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Foran kommunevalget I Enebakk:

Dramatisk P-olitik.erm
flukt fra styre og Steil
Dârligere
busstilbud

Nominasjonene foran kommunevalget star for døren. Det er kiart at politikerflukten I Enebakk blir
dramatisk. To av tre kommunestyrerepresentanter
A si nei til gjenvalg, viser en rundspørring Vignett

Busstilbudet i Enebakk blir
d5rligere. Enebakkrutene
ma innstille flere avganger
for A imØtekomme Stor
Oslo Lokaltrafikks krav om
nedskjring pA 200.000
kroner Ut Aret.
Stadig flere enebakkinger
tar bUssen pA jobb. De siste
mAnedene har antall passasjerer daglig steget fra 6200
til 6700.
SIDE 8

(;ivepsgleden
lang! storre
enn i jor

Brant ned
til grunnen
LAven pA den verneverdige
husmannsplassen Lennestad
i Ekebergdalen brant ned til
grunnen lørdag. Barns uforsiktige omgang med ild var
trolig Arsaken til brannen.
SpørsmAlet er nA om det etter dette er verdt A frede
plassen.
SIDE 6

TV-aksjonen i helgen innbrakte mer enn 180.000 kroner i Enebakk- over 22 kroner pr. innbygger og el
iangt bedre resultat enn under fjorãrets TV-aksjon.
Innsamlingsleder Carsten Barbøl er stràlende fornøyd
med resultatet. Smã og store har vert engasjert i el
vaffel- og loddsalg til inntekt for Redd Barna, og p
søndag var 85 bøsseberere i sving og ringte pa dørene
SIDE 3
rundt om I kommunen.
o

Skolebe ker
foreidrenes
ansvar?
Foreidrene i niende kiasse
ved Enebakk ungdomsskole
er blitt forespurt om selv A
kjøpe norskbØker til sine
hApefulle. BAde rektor ved
skolen, Harald Nyen og
skolekontoret er uenige i
utspillet, som konimer fra
Foreidrenes samarbeidsutvaig (FAU). Foreidrene selv
reagerer sterkt pA forespørselen og spØr nA om dette
virkelig er foreldrenes ansvar.
SIDE 12

har foretatt, og frafailet kan bli enda stØrre nãr alle
har tatt stilling til om de ønsker a gá iøs pa en ny
periode.
SIDE 2

—Folk varflinke til a gi og
mange satt og ventet da vi kom
pa dØrene, sier fv. Janka Henriksen, Hilde Alfhei og Janka
Myhre.
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Masseflukt fra ko munal
politikken I Enebakk

Nya aksjer
tegnet for
85.000

Kun syv av de 33 som i
dag sitter i kommunestyret stiller til gjenvalg ved
kommunevalget neste sir.
22 bar sagt nei til gjenv0alg og fire vet ikke.
Atte av de 12 kvinnene
som er representert
trekker seg. Dette fremgãr av en rundspørring
Vignett har foretatt.
Flukten fra kommunale
very er enorm. Flere
irsaker ligger bak, men
det som gjenspeiler seg
er at slike very krever
for mye tid.
I alle partier er flukten stor. Av
de
12
som
sitter
i
Arbeiderpartiets gruppe blir
kun tre tilbake. I Høyres gruppe
pa ätte har kun en sagt ja til en
fly periode, og begge representantene We i Kristelig
Foikeparti og i Senterpartiet
trekker seg.
Til og med Sosialistisk
Venstrepartis representant, den
etterhvert sa kjente Tom Nilsen,
har gitt negativt svar. I
Fremskrittspartiets gruppe pA
syv ønsker to A fortsette, men
det er flere som ikke bar
bestemt seg enda.
For arbeidskrevende
Jorunn Buer (Ap) er av de som
bar sagt nei til gjenvalg. Hun
begrunner dette med for dArlige
arbeidsvilkAr, og en alt for stor
belastning etter at den nye
nemndstrukturen ble innført.
Hun fremhever ogsA at godt-

Kun to av de ni som i dag sifter iforniannskapet Ønsker d fortsette.
gjøringen er alt for dArlig i forhold til det arbeidet som blir
nediagt.
Even Ungersness (H) er ogsA
av den oppfatning at dette
arbeidet krever for mye tid. Det
er hans første periode, og nA
takker han av.
KrFs Einar Holstad har sittet i
tre perioder og Ønsker nA A
benytte fritiden pA andre ting,
mens Sps Anne-Marit Nss
trekker seg fordi kommunale
very er alt for tidkrevende.
SVs Tom Nilsen Ønsker A gA
mere turer med bikkja, og
synes han trenger en pause etter

ti Ars meget aktivt engasjement i
politisk virksomhet.
Maktesløse
Nemndstrukturen som ble innfØrt i starten pA denne kommunestyreperioden har fort til en
stØrre arbeidsbyrde for de folkevalgte.
Sitter man i kommunestyret
mA man ogsA sitte i et hovedutvaig, og i tillegg et underutvalg.
En mengde utvalg blir ogsA
oppnevnt i perioden.

Høyres Tore Tidemann er ogsA
blant de som trekker seg. —Jeg
skulle gjerne fortsatt hvis jeg
føke at det vi foLkevalgte gjør
nytter - hvis jeg kunne se at vi
nAr fram. Men det er for tidkrevende A were politiker i forhold
gjort.
det
vi
fAr
til
Forvaltningskomplekset med
alle sine pAlegg, arbeidsavtaler
og regler gjØr at vi folkevaigte
kun blir sittende igjen med samvittigheten. Skal vi prioritere
spesielle omrAder strittes det
imot overalt. Fortsetter vi med
samme kurs er jeg redd det ikke
blir mange igjen til A pAta seg
kommunale very. Dette uttaler
Tidemann.
Et nemndstrukturutvalg er nA i
sving med a se pA antall representanter som skal sitte i kommunestyret og i utvalgene fra
neste periode av. NAr dette er
tatt stilling til vil ogsA selve
nemndstrukturen bli tatt opp til
fly behandling.

ANNE-GRETE LOSSIUS

Jorunn Buer: -Godtgjørelsen e for ddrlig.

Vi stØtter

Kjell Matheussen

Tore Tidemann: —For tidkrevende iforh old ill resultatene.

01peff

Torn Nilsen: —Trenger pause
etter ti dr i po!itikken.

—Dette er et viktig skritt
videre, sa Kjell Matheussen
etter
at
PrestegArden
Kunstsenter nA er omdannet
fra andels— til aksjeselskap.
Begivenheten fant sted i
peisestuen pA Bjerke Bruk
hvor de første Atte aksjonererene tegnet kapital for
85.000 kroner. Vaig av nytt
styre stod ogsA pA programmet denne kvelden og det er
klart at Kjell Matheussen
beholder sin stilling som styreformann/ daglig leder for
prosjektet. De øvrige styremedlemmene er Lars BØhler,
Grete Kittilsen, Hans B.
Butenschøn og Mette
Klaveness. Videre ble
Ragnhild Butenschn, Nina
Onstad og Per Arne øiestad
valgt inn som varamedlemmer.
Sambygdinger vii fA sjansen
til A tegne aksjer i
Presterden
kunstsenter
A/S mandag 19. november i
Herredstyresalen.

Maleriene
stremmer pa
Kunstverkene stAr formelig i
kø foran den store auksjonen
som gAr av stabelen i løpet
av kulturdagene. For en drøy
uke siden kunne man telle
syv bidrag fra bygdas ulike
kunstnere. NA har man fAtt
inn adskillig flere kunstverk
signert en rekke kjente
kunstnere fra vArt iangstrakte land. Ikke alle er gitt av
kunstneren selv; mye stammer fra privatpersoner.
Formann Kjell Matheussen
I PrestegArden Kunstsenter
A/S nevner navn som
Erling Enger, Gunnar S.
HAkon
Gundersen,
Stenstadvold, Vebjørn Sand,
Henrik Sorensen, Bjorn E.
Kristiansen og flere.
Selve auksjoneri som ledes
av Barthold ButenschØn, vil
holdes under avslutningen
av kulturdagene.
LISBETH WILLE

R0RLEGGERFIRMA
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ERIK KJELRD
Telefon: (0) 92 46 39
Mobiltelefon: 094-27 522
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Stor aktivitet i
Dalefjerdingen
PA Granly i Dalefjerdingen var
det stor aktivitet søndag I forbindelse med TV-aksjonen.
Aksjonsleder Annie Martinsen
kunne fortelle at det var fler
som hadde møtt fram enn de
hadde behov for, sA noen ble
sendt til Kirkebygden.
13 Ar gamle Linda Raanes
fra en av SundbygArdene I
Dalefjerdingen var en av de
mange som var ute den dagen.
Brevikskroken var hennes
"omrAde", og med seg hadde

hun Juul Erik Sundby fra den
andre SundbygArden i fjerdingen'.
—Det var flere steder vi ikke
traff folk hjemme, men de vi
traff var veldig hyggelige, og
spesielt de gamle, sier Linda.
Folk var flinke til A gi, og de
fleste ga rundt hundre kroner.
—Jeg blir gjerne med til neste Ar
ogsA, sier hun.
ANNE-GRETE LOSSIUS

Fantasifulle jenter
Smi og store har vrt i lull sving med a samle inn
penger til Redd Barna. Her har tre smãjenter fra
Kirkebygden selv tatt initiativ til en innsamling som
gar til TV-aksjonen.
Lørdag formiddag kom Vignett
over Ire smAjenter pA
Lotterudfeltet i Kirkebygden
som satt stivfrosne bak et bord
og solgte kaffe, vafler og
kaker. I tillegg utloddet de selvlagde ting. Inntekten skulle gA
til TV-aksjonen kunne de fortelle.

De tre jentene, Rachel Stanger
pA ni Ar, Karine Aambø, ti Ar og
Margaret Aambø pA elleve Ar
hadde sittet i flere timer, men
sA ga det ogsA resultater. Nesten
300 kroner ble innkomsten, og
det var slett ikke verst!
ANNE-GRETE LOSSIUS

Fakkeltog for ReddBarna
Mandag kveld kunne enebakkingene plusse enda 12 000
kroner til pA sitt bidrag til Redd
Barna.
Hauglia og Stranden skole
arrangerte da fakkeltog rundt
om i byggefeltet pA Flateby,
med avslutning foran aldersboligene i ødegArdsveien. Der
skilte de to skolene lag, og fortsatte til sine respektive skoler.
FØr start var det apell ved en

representant fra Redd Bama,
faklene ble tent og avmarsjen
gikk fra Hauglia med søsken
og foreldre. Startkontingenten
var det opp til hver enkelt A
bestemme, og da den ble talt
opp var det over seks tusen i
kassa. Den summen ble fordoblet da pengene fra kakesalget og overskuddet av fakiene
ble talt opp.

Linda Raans til høyre hosfaniiliene Himberg-Larsen og Haugen
pa Soltun i Brevikskroken. Hell nyinnflyttede enebakkinger.

Rachel Stanger, til venstre, og sØstrene Karine og Margaret AambØ gjorde enflott innsats lØrdag.

Over 180.000 kr
fra enebakkingene
Givergieden yule ingen
ende ta under søndagens
TV-aksjon til inntekt for
Redd Barna. Hele
180.000 kroner, eller 22
kroner pr. innbygger
brakte aksjonen inn til
barn i nod. Og det er et
langt bedre resultat enn
under fjordâret.s aksjon.

skolens eget kjøkken og loddet
ut bilder de selv hadde laget I
skolens forrningstimer. De
øvrige kiassene holdt loppemarked, og amerikansk auksjon, mens sjette kiasse solgte
egenproduserte aviser. Til sammen kom det inn 10.3 11 kroner
fra Ytre Enebakk skole.

Ved 15:30 tiden havnet de
første sedlene pA pengetellernes
bord i Sparebanken Nors lokaler i Ytre Enebakk. Givervillige
enbakkingers bidrag til barn i
nod ble lagt i bunker og summene samlet. Men det var bare
begynnelsen. FØrst klokken
20:00 søndag kunne tellemannskapet konstatere at Arets TVaksjon hadde bragt inn 180.913
kroner i Enebakk. Det er 22
kroner og 33 ore pr. innbyggernesten fern kroner mer pA hver
enn ved fjordArets akjon.
I Dalefjerdingen ble det samlet inn 8321 kroner,mens det pA
Flateby kom inn 39.237 kroner.
Bøssene i Ytre Enebakk telte
63. 692 kroner og i Kirkebygda
22. 924 kroner.
I tillegg ga Norsk Folkehjelp
pA Flateby 2000 kroner, sanitetsforeningen 2300 kroner,
Enebakk husmorlag 350 kroner,
Marl og Kirkebygada menighet
3777 kroner, mens kommunen
P 8000 kroner til aksjonen.
Men det var ikke bare sØndagens bøssebrere som gjorde
en hederlig innsats under Arets
TV aksjon. SmA og store pA
skolene rundt omkring bar engasjert seg voldsomt den siste
uken og det skortet verken pA
fantasien eller innsatsviljen.
Gi en dag aksjonen pA Mjr
ungdomsskole, hvor elevene
selv skaffet en jobb for en dag,
innbrakte 14.000 kroner.
Ved Ytre Enebakk skole har
det vert stor aktivitet pA alle
klassetrinn. 3. klassene fant vi
utenfor de ulike butikkene torsdag, med topplua godt trukket
ned over Ora i novemberkulda.
De solgte boller og vaffler fra

85 bøssebrere har likevel
hovedren for sondagens resultat. Tove Gystad som hadde
jobben med A organisere bØssebreme i Ytre, kunne fortelle

85 bossebrere
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at det A frernskaffe bterere i Ar
ikke hadde vrt noen lett jobb.
Innsamlingsleder i Enebakk
Carsten Barbøl var strAlende
fomøyd med givergleden i bygda. Han mente at mye av Arsaken til det -ode resultatet, var
den mediablesten aksjonen hadde fAtt pA forhãnd. Skolene pA
sin side hadde mye materiale
og videoer A jobbe med. Mange
mente forøvrig at aksjonens
formAl var med givervennlig i
Ar enn i fjor.

Et spesielt
tilbud....

Hver tirsdag frem til jul stenger vi til vanlig tid,
men âpner igjen fra kI. 19 til kI. 21.
I <<siestaen>> (for kI. 19) kan du komme hjem,
spise middag og slappe av for du tar en tur pa
Flatebysenteret og handler i fred og ro uten
stress og mas.

Velkommen til handel
uten stress hos

Ii)

J1.cLa7-czmcL SIR(. I

_ _______

09/92 83 74
Apent
Tirsdag
Fredag
Lordag

10-17
ogsâ 19-21
10-18
09-14
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TRI'F
Vi motes

Gratulerer

Pa kino

Aleksander

Stadig nye generasjoner vokser
opp, og siden sist vi viste RONJA RØVERDAfl'ER er det nA
barn som har nAdd alderen for A
kunne se denne undeholdende
og spennende barneflimen. Vi
fØlger Ronja i hennes oppvekst.
Vi er med nAr hun for fØrste
gang slippes utenfor rØverborgens trygge murer- hvor hun
mØter Birk, det første barnet
hun noensinne har sett. De to
vet at foreidrene er bitre fiender,
og mA derfor holde hemmelig at
de er butt venner. Det er dette
vennskapet som tilslutt ogsA
gjør siutt ph det gamle fiendskapet mellom slektene. Men for ::
dette skjer, har vi vert med dem
ph bide spennende og farlige
eventyr.

.........

Hurra for skolegutten pa Solheim Aleksander Matheussen,
som fyller 7 Ar den 10. november. Hilsen Viktoria, mamma og
pappa.

Det blir gjensyn med Gry.

Konsert med Gry og Stig
MØteuke pit pit Emaus
Denne uken vii vestiendingen
Jacob Middeithon besØke Emaus
i Kirkebygda. Middeithon, som
forrige uke gjestet Misjonshuset
i Ytre, vii holde mØter hver
kveid frem 61 SØndag da møteuka avsluttes med familiefest.

Alie har rett ph en dag som er
sin. Tredje november den dagen
var din.
Henriette blir myndig og 18 Ar.
De hjertligste gratulasjoner hun
fir.

Hørt om Lapp Lisa?

HANNAZETTERRERC DANHAFSTROM BOPE*HLSTEDT- tENANYNAN
ALLAN EDWALL PER OSCARASON TOMMY KORRENC

Ngi TACE DANIELSSON

Jorunn
familien i Enebakk gratulerer
deg med 40 Arsdagen.

KEVIN

MLJ

'STNER.

X.

Torsdag 15. november fir alie
enebakkinger muligheten til A
stifte bekjentskap med Lapp
Lisa. Da kommer nemlig svenske Alva Umenius 61 Enebakk
kirke for A fortelle om Lapp Lisa
og synge hennes foikekjre
sanger. Alva Umenius kommer
opprinneiig fra LuleA i Norrbotn
og har vokst opp med Lapp Lisas sanger. Hun synger dem med
en innievelse som gjør at hun fir
hele publikumet med seg.
Lapp Lisa, elier Anna Lisa Ost,
som hun egentlig heter, ble fØdt i
1898. Hun skrev en rekke kjente
og kjre sanger som i ettertid
har butt fremfØrt av mange
forskjellige artister. Hun har
opptrAtt i Norge, Danmark, Sverige, Finniand, USA og Island og
har solgt en rekke plater gjennom tidene.

ForeldremØte
Foreidrene ved Ytre Enebakk
Skole inviterer til foreldremøte
pi skolen torsdag klokken 19:00
Tema for motet er "Fremtidens
skole i Enebakk" og stikkord
som budsjettsituasjonen, Økonomi og ressurstilgang tas opp. I
panelet finner vi skolesjef Hans
Erik Holm, rektor ved skolen og
skolestyrets formann.
Vel mØtt!

Stiller Ut

HEVNENS
PRI
'-w11MMANWO
tifll

i0

Ukens Vietnamfilm er Hevnens
pris fra regissØren av Top Gun
og Beverly Hills Purk 2

Efin Therese
Gratuleres med 16 Arsdagen den
7. november.

Anne
Yngstemann i gjengen gratuleres med 19 Arsdagen av "de
gamle". Hilsen OALE.

Tvillingene
Jørgen og Trude gratuleres med
38 Ars-dagen som var den 3. november. Hipp hipp hurra!
Hilsen Anne.
n nIt.

o-.
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MØt Kevin Costner i HEVNES
PRIS som Cochran, en vietnamveteran og eks-jagerflyger som
blir invitert til Mexico av sin
gamle venn Tiburon (Anthonny
Quinn). Der treffer han ogsA Tiburons vakre kone, som kjeder
seg sammen med sin rike mann
og de utvikler en farlig flørt. Tiburon finner Ut at han bib bedratt sin gamle venn og hans
egne kone, og mA pa meksikansk vis redde sin are. Han
planlegger en grusom hevn. En
tettpakket actionflim med het iidenskap, der hevnen ble sterkere
enn kjerligheten!
.aCCAa'tAaaTC.t

Mandag er det Apning av Erling
Engerutstillingen i Gamie Herredshus klokken 19:00. Blant bildene som vises er 12-10 malerier
som e4kjenket kommunen i gave
fra Engers barn. Disse har tidligere ikke butt vist for publikum.
Utstillingen holder Apen til 25.
november.

Pa konsert

Henriette

Italieneren Roberto Benigni som
moret oss i Down By Law er 61bake med en komedie; DEN
LILLE DJEVELEN. Walter
Matthau er en amerikansk prest
som har spesialisert seg ph djevelutdrivelser i Italia. Et uvanlig
tilfelie dukker opp. Guidetta har
begynt A snakke engeisk med en
dyp, maskulin stemme. Mange
tror dette kommer av all kaken
hun spiste dagen fØr, men Walter Matthau tror hun er besatt av
djeveien...
Og dermed spretter det Ut en
glad og lykkelig liten djevel
som forteller at han har tenkt A
bli ph jorden en stund for A finne
ut mer om sine nye interesse,
kvinner....

Gamle Herredshus

000000000
Galled EK
Ulla Ystende holder utstillig i
Galleri Ek ph senteret i Ytre
frem til 11. november. Ystende
stiller Ut batikk og kinesisk maleii samt et lite antali privateide kinesiske tusjmalerier.

Sons of Angels

Mjarhallen
Fredag Apner kulturdagene med
en brakkonsert i Mjrha1len. I Ar
er det den norske gruppen Sons
of Angels som er det store trekkpiasteret. I tillegg 61 Sons of
Angels spiller lokale band som
The Brix Brax Brothers and the
Platfoot Crocodiles, Yellow Rain,
Decade, Maters of Mercy, Wolfram og Gravide Elgers kor. I pausen underholder en gjeng boogdansere fra HammarØ.

Onsdag den 21. november vii det
holdes en konsert med Gry og
Stig Adolfsen ph Flateby Samfunnshus. Med seg i stalien har
de Vidar Sandem ph gitar, synth
og "data". Stig Adolfsen roper et
spennende og variert repertoar
som spenner over alt fra rene
flØytemelodier til klassisk pop og
musikalstoff fordeit ph 10-12
numre.

Oppskrift pit en
vellykket dag
Ordfører KAre KjØlle bringer 055
her oppskriften ph en vellykket
dag.
1 kopp vennlige ord
2 toppede kopper forstAelse
4 ts. tâlmodighet
1 hAndfull varm personlighet
1 steak humor

Kammerkoret Jubal

Kammerkoret Jubal
Førstkommende lørdag vii vi fA
anledning 61 A stifte bekjentskap
med kammerkoret Jubal. Musikaisk sett blir det en opplevelse
utenom det vanlige. De vil delta
med sang ph Emaus og senere
lode oss i aftensang (evensang) i
engelsk tradisjon i Enebakk kirke.
Kammerkoret Jubal ble startet i
1984 av kortes dirigent Grete
HelgerØd. Koret bestir av 34
unge sangere fra Ca. 20 Ar og oppover. Mange av sangeme har
bakgrunn fra Norges MusikkhØyskole eller musikkonservato
rier.
I løpet av forholdsvis kort tid
har Kammerkoret klart A markere
seg som et kor med ailsidig og
uortodoks virksomhet. Ved siden
av vanhige kirkekorfunksjoner
har koret hatt en rekke oppdrag
for NRK radio og fjernsyn, samt
konserter utenbys og i utlandet.
Kammerkoret er tilknyttet Ris
kirke hvor Grete Helgerød er dingent.

Fremgangsmáte:
Vei ordene
sen. Bruk god tid og glem ikke
tAlmodigheten. Blandes over ilden med den varme personligheten, men mA ikke koke. Hold
temperaturen ph 37,5 grader og
ha ailtid humoren beredt. Smak
61 med livets glade krydder. Serveres I induviduefle porsjoner.

AARLA&&.. .AAOaWOL%ALYAACA:A.,.AYYkAAACVASOLAA:YYeAAY.AYAAALA

Kirkene
11. november 1990
11:00: Mari kirke
v/ øvstegaard. Nattverd
11.00: Enebakk kirke
v/ Helgheim. De eldres dag.
Nattverd. Kirkekaffe.

Evensong
Evensong er en kirkegudstjeneste etter Anglikanske tradisjoner i
England, hvor koret har den brende rolie. Den kan utføres ph
mange miter, fra en enkel lest
versjon 61 den praktfulle Korvesper (aftensang) som synges
hver dag i katedralene.
I Enebakk vii kammerkoret Jubal synge evensongen etter stilen
ill engeiske guttekor, hvor praktisk talt alt synges av koret altersanger og lovsanger 61 vekselbØnner.

Torsdag 8. 11
U) 18: 30 Den lihle djevelen
V) 20: 30 Revenge
SOndag 11.11
B) 16:30 Ronja RØverdatter
U) 18:30 Den lille djeveien
V) 20:30 Revenge
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HAR NYHETENE, UTVALGET OG TILBUDENE!

INTERIORUARKED
NY TOPP

IFUGLE - SATIN
Mohammed Kahalil

The Jenny Wren collection

NY FANTASTISK
SATI NSE RI E

Orn
a redde
barn

100% bomullssatin scotchgard-behandlet.
Bredde 140 cm
Leveres I 7 Iekre
monstre, hvert monster
finnes I hele 7 herlige
fargeto ner!
Pr.m.
UO

Den fjerde november snakket
alle bama i Norge om a redde
barn. Jeg vii snakke litt om
noen barn. Men ikke de som er
fra Europa. Jeg vii snakke om
barna som har bodd i Enebakk.
De barna som var fra Irak og
bodde i Enebakk i Ca. to dr. Dc
er to søstre og tre brødre.
Jentene heter Sjela og en heter
Siljan og guttene heter Karasan
Karoan og Korse. De gikk pd
skolen og hadde -ode venner,
men for fern mAneder siden sA
jeg at de var triste og lei seg.
Jeg hørte faren sa ( han snakket
med min far og han sa til mm
far at jeg skal ta mine barn og
flytte fra Norge). Hvorfor? sa
pappan mm. Han svarte, fordi
vi ikke har nok penger. Dc matte selge møblene sine. Og for
pengene kjøpte de frukt,
grønsaker og mek. For en uke
siden skulle de kjøpe billetter
og dagen for de skulle reise fra
Norge kom storebroren til meg.
Han var lei seg fordi han skulle
flytte fra Norge. Norge er et
fint land sa han, jeg ønsker a bo
i Norge, men jeg har ikke i-ad til
mat. Og sA begynte han a grate.
Vi skal aidri glemme den familien.
Spørsmal: Vet dere hvem som
var slemme mot den familien?
Mohammed Kahalil

PRlNCESS design
100°k bomuil
Bredde 140 cm
4 fargekombinasjoner.
Veil. 138,YUN
pr.m

NY, delikat

PRINCESS- GARDIN
i blA og rosa
pasteiltoner
Bomull/polyester
bredde 115 cm.
Pr.m.

Ny, flott gardin!

JULESTOFFER

ENSFARGET SERIE
i 11 cm bomull/polyester
Leveres i 10 toppfarger.
ogsá julerod!

Kom og se utvalget!
Pr.m.
FRP

Pr. m

SALONGBORDDUKER
130x180 cm
Vi har lagt frem store mengder
festlige duker for hverdag og høytid.

p..
Se vàrt koselige utvalg ná i
PRINCESS Mix & Match!
Ferdiggardiner - duker - smáduker
-forkIr - grillvotter etc.
Flere aktuelle mønstre og farger.
Slipp fantasien los!
Det har vi gjort!

FLOTTE INDISKE
RYETEPPER
Kraftige, i fine, varierte mønstre
og farger. 60x90 cm

FRP.

- kvalitet

2 SENGESETT
God norsk, vaskbar og
allergitestet kvalitet.

THERMODYNE

i flott eske!
2 stk. dynetrekk 140x200 cm
2 stk. putevar 50x70 cm

Veil. 598,OXA

140x200 cm Veil. 398,Vaskbar

PUTE

NA
50x70 cm
Samme kval. Veil 89,-

DRINCESS Interior - Norges storste boIigtekstHkede

Bank I
Enebakk
Vi nrmer oss et avgjørende
punkt i arbeidet med 5 skaffe
ny bank i Enebakk. Som tidligere nevnt, gAr planen ut pa a
starte en ny bank i rnerheten.
Om dette Iykkes, er helt
avhengig av godt oppmøte pd
morgendagens møte. Spesielt
viktig er det at alie som har til
hensikt A benytte et nytt banktilbud ci- tilstede pa motet.
Vel mØtt!
Halyard Waade

STRØMMEN
Strømmen
Storsenter
IlL 06/81 06 06

I

PRINCESS
L Interior

SKI
Asenvn.
Princesshuset
TIt. 09/8743 65

Annonser ileses aV folk Tiest, I
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1991mbudsj ettet
gir hod pine
Neste ãrs budsjett setter nok grã hãr I hodet pa
mange av kommunens Jedere om dagen. Et budsjett
med store sprik mellom inntekter og utgifter.
Budsjettforslaget fra rãdmannen er enda ikke Mart,
men at det vii bli store innstramninger er hevet over
enhver fy11.

Resrene av Idven pa Lennestad. —Vi har hrukt denne tit hytte, og
sovet der flere ganger, sier barna i ornrddet.

Lennestadl aOven
flammenes rov
Lørdag brant Iiven poa
den verneverdige husmannsplassen
Lennestad i
Ekebergdalen ned til
grunn. Barns uforsiktige bruk av ild var
trolig ãrsaken. Da
brannvesenet kom, en
halv time etter anrop,
var bygningen helt
overtent.

Husmannsplassen Lennestad
var planlagt fredet da denne
er en av kommunens eldste
plasser.
fineste
og
Hovedhuset star fortsatt
igjen, men det spørs om det
er bryet verdt a restaurere og
frede plassen etter denne
ulykken.

Stearinlys ãrsaken?
I omrâdet rundt plassen bor
det mange barn. Flere kunne
fortelle at läven ble benyttet
som hytte. Flere av barna
hadde overnattet mange
ganger i lven, og stearinlys
ble ofte benyttet. Ungene
Vignett var i kontakt med
trodde at noen hadde glemt a
slukke et stearinlys, og at
dette var ärsaken til brannen.

Foreløbig er det et sprik pA flere millioner kroner, og det til
tross for at etatene har vrt
meget nØkteme i sitt budsjettforslag, ifølge radmann Bjorn
Halvorsen. Han Ønsker ikke A si
sa mye om budsjettet foreløbig
da han Ønsker a konsultere med
politikerne for han setter opp
sitt forsiag til neste ars budsjett.

En av barna, Mariann
Thorstensen, oppdaget at det
brant I bygningen like for
klokken syv lørdag kveld.
Brannvesenet ble kontaktet,
men det tok sin tid for de
dukket opp. Damen som
ringte kunne fortelle at ingen
tok telefonen hos brannvesenet her. Hun matte gá veien
om Romerike, de kontaktet
lensmannen og han fikk tak i
brannvesenet. —En halv time
etter at jeg hadde ringt kom
de, men da var Iâven helt
overtent, sier vedkommende.

Reduksjon i Masser?
PA skolesektoren star ikke inntektene i forhold til utgiftene pA
langt mer, ifølge skolesjef Hans
Erik Holm. Et sted A spare midler er A slA i sammen klasser
ved Ytre Enebakk barneskole
og pA Mjer ungdomsskole.
Dette kan gi en innsparing pA
fire
hererstillinger,
ifølge
Holm. Men skolesjefen frykter
ogsA nedskjringer pA driftsbudsjettet, og da er det vel tvilsomt om det blir flere midler til
bokinnkjøp.
Det er ogsA vanskelig A finne
midler til dekning av utleie ved
skolene, og hva da med de
ansatte tilsynsvaktene? —Jeg ser
konturene av en annen type
skole der kun det aller nødvendigste - kun den undervisning
som er lovpAlagt vil bli gjennomført, sier Holm. Men samtidig understreker han at foreløbig er ingen ting avgjort, og
han setter sin lit til politikerne.

Tilstitt
Ifølge kilder Vignert har han
kontakt med er det barns
uforsiktige bruk av lid som
har forarsaket det hele. To
gutter har allerede tilstâtt sin
uforsiktighet.
Hovedbygningen er etterhvert ogsâ butt et bedrøvelig
kapittel. Den er overtatt av
grevlinger, og er full av huller og rAte. Vedkommende
som eier plassen er bosatt i
Oslo og det er ingen som
holder øye med bygningen.
Kanskje denne ogsA blir hytte for barna i omradet?

økte avgifter?
PA teknisk etats budsjett er det
snakk om A fjeme rundt en million kroner.. Hva det her skal
spares inn pa er et Apent
spørsmal, men det ligger vel
kiart an til økte avgifter.

ANNE-GRETE LOSSIUS

Banken med over 100 àrs god erfaring med folk
fra Enebakk, holder torsdager Spent fit kI. 18.00.

Mindre til kultur?
Kulturbudsjettet er meget lavt
fra for. To og en halv million
iberegnet bibliotekdrift og ungdomsklubbene er hele potten.
Kultursjef Per Sandvik sier at
dette budsjettet bar prosentvis
tapt i konkurransen hvert ar, og
er et av de laveste sett i forhold
til de andre kommunene i
TORVET 5 2000 LILLESTRØM - TLF (06) 8! 26 60

Vi støtter

Akershus.
Sandvik vil foreløbig ikke
uttale seg om budsjettet, men
mener at de etater som liar fAtt
øket sitt budsjett de senere Ar
ogsA bør were de som tar den
største belastningen nA. —90
prosent av vArt budsjett gar til
barne- og ungdomsarbeid, og jo
darligere tilbudet er, dess
En
mindre
interesse.
nedskjring pA vArt budsjett
kan raskt fore til økning pA
andre budsjetter, sier Sandvik.

Svekket tilbud til barn?
Helse- og sosialstyret har tidligere utarbeidet forsiag til hva
som kan reduseres av utgifter
hvis det er tvingende nødvendig, men det pApekes sterkt at
dette overhodet ikke er av noen
god karakter.
va a innsniie driften av
familiebarnehagen pA Flateby
kan det spares noe, likesA ved
A fjerne tilskudd til private barnehager. Helsetilbud til barn og
unge kan ogsa bli berørt av
innsparinger.

Politikerne avgjør
RAdmannen pApeker at kommunen vii fA store uttellinger ved
tilbakeføring av psykisk utviklingshemmede. I tillegg har
skatteinngangen foreiøbig butt
rundt tre og en halv million
mindre enn forventet, og skoleetaten har overskredet sitt budsjett med to millioner.
—Dette er det vanskeiigste
budsjett jeg noen gang har wert
borte i, og ingen ting er klariagt
rAdmann
sier
foreiøbig,
Halvorsen. —Vi vet enda ikke
hvor store overføringer vi fAr
fra Staten, og for jeg iegger
fram mitt budsjettforslag mA
jeg konsultere politikeme, sier
rAdmann Halvorsen.
Det endeiige kommunebudsjett for 91 blir tidiigst klart i
slutten av desember.
ANNE-GRETE LOSSIUS

Rddmann Bjorn Halvorsen
sier at dette er dci' vanskeligste
budsjettet han noen gang har
vcerr borte i.

Flateby-mann
slâtt ned
En 40 Ar gamrnei Fatebymaw
ble sent lørdag kveid slAtt tied
ved grendesenteret pA Flateby.
Mannen padro seg en lettere
hjernerystelse og ble senere
sykemeldt av sin lege. En mann
i 20 Arene er mistenkt for ugjerningen. Politiet ber nA aktuelle
vitner om a melde seg for politiet.

Herverk pa
postkontoret
Natt til iørdag ble det gjort
skadeverk pA postkontoret pa
Flateby. El rute ble knust, men
politiet er usikre pA om det er
snakk om rent skadeverk eller
forsøk pA innbrudd. Politiet er
interessert i opplysninger fra
publikum i saken.

Gutt fikk 1000
kroner i bot
Klokken 3:00 søndag morgen
mAtte lensmannskontoret rykke
ut etter A ha mottatt en melding
om at flere gutter kjørte rundt
pA skoleplassen pA Enebakk
Ungdomsskole. Den ene av
guttene fikk 1000 kroner i bot
for A ha kjørt med nedslitte
dekk og kjøreforbud inntil dekke er skiftet.

- banken du vil trives i!

tJinitt

BYGG- OG TOMMERMESTER

Per-Erik Ostlie as
1914 YTRE ENEBxK-m..09924340

....din lokale byggmester

gjørdu?

RELIGIOSE MUTER

BRONNBORING

ENEBAKK KOMMUNE

Gjennomboring for vann og
avløp. Montering og
rehabilitering av
vanntorsyningsanlegg.

kulturetaten
onsker Ikom men til

LANGBRATEN

JiETEL

PINSEMENIGHETEN 11
YFHE ENEBAKK

Kulturdagene 1990

BRØNNBORING • PUMPESERVICE

Onsdag 7.11. kl. 19.30:
Menighetsmøte.

Bjorn Bondes v.51, 1253 Oslo 12

Fredag 9. november:
kl. 19.00: Rockekonsert i Mjrhallen.
Sons of Angels.
6 lokale band, samt et band og
en clansegruppe fra Hammaro.

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

Torsdag 8.11. kl. 11.30:
Formiddagstreff pa
Nordby, Ekebergdalen.

Forhandler av Jacuzzi pumper

I

Søndag 11.11.:
Ki. 10: Søndagsskole.
Ki. 18: OddleifWahll.

Bill, a kr 50,-. MedI. kr 30,- til
saigs I ungdomsklubbene, pa
kulturkontoret
i
og
Mjrhallen for konserten fra
kl. 18.00.

Nâr

Velkommen
til Betel

det gjelder
glass

0

Arr.: Ungdomsklubbene 1 samarbeid med kulturetaten.

(
Alt
deter
og vinduer
til rimelige
priser. Sped.

Krisesenteret
I Folio
TLF. 09/94 17 70

Anerkjent kunstner

RUSFRITT
Mandag 12. november:
kl. 19.00: Erling Enger-utstillingen ápnes 1 Gamle Herredshus.
Utstillingen holder ápent
fram til 25. nov.
Apningstider:
Hverdager: kl. 12.00 - 20.00
Lord. og sønd. kl. 12.00 - 18.00.

Alt i glassarbeid
utf ores.

(Atte àrs akademiutd.
Paris, Berlin, Oslo) ledig for portrettoppclrag.
Tegning og maleri.

RING

Lars Fumes, tif. 92 55 18

Tirsdag 13. november:
kl. 19.00: Forfatterkveld i biblioteket.
Mot Haldis Moren Vesaas.

06/814733
06/816838

Lillestrom
Vindu & Glass A/S

LARS FURNES

VakkerL erotisk maleri

Fri entré.

(1101.. VILLA GLASS A'S)

Torsdag 15. november:
KI. 10.00 og Id. 13.00:
T-Tprrs-ri.QQf-.i7rPQn1 pr,'
Ballongteateret mJLille Bla.
kl. 18.00: Barneteatermonstring
pa
Flateby Samfunnshus.
Medvirkende:
Musikkteateret pa Vik mi utdrag fra Folk og rovere I
Kardemomme by.
Flateby Barnekor mi en musikal.
Dynamis Barnekor mJ en musikal.

Sowmsgt. 38, 2000 Lillestrom
Doer - Vinduer - Spell - 4J) j glass

80x100 cm, til saigs for
kr 15.000,-.

Enebakk Senterparti
avholder sitt àrsmøte torsdag 8. november
1990 kl. 19.30 i Kantina, Nye herredshuset.
Vel mott!

Fri entrè.

Advokatm

Fredag 16. november:
kl. 15.00: Barnekunstutstillingen ápnes
i bomberommet pa Mjr ungdomsskole.
Arbeider av enebakkbarn og
hammarøbarnbarn.

histand
Advokat

Utstillingen er ápen hver dag I
skoletiden, og pa kveldstid fra
kl. 18.00 - 20.00 fram til søndag
25. november.

ARVID SEMB RONNINGEN
Boks 1384, Nringsparken, 1400 Ski. TIf. 8755 85

kl. 17.00: Apning av kunstutstilling I
EK Galleri 1 Ytre-Senteret.

FYRINGSOLJE. PARA]
IN
AUTODIESEL •

Utstillingen er ápen hver dag
mellom kl. 17.00 og 20.00 fram
til sondag 25. november.
(Arr. av utstillingene: Enebakk Kunstforening I samarbeid mJ kulturetaten).

Folio Varmeservice
v/Bjørn Bredholt, Tomter

TIf. 9226 10
Bruk VARMEKONTO hos TEX

RUST PA DILEN

Lordag 17. november:
kl. 19.00: Kulturaften I Mjrhallen.
Medvirkende:
Enebakk Blandakor, Frisk
Luft, Enebakk Trekkspillklubb, Leikarringen Ignar,
Rallaren, Hammaro Kammarkör og Hammaro Folkedanslag mlmusikere.

TECI!II
\)

0

Vi utfører rust-skadereparasjoner pa Deres bil til
hyggelige priser. Vi utfører ogsà opprettning og deleskifting. Lakkerer gjor vi med SIIKKENS billakk.
Vi gir gratis takst og fast forhandspris.

Etter kulturprogrammet blir
det DANS til toner fra flere av
de medvirkende musikkreftene.

A.S SLITU KAROSSBUVERKSTED
TH. 09/89 44 76 - Slitu

Fri entré.
/

Sondag 18. november:
kl. 16.00: Konsert I Enebakk kirke.
Hammaro Kammarkor framfører Requiem for lite orkester, kor og sopran av John
Rutter.
kl. 18.00: Korpskonsert i Mjrhallen
mlStranden skolemusikkorps,
Enebakk skolemusikkorps,
Ytre Enebakk skolemusikkkorps, Enebakk Janitsjar og
Betel Hornorkester.
Mandag 19. november:
kl. 19.00: <<Prestegárden Kunstsenter>>s
utstilling av maleri, grafikk
og skuiptur og vev apnes i herredsstyresalen.
Arbeider gitt av kunstnere I
og utenfor Enebakk til stotte
for <<Prestegârden Kunstsenter>>.
Anne Lise Knoff, Lars Fumes,
Olav Thune m.fl.
Utstillingen holder âpent hver
dag mellom kl. 18.00 og 21.00.
Lordag kl. 12.00 - 17.00.
Da blir det kunstauksjon samme sted.
(Arr. <<Prestegárden Kunstsenter>> i samarb. mI Enebakk
ten.
Tirsdag 20. november:
Id. 12.00: Pensjonisttreff p6L Ignarbake
mJ Odd Gryte, Ase Wentzel, -19
T1âkcrn Karl se.ii
Enkel bevertning.
Fri entré.
kl. 19.00: Konsert med Francaiseorkes-

teret (Nannestad) I Gamle
Herredshuset. Foredrag om
Collettene pa Flateby v/
Barthold A. Butenschen.
Fri entré.
Onsdag 21. november:
kl.19.00: Konsert mlGry og Stig
Adolfsen pa Flateby Samfunnshus.
Fri entré.
Torsdag 22. november:
kl. 20.00: Krokveld mJ <<Frisk Luft>> og
Britt, Lisbeth, Anne og Lene
Gaathaug hos Madam Rose pa
Flateby.
Fredag 23. november:
kl. 19.00: Utdeling av arets kulturpris I
aulaen pa Mjr ungdomsskole.
Lysbildekaseri v/prisvinner
Ragnhild Butenschon.
For øvrig medvirkencle: Enebakk
Blandakor,
Gry
Adolfsen.
Lordag 24. november:
kl. 17.00: Kunstauksjon I herredsstyresalen. Auksjonarius: Hans
Butenschøn.
Vi tar forbehold om endringer i
programoppsettet.
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Formannskapet
nektet Haagas
permisjon
Mandag gikk et
enstemmig formannskap imot a gi helseog sosialsjef Inger
Haagaas studiepermisjon. Søknaden har
tidligere vart behandlet i administrasjonsutvalget som innstilte
pi a gi Haagaas permisjon med IØnn.
Helse- og sosiaisjef Inger
Haagaas bar sØkt om studiepermisjon med lønn for a ta

videreutdanning I ledelse. I
tillegg bar hun søkt om dekning av studieavgiften pa 25
000 kroner.
Avslag
Ad m Ifl St ra sj Ofl S Ut V al get
hadde i sin innstilling overfor formannskapet gâtt inn
for dekning blide av IØnn og
studieavgift til Haagaas,
men dette var ikke formannskapet enig i. øyvind Strom
(FrP) foreslo a avslâ søknaden pa nAverende tidspunkt,
We pa grunn av den meget
anstrengte kommuneøkonomien, og pA grunn av den
administrative situasionen.
Som kjent stutter pleie- og
omsorgsieder Erik Ohr i sin
stilling til nyttAr.

Bussptilbudet
blir darli ere
Skoleharna ved Rôken kan speide lenge etter 9:30 avgangen mot Ytre. Den kjØrte sin siste tur den 15.
okrohe,:

Busstilbudet i Enebakk
blir dãrligere. Det er na
kiart at Enebakkrutene
ma instille flere avganger for a imØtekomme
Stor Oslo Lokaltrafikks
krav om en nedskjaring
pa 200.000 kroner Ut
ãret.

Et enstemmig formannskap siuttet seg til Strøms
forsiag, men flere bekiaget A
mAtte avslA søknaden.
ANNE-GRETE LOSSIUS

Etter en drøy mAned med passasjerteilinger pA de ulike
avgangene er det nA kiart hvilke
ruter som vii bli rammet av SLs
krav om nedskjeringer. I første
omgang dreier det seg om A
innstilie den siste avgangen fra
byen og to av skoleavgangene.
De neste instillingene vii man
først fA merke ved juletider.

Invitasjon til
STORMOTE OM BANK
ALLE INTERESSERTE inviteres til mote i Enebakk
kommunestyresal torsdag den 8. nov. ki. 19.00.
Program:

Problemer vinterstid
1. Inniedning v/Halyard Waade.
2. Banksjef Leif Tangen fra Lillestrombanken:
<<Sparebankens oppgaver I lokalsamfunnet>> og
<<Bank pa Nedre Romerike>>.
3. Banksjef øivind Skauerud fra Fokus Bank, As.
<<Fokus Bank i Folio>>.
4. Orientering om bankforeningen I Eidsvoll v/Vldar
Svendby, Eidsvoll.
5. Orientering fra mote med Sparebankforeningen
v/Halyard Waade.
6. Debatt - diskusj on.
7. Organisering av videre arbeid.
8. Vaig av interimsstyre.
Det tas sikte pa avslutning ki. 21.30.

Skolebarn som tar bussen fra
Gran og Vik til Ytre Enebakk
mA heretter nøye seg med en
avgang mindre. Bussen som var
pA Mjr kiokken 9:30 har ailerde kjØrt sin siste avgang. SeIv
om bussene har 30 stAplasser til

WnItt

...

Flere reiser kollektivt
500 nye enebakkinger tar bussen hver dag. De siste mAneders høye bensinpriser har gjort
sitt til at flere og flere lar bilen
stA hjemme og kjører kollektivt. —Det har vrt en giedelig
oppgang i biliettsalget de siste
mAnedene, sier overinspektØr
Tom E. Karistad ved Enebakk
rutene . —Vi bar hatt en rekord i
antall bussreisende den siste
tiden med 6700 pasasjerer pr.
dag mot normait 6200.
—Er dette et direkte resuitat av
de økte bensinprisene?
Karistad ved Enebakkrutene.
Han oppiyser videre at avgang-

en fra Riingen videregAende
skole til Liiiestrøm klokken
15:12 er innstilt, men at dette
ikke vii ramme de passasjerene
som kommer pA tidlig i ruten.
Det er videre kiart at de som
har tenkt seg hjem fra Oslo
senere enn kiokken 21:00, nA
mA ta bilen i bruk. Den siste
avgangen fra byen bie innstilt
med virkning fra 15. oktober.

Ferre avganger I julen.
Som et resuitat av siste ukes
runder rundt forhandiingsbordet I Enebakkrutene vii ogsA 1.
juiedags avganger bii innstilt.
2. juledag vii bussene gA som
vanlig, mens det I romjuia vii
kjøres Iørdagsruter.
—Jeg hAper ikke denne trenden
fortsetter, sier Karistad, som
sterkt bekiager nedskjeringene
som er en direkte følge av fyikesutvaigets vedtak om A dekke
et forventet underskudd i SL pA
5,5 miiiioner.
LISBETH WILLE

Flere tar bussen
—Det er nok kiart at de økte
bensinprisene har siAtt Ut, sier
Karsitad, det har vi fAtt signaler om. En del flere velger A ta
bussen nA som bilen bar butt sA
dyr.

Pa vegne av Bankaksjonen
halyard Waade

Vi stØtter

radighet, kan instillingen av
denne avgangen fA uheldige
konsekvenser i vinterhalvAret.
- Ekstrabelastningene pA de
andre bussene kan fore til probiemer med A nA overgangene
pA Fjerdingby og Reiingen,
sier overinspektør Tom E.

Men om dette vii fØre til et
bedre busstiibud, er det for
tidiig A si noe om. Seiv om trafikken nA er i ferd med A ta seg
opp, er det vaniigvis sA store
svingninger i pasasjertaiiet at

man nA mA se an utviklingen
for man eventuelt vurderer A
utvide rutenettet.

LISBETH WILLE

ebakk
%egnskapskontor a

I

Postboks 24
1912 Enebakk
TIf. 09/92 63 03

K3
Godkjent regnskapskontor

gjØrdu?

Til Deg Som Onsker

1ijjnitt
En Trygg Framfid:
VERV og VINN
1 ab. gir deg 1 FLAX-lodd
>> >> 2 FLAX-lodd
2 >>
>> >> 3 FLAX-lodd
3 >>
>> >> 5 FLAX-lodd
4 >>

Tipskassene
pa Plass

Her kan du bli mi11ionar
for du vet ordet av det!

0

Har du registrert de
tine, hvite kassene som
vi har plassert forskjellige steder i bygda? De
fleste bar nok det, og de
er fit for brukes! Alle
tips, smã og store, kan
du putte i disse. Vi skal
prove s Iangt vi kan a
dekke mest mulig, men
A kan ikke garantere at
alle tips blir tatt til følge.
Pa Flateby henger det kasser
We pa Bjerke og Tores mat.
Vardeberg og Bolseth i
Kirkebygda er pyntet med de
fine kassene, og butikken i
Ekebergdalen er heller ikke
glemt.
I Dalefjerdingen henger det
kasse pa 'Meieriet" - Kâres og
banken i Ytre bar fan hver sin,
pluss Vik Landhandleri.
Kassene skulle vre grie a
ni for de fleste, sa det er bare A
komme med tips! Det er selvfølgelig like fulit mulig A ringe
oss som tidligere, og telefoner

1/1 árs abonnement - 1991 - kr 3
Gratis avis resten av âret

er hyggelig A M.

Mt ha navn
Vi kan ikke ta til følge anonyme tips, sA husk A skrive pA
navn og gjerne telefonnummer.
Kassene er lAst sA om du ikke
ønsker A gA Ut med navn for
omverdenen sA skulle ikke det
vmre noe problem.

1
2
3

NAVN:

APR.:
NAVN:

Tømmes onsdag
Hver onsdag ettermiddag blir
kassene tømt, sA bar du et
"brennaktuelt" tips sA sIA pA trAden! Vi mottar bade ris og ros.
Redaksjonen har begrenset
kapasitet sA vi kan ikke garantere at alle tips blir tatt til følge,
men vi gjør sA godt vi kan for
at Vignett skal bli en lokalavis
som alle i bygda skal trives
med.
sa std pA og sørg for at
Vignett far flest mulig opplysfinger om hva som rØr seg I
bygda!
ANNE-GRETE LOSSIUS

Annonser leses
av folk flest

APR.:
NAVN:

APR.:

4

NAVN:
APR.:

VERVET AV:
Nam

Adr.:

Lykke til!
Vi* gleder oss sammen

10

Of

Sjanselo,s mot
Lommedalen
Søndagens hãndbaljkamp mellom K7 Enebakk 2 og
Lommedalen ble en
kamp der enebakkingene var fulistendig sjanseløse.
Lommedalen spilte med større
presisjon og et høyere tempo
enn det hjemmelaget gjorde. PA
den mAten vant Lommedalen
en lett seier med 15-8 over
Enebakks andre darnelag.
Brukbart
Det var Lommedalen som
Apnet best. Etter bare fA minutter hadde de skaffet seg en tremâls ledelse som enebakkingene aldri klarte A hente inn.

—Mitt største ma°! er dfd medaijeplass under VM, sier vdrr store ski-ess Thomas Alsgaardforan
sesongstart.

Enebakks skiwess
mot nye hoyder
Thomas Alsgaard var
en av fjorrs sesongens
beste juniorløpere I
Norge. Na star han I
startgropa til en ny og
spennende sesong.
Thomas er en travel ung
mann. Det kan vre problematisk A fA til et intervju med
ham i hjemlige omgivelser i
Løkka veien pA Flateby. Jeg
nytter derfor sjansen jeg fAr i
en fritime pA LillestrØm videregAende skole, til A slA av en
prat med bygdas skiess. Jeg
lurer pA om han hadde ski pA
beina da han ble født en yinterdag i 1972 og jeg fAr mm
mistanke bekreftet da han svarer;
—Jeg startet med de gode,
gamle karuselirennene sow de
fleste ungene pA Flateby har
deltatt i. Siden fulgte det pA
med andre renn rundt i kretsen.
—Du har skiftet klubb?
—Ja, i 1988 gikk jeg over til
klubben Eidsvold Verk for A
fA bedre utviklingsmuligheter
og hvor faren min fulgte med
sow trener.
—Hvor ofte trener du?
—Jeg trener hver dag utenorn
fredag, det er en hellig hviledag for meg. Ukene er dessuten delt inn I ulike trenings10

mengder, hard, middels og lett
uke. I løpet av en hard uke trener jeg 17-18 timer. I en middels uke blir det 10-12 timer
og 7-8 tinier i løpet av en lett
uke. Jeg driver lop, intervall,
styrketrening og selvfølgelig
rulleski.
—Ja hvordan fAr du bremset i
en nedoverbakke med rulleski?
Thomas smiler en smule overberende for han svarer at han
ikke fAr bremset.
—Hvilke forventninger bar du
foran sesongen som star for
døra?
—Mitt stØrste mA! er A fA
medaijeplass under Junior
VM i Reit im Winki. Det er
første Aret jeg er gammel nok
til A delta og jeg fAr nye konkurrenter, bI.a. Anders Eide
som fikk annenpiass under
junior-VM i fjor. Et annet forhold er at den lengste
distansen i Ar blir 30 km mot
15 i for. Men jeg synes formen er bra. NA gjenstAr bare
november, som er den hardeste mAneden med oppkjøring til
sesongen. SA fAr vi se om alt
kiaffer.
—Du har butt tatt ut til Team
94, hvordan gAr det?
—Det er fern jenter og fern gutter pA 18-19 Ar som er butt
valgt Ut til A vre med pA
juniorlandslaget, sA det har

ingen ting med OL A gjØre.
MAlet er egentlig A fA en egen
sponsor med navnet Team 94.
—Har du tid til skole og yenner oppi alt dette?
- Det gAr jo litt utover skolen,
men det er ikke verre enn at
jeg henger med. Venner uterifor skimiljøet treffer jeg for
det meste pA skolen.
—Hva med jenter?
Han fAr det lure smilet, nØler,
men forteller til slutt at han er
sammen med en jente i samme klubben. Thomas skifter
enmne og vi beveger oss over
til A snakke ow fremtisplaner.
Han har ennA to Ar igjen som
juniorløper, mens han gAr det
siste Aret pA videregAende.

Hjemmelaget spilte for upresist
og ukonsentrert til at det ga
Likevel
ledet
uttelling.
Lommedalen bare 6-4 ved halv
tid.
Fungerte ikke
I andre omgang tok
Lommedalen mer og mer over
spillet. Enebakkingene kiarte
ikke A henge med i det andre
lagets tempo, samtidig som de
mange
klare
misbrukte
mAlsjanser. Hjemmelaget var
stillestAende og lite konstruktiye slik at gjestene fra
Lommedalen til sist vant en
fortjent seier med 15-8.
GUNNLEIK SEJERSTAD

Premier til unge
frildv^ tts u tove re
Friidrettsgruppa i Driv hadde
premieutdeling pA Mjr ungdomskole forrige lørdag. Der
ble det delt Ut premier for karuselløp og klubbmesterskap
bAde i friidrett og terrengløp.
Mange forventningsfulle unger
benket seg rundt bordene, som
for anledningen var pyntet med
blomster og lys. Blant alle
foreidrene kunne man ogsA
skimte stolte besteforeldre.
Lederen i gruppa, Per
Finnerud, onsket velkommen.
Han sa seg vel fornøyd med
den gode deltagelsen det hadde
vrt pA stevnene i Ar.
Da premiene skulle utdeles
begynte man med de yngste
klassene, og der var det naturhg nok west stas ogsA. For
mange fikk her sin aller første
premie noensinne..

De to nederlandske trenere
Geale de Vries og Ton Frenay
fikk overrakt hver sin avsjedsgave, da de p.g.a. skolegang og
arbeid ikke kan pAta seg treneroppgaven lenger. Finnerud sa
seg lei for tapet av disse to dyktige , inspirerende treneme.
Gruppa stAr nA uten trener, men
hAper at noen melder seg pA
annonsen de har utlyst.
Laila Eriksen og Christian Hoe
fikk pokalen som beste jente og
gutt mellow 11 og 17 Ar.
Under tilstelningen var det innlagt pauser med tegnefilm og
loddsalg, slik at de som ikke
hadde vrt aktive i sesongen
ogsA skulle ha muhighet til A fA
med seg en premie hjem.
Britt Eriksen

—Hvilke planer bar du etter
dette Aret?
—Da skal jeg rett inn i rnilitret og skijegertroppen i
Garden. Der kan jeg bruke
hele høsten til egentrening og
oppkjøring for neste sesong.
Hva jeg gjØr utover det, fAr
tiden og formn vise, smiler
Thomas for skoleklokka ringer og han forsvinner til neste
time.
Jenter fØdt 1980 var en stor kiasse. Her er fra venstre Toni!
INGEBORG TEIGLAND

Edvinsen, Heidi Ruud, Anne Manit Ungerness, Hege Nøkieby, Pia
Therese Guibrandsen, Katrine Tryti og Marit Berg.
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Stedet som skjulte seg bak forrige ukes "Kjent i
Enebakk" var garden Tobl I Kirkebygda.Mange
svar, men ikke alle var riktige for i denne delen av
bygda er tydelivis stabbursklokker ganske vanlig,
men ingen er alikevel Ilk den pa TobøI.
De heldige vinnerne av hvert sitt pengelodd ble:
Tora Engerhoim, Kirkebygda
Monica Fossum, Kirkebygda
Jon Randem,Dalefjerdingen
Her kommer var nye nøtt. Vet du hvor dette er, si
ring oss pa telefon 92 60 04 innen tirsda klokken
12:00. De med riktige svar blir med oss i trekningen
av nye pengelodd.
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Vi bringer her en sang skrevet av 3.-kiassinger ved Ytre
Enebakk skole. —Denne sangen har vi sunget en del og
synes at den forteller mye om hvordan vi kan hjelpe, forteller de. Mel. Lykkeliten.

Losningen ma vre Vignett i hende
senest forstkommende

TO barna i Thailand

mandag kI. 12.

Fra Ytre Enebakk vi kommer, og sammen vii vi hjelpe til.

Navn:

For nâr vi flere er, det monner, og det er nettopp det vi vil.

Adresse:

Vi vil at alle barn skal fA by a vre barn og ha det bra.
At barn skal leke - ikke jobbe, og ha det trygt og vre glad.
SA derfor vii vi jobbe sammen, lage kunst og ha basar.
SA vi kan samle inn litt penger og gi til dem som ikke har.

Premie for forst uttrukne riktige Iøsning:
5 Flax-Iodd.

For nAr vi gir og gleder andre, sa blir vi glade selv, og tror
at om vi passer pa hverandre, sâ blir det bedre pa var jord.

Vinneren offentliggjores i neste utgave av Vignett.
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Foreldrene
a kio'e
skoleboker

Foig med
I
n rmiljoet

$Ji9uttt
MO. to-rums leil.
pa

Løvenstad. Husi.
1.760,- inki. v. vann og
fyring, selges kr 375.000.
Ring 06/83 28 66
for visning

Enkelt hjemmearbeid
md meget store fortjenestemuligheter.
Kont. liege Andresen, tif. 02/77 28 84

Emaus - Kirkebygden

JL

4V

Nt MisjoNssamband

Møteuke 6.-11. november ved bysekretr Jakob Middelton.
Tirsd.-fred. ki. 19.30.
Lord. ki. 18.00:
Lovsangskveld med Jubal.
NB! Koret deltar ogsa pa kveldsbønn i Enebakk kirke ki. 20.00.
Sønd. ki. 18.00:
Familiefest.
Synzygus synger torsdag og fredag.

Pen Emmaunga

Alle velkommen

bagvogn selges kr 400,-.
Tif. 92 44 82

Kammerkoret Jubal

Lite bus

UI Enebakk 10/11-90

pa gárd til leie. Enkel stand.
Bm. Flateby

BEGRAVELSESBYRAER

En del av niendekiassin gene ved Enebakk Ungdomsskole. —Vi rnd
ha bøkei; sier de, og hvern kjØper disse hvis ikkeforeldrene gjØr
det?

Foreidrene til niendekiassingene ved Enebakk
Ungdomsskole er blitt forespurt om selv a kjøpe
norskbøker til sine hãpefulle. Bakgrunnen er den store mangelen spesielt pa norskverk. Rektor ved skolen, Harald Nyen, sier det er samfunnets ansvar a
kjøpe bøker, men han forstãr foreidrene. Det samme
blir uttalt ved skolekontoret.
Det er foreldrerâdets arbeidsutvaig (FAU) som bar gátt Ut med
forespørseien. Dette fordi
elevene ikke far den norskoppheringen de bar krav pa grunnet
manglende bøker, iføige FAU.
videre at elevene
Det sies
muligens vii stä svakere ved
opptak til videregäende skoler
grunnet bokmangelen.
Et slikt innkjøp vii komme pa
rundt 130 kroner per foresatte,
og FAU vii forsøke a selge
bøkene til neste ärs niendekiassinger slik at man muligens vii
fâ tilbake noe av utiegget.
Dramatisk
FAU bekiager at elevene ikke
far den norskundervisning de
bar krav pa ifølge norsk i. De
Ønsker ikke a sitte pa gjerdet
lenger og tar derfor saken i
egne hender.
Pedagogisk konsuient ved
skolekontoret, Roar Paulsrud,
bekiager sterkt at en siik situasjon er oppstátt. —Det er
iovbestemt at det skal stilies
midier til rfidighet uten at dette
skal koste elevene noe, sier
ban. Han synes det er vei dramatisk a gâ til et slikt skritt en
maned for budjettbehandiingen
i
kommunestyret.
Men
Paulsrud synes aiikevei det er
positivt at foreidre engasjerer
seg.
Rektor Harald Nyen er helier
ikke seriig glad for det som nâ
skjer, men ban bar stor sympati
med foreidrene. —Barna vokser
og kan ikke vente, er noe av

Liten respons
Leder av FAU ved Enebakk
ungdomsskoie, Roger Steinor,
tviier sterkt pa om foreidrene
gâr til innkjøp av norskbøker.
—Svarfristen utiøp torsdag, og
av 85 foreidre bar kun 35 svart
foreløbig, sier han. Av disse bar
12 sa-t nei, og noen bianke lapper er ogsa ]evert.
ANNE-GRETE LOSSIUS

Hjertelig velkommen til mote og aftensang.
Dette bør du ikke gà glipp av!

Ski
Bc0rvel5esbr

Styret pa Emaus og Menighetsrädene

CHRSTENSR1JDEFTE

Nordbyvn. 27, Ski
TIf. (09) 87 30 60
Heie dØgnet
Vi kommer
i konferanse
Ordner alt

ENEBAKK KOMMUNE

IV Skatteytere, se her!

Skatteavd. har ná ápent til ki. 19.00 pa torsdager for telefonhenvendelse - tif. 92 60 60.

Follodistriktets byrâ
gjennom 60 ãr

argumentasjonen fra FAU, og
dette bar jeg full forstâelse for,
sier Nyen, og iegger til at ban
ikke ser budsjettbehandiingen
sriig lyst i mote.
Ogsi mangel pa Mjer
Marit Myhre, ieder for norskseksjonen ved Mjer ungdomsskole sier at det ogsA er
mangel pa norskbøker der.
Spesielt âttendekiasse er i beit
for bøker oppjustert etter den
nye mønsterpianen. —Dette gar
utover den effektive undervisningen, og det er stor forskjeii
pa akseptabei undervisning, og
effektiv, sier hun. Og akseptabel undervisning bar de, men
som hun sier - det er stor forskjell pa a iøpe og a stolpe seg
fremover.
Ogsâ ved Mjer bar spørsmâlet om privat kjøp av skolebØker vrt diskutert, men dette
var det stor motstand mot.
—Spesieit var foreidrene redde
for at resuitatet kunne bii skjev
fordeiing elever imeilom ved a
ga til et slikt skritt, sier Myhre.

1) De deltar med sang pa motet pa Emaus misjonshus
ki. 18.00. Kretssekr. Jacob Middelton taler.
2) De leder oss I aftensang I Enebakk kirke ki. 20.00.

Mums
Begravelsesbyrâ

Skiforeningens
IokautvaIg
bar arsmate

Torggt. 2 2000 Lillestram

ORDNER ALT
VED BEGRAVELSER
OG KREMASJONER
06/81 48 30-81 1411
Etter kontortid:
02197 44 65 - 06/84 17 74
SVEUMS BLOMSTERFORRETNING

OG BEGRAVELSESBYRA

pa Ytre Enebakk skole tirsdag 27.11.90 ki. 19.00.
Forsiag/saker som ønskes tatt opp pa motet, bør
vmre Nils Wiik i hende senest den 20.11.
Alle medlemmer av Skiforeningen er velkommen.

.L1EB"Y11
AUTORISERT BILVERKSTED
RUD, 1911 FLATEBY
r

- bilreparasjoner
- maskinreparasjoner
- ut/eiebiler
- dekksalg

Tilbud som varmer!
Motor- og kupévarmere
+20% Eks. montering.

Kontakt var verksmester
OYSTEIN RINHAUG
Telefon 09/92 87 72

HUSK VAR

rmeIige
storservice

NORSK OLJE I TANKENE

J

Kraftlinjeavdelingen og bygge- og anleggsavdelingen: Telefon 09/928990

13

Hàndhallkamper
I MjrhaIIen

I.

Kontaktlinser
tilpasses
Timebestilling: TH. 06/81 43 91
LILLESTROM
KONTAKTLINSEINSTITUTT A/S

Storgt. 21 (FjeHberghjørnet)

sondag 11. nov.

12.00 J12 Enebakk - Nannestad 2
12.55 J12 Driv 2 - Langhus 2
13.50 G12 Enebakk - Oppegdrd
14.45 J14 Driv 1 - Kløfta 1
15.40 J14 Enebakk - Asker SK
16.35 G14 Enebakk - Haga
17.30 G14 Driv 2 - DrebaklFrogn
19.00 M4 Driv - Trøgstad

Skyggepanel
fra kr491111 m2
Krokskogpanel - furu

OPTIKER

OLAV KJOLBERG
CEIR KJOLBERC

Eiiebakk
Pensjonistf opening

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

DROSJER

fra

Siljan Husmans
furugulv
20x117m
fra ANN

har mote i Herredshuset 14.11. ki. 17.00.
Underhoidning.
Sverigetur onsd. 5/12. Pris kr 195,-.
Pàmelding tif. 92 89 07 innen 14.11.
Avreise Gjeddevannsvn. ki. 8.00.

Ole Gunnersen

J ustert
48x98

Ekebergdalen
Tit. 92 65 06
MobiltIf. 094/34 527
DØGNVAKT

Edith og Erling
Rosenvinge
Ytre Enebakk
Tit. 9241 24
Mobiltlf. 094/39 754
og tlf. 094/14 867
DOGNVAKT

minner em ársmetet

I kantinen

EPLEPRESSING
Siste dag for innlevering av epler til Ieiepressing
er onsdag 14. november.

solbrsaft
1/1 ft.

rips/soIbr
1/1 fL
ripssaft

kr

15°

kr1300
80
kr
530

Ripsgele
440 g

kr7.

440 g

kr

SolbrgeIe

Eplegele
440 g

kr

pr M2

BON-

fra kr1
U

NCT LAGERETREXKEI

Vi har ellers âpent hele áret for saig av saft og gele til fabrikkpriser.

VEDUKEHOLD
M.ODERNISERING
NYANLEGG.

70
Pr. m
fra kr 10

Hyuereol

Pr/se/cs.:
1/1 fl.

pr. m2

Furuparkett 15 mm
kr 289M

pa

Herredshuset 13. nov. ki. 19.00.

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

kr50
U •- pr. M2

c

8°

Knapstad Sag & Hovie
1823Kflad1!,:O9t9215Ok/
Mand

730

Se Or utsti!Iing

1/1 fI.
eplemost
1/1 fI.

av sanitrutstyr -.

I ti//egg kommer flaskepant kr 2,-.

Balkong-

kjekkeninnredning og
baderomsmebler.

APNINGSTIDER utenom

sesongen:
Lørdag:
Stengt mellom

skjermer

epleju ice

kr

kr

Kirsebrgele

530

kr 750

9.00-16.00
9.00-12.00
13.00 og 13.30

bly- og messingvinduer

ASKIM FRUKT- OG B1RPRESSERI

FINANSiERING

TELEFON: 09/88 18 06 - ASKIM

AUT VVS ROAUGGER

Se.msv. 100. Str.mmen
Tit. 06/81 45 97— 81 45 98
AJOP V$ 0S fAGMA

J
Høsttilbud ut november

cJOP hSHQSFAGk-.NNfN

Vi skitter: Olje, oljefilter, plugger
og stifter, justerer tenning.
Vi kontrollerer, eventuelt smorer,
10 øvrige punkter!

COMFORTBUTIKKEN
med installasjonservice

Alt dette far du for kr 600,(Gjelder personbiler) (Inki. mva.)

APNINGSTIDER:
Man.-fre. kI. 6.30-21.00. Lør. 9.00-21.00. Son. 9.00-21.00

Aut. roileggetiuma

0

J

BREDA INDUSTRIBYGG
KJEPPESTADVEIEN SKI
TELEFON 87 35 06
TELEION 87 0828

• Bildeg lass
• Spell
• Utskjring av derer
• Alt av reparasjoner
• Henter og bringer

{
Fjellvn. 30 A
1914 Ytre Enebakk
Enebakk
lass Tit. 92 46 13
Mobil: 030/30 339
Ogsâ kveldstid

G

ll

Motorvask og utvendig vask.

SKI STASJON

or Veiteberg A/S

•Isolerglass (2.3 lag)
• Vindusglass
• Ornamentglass
• Laminerte ruter
• Speliskyvederer

OYEREN BENSIN & SERVICE

-S.,,,
-"I,
1911 Flateby - lIt. 09/92 81 32

SVARTHOL PRINSEL A/S
Parafin - Fyringsolje
Diesel - Smøreoljer
Best.tlf.
924047
Prisgaranti
Ratebetaling

HYDRO

* NorsJø-olJe
beste kvalltet.

14

Husk farsdag sondag.'
Syk, eller bare stresset og energilos

Enehakk Naturterapi
TIf. 09/92 70 44
tilbyr rimelig og effektiv beliandling I soneterapi,
øreakupunktur og aromaterapi.
Ring for timebestilling.
Diplom fra Institutt for HelhetsmedIsin.
Treffes lettest pa mandager og ettermiddag.

DIN FAMILIEFRISOR
GJØR DEG HARFIN

-

Hva med blomster
til far?
Mange gode tilbud

Bel a
"
0

Blomster
& gayer

Forr.senteret, 1914 Ytre Enebakk, tlf. 92 53 46

Ring Ashild, Ragnhild
eller Inger-Lise

TIf. 83 8180

Tebo
Frisørsenter
Tebo Senter - 1820 Spydeberg

HURTIG UTE MED NY RUTE!

SHS

Skandinavisk
helsesystem

PARABOL SERVICE
1'ILMNET SATEWTTUTSTYR
Riktig kosthold.
økt blodsirkulasjon.
Oppstramming av mage og
ltr med SHS muskelaktivator.
Nâr du skal slanke deg, er det
din kropp det dreier seg om,
ingen andres og intet
gjennomsnitt.
Tusenvis av kvinner og menn
har gjennomgâtt SHS-kurs.
Ring og bestiH en gratis
prøvetime.
TIf. 06/8197 60:
Man., ons., tors. kI. 11-19.
111'. 06/9185 90:
Tirs., fre. kI. 16-20.

Feminin Helseog figursalong
Strprnsveien 40.2010 Srrømrnen

09/80 87 35 09/83 74 Ti
ogsá kveldstld Do heig

FA TV-NORGE M/CASINO OG TV-4
pa TV hjemme I stua til juU!!
GRATIS!!! uten forpliktelser, demonstrasjon hjemme
hos Dem. Ring 09/80 87 35 eller 09/83 74 77 sâ avtaler vi
demo pa en dag til en tid sorn passer for Dem.

TILBUD!!!
ASTRA PAKKE ELLER TV-NORGE OG TV-4
-80 cm parabol rn/Network SS 6000 Stereo Mottaker med
32 kanaler. Ferdig montert med veggfeste.
NETTO PRIS

5.750.-

MoToRsiT ANLEGG
-90 cm parabo rn/Eu rosat Pro 5000 Stereo Mottaker, med
50 kanaler. Motorstyring og veggfeste.
Ferdig montert
NETTO PRIS

11 .990.

Vi monterer BILGLASS og
super SIKTRILLER
mens du venter.
Takiuker pa dagen.

AURTICRIFFA
IlL CLASS A 5
_e/
østensjoveien 14-02/72 34 60

15

EIENDOMSFORM.

Kjøpe- eler selge
9

i

Flateby - tIL 92 80 80
Alt reparasjon og installasjon
av kjol 09 frys
uailerl - nnramming
Kjoleskap- kjolerom, fryseskap - fryse rom
Dag 09 kveld
.
Gullmedaije innrammlng I VM 1989 og 1990
.saig - s rvice og montering
11

THYTI EIENDOMSMEGUNG A/S
0 Enobk

e

Enebakk

GalledNygàrd

Telefon 09/92 62 76
EgO H. Jorgensen
Byggvelen 10, 1912 Enebakk MobOtelefon 094/I7 467

Kontakt:

F;55

GLASS

RAMMEVERKSTED

ELEKTRIKER

.

Alt I glassarbeid

ax

Svein Thorsen
FJelivn. 30 a, 1914 Y. Enebakk

lit. 9246 13 - Mobil: 030/30 339
Ogsà kveidstld

RORLEGGER

BIL

Erling Rod A/S

Audi

1800 Askim

'

INDRE ØSTFOLDS
NYESTE BILFORRETNING
Kjøp din nye el/er brukte b/I hos oss:

(.o
-' .,.,Soiheim Elektriskl
AUT. ELFN1PflENBR
I

1912 Enebakk

I

Tlf.926420-030/30193I

i

i'

1

TIf. 88 16 15

A. NILSENS
TORNERUD - Askim

J

WELL BRENDJORII

UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER

BRENSEL

Strømsborg &
Enersen A/S

FYRINGSOLJE — PARAFIN — I
AUTODIESEL
Konkurransedyktige priser hele âret! 1

1912 Eflea
b kk

A/S

DOGNVAKT
Graving og hoytrykkspyling

ER
Godkjent regnskapskontor

oi, C. Jensen'
& Søn A/S
MYRFARErZ1480 SKI. TLF.og-871457
RORLEGGERBUTIKK
EGEN RORLEGGERAVDEUNG
All innen • Sanhtr • Varme • rnoernisenng

SRR.registrert
regnskapsforer
Landbruksregnskap- Gardsoverdragelser
Andre nringsdrivende
Dalefjerdingen, tlf. 09/92 64 33

-

TANNBEHANDL

.

ornveien , L 14 Ytre Enebakk
RingO9-924337
BYGG OG ANLEGG

Lunds Maling

1912 Enebakk

Stein Darre-llanssen

• Regnskap & Forretningsforsei
Bedriftsrdgivning

Bjq5rcs
,/7-' .
II
ne 4

BYGG OG ANLEGG

TH. 02/38 51 73

Fun"

l pegnskcpsI*tor
TIf. 09/92 63 03
Postboks 24
1912 Enebakk

1914 YTRE ENEBAKK
Ti!'. 09924630 Mobil 030 04997

sys.odn

Forretningssenteret,

TIf. 92 63 81

—

SELSKAPS'AT

Ytre Enebakk - tlf. 92 54 13

Helgesensgt. 12
GrUnerlokka

DURUD GARD,

4D

Hovel Heiaas

tlf 92 63 00

EILAG ...,.

Man.-fre.9.00-1700
Tors. 1000-1900
Ler.9.00-14.00

Rakkestadvn. 74
1912 Enebakk

REGNSKAP

Regnskapskontor

utforer alt i el-installasjoner

FRI SØR

og Tapetsering A/S

ii Flateby - tu..
8o '0
Ogsá kveldstid

nebkk

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

DAME-OG
HERREFRISOR
SOL-PARFYMERI

Varme, sanitr, nybygg og rehabilitering.
Utlele av lensepumper, vannsuger
og høytrykksspyling.
1914 Ytre Enebakk - tlf. 92 46 39
Mobil 094/27 522

SaIg av

meda/jeskap og innrarnrnede akvarel/avtiykk

ENEBAKA' VANN 00 VARME

TH.

TRINTO VERKSTED ASFU
NOROL
09-92 5555mob/i. 094-14 469.

Erik Kjelgaartl

rinnramming

.,.'. ELEKTROENTREPRENORFIRMA

D'tIIt

DII

arnmeverksted

Mobil 094/37 548

Litforer alt innen
nybygg, tilbygg,rehabilitering
g
g
Fast pris

..
SysfemAdministrasjortA/S
Gaupeveien 29
1914 Ytre Enebakk
—a—
— hf.: (09)92 4824-9247 74

Flatebysenteret, Flateby
8739
T.
. 92 80 31
Tif, utenom kontortid
Kvelder, etter avtaie -

TRAFIKKSKOLE

Enehakk Tannteknikk

GAUTE'S TRAFIKKSKOLE A/S

TAN
ERSJER
LASZLO
Grevlingveien 34, 1914 Ytre Enebakk
TIf. 09/9246 82

Qpplring pa bil
Teorikurs - Fase II
TIf. 06/81 42 92

VAKTSELSKAP
Entreprenor
/

Tømrer og snekkerservice
Ernst Rasmussen
Bakkeveuen 5 1911 Flateby

Lars M Enrier

C

Flateby, 09/928731
Mobil 094/95743

Gray, sprengnlng, transport

Jan M. Johansen
Mur, puss,
'LJ4-, peiser og fliser
c c
TIC 92 82 90
Asveien7,l9llFlateby

Mur & Graveservice A/S
1912 Enebakk
Graving - transport - sprengning
Mur- og betongarbeider
TIf. 09/92 6118 - 09/92 62 56
094/25 366 - 094/08 438

Utterer alt innen nybygg tilbygg reparasjoner
modernisering flislegging og tapetsering
TIf. 09/92 85 23 priv.
Mobil 030/11 705
BYGG- OG TOMMERMESTER
Per-Erik Ostlie a.s
1914 YTRE ENEBAKK
NYBYGG-TILBYGG
.j
- RESTAURERING GRUNNMURER
- TEGNING - PROSJEKTERING
TIf. 09/92 43 40 Mobil: 094/0 295
Beltegáende
minigraver
Ieies ut rimelig, med eller uten forer.
Ypperlig til mindre gravearb., planering av
plener etc.
TIf 92 52 28
Bygg- og tømmermester
Jon Sulerud
1914 Ytre Enebakk
TIf. 92 90 80— 92 44 88
Mobiltlf. 030/15750
Niyygg,
k
+1k
k
LIlygg
og reitaulurtering
'2

Ski Traflkkskole
1400 Ski - tlf. 87
ii
Klasse it — ,,
n.88O D

lithr
0. 9211 72 O3O223O0

Tem'ikurs — Kjøretjmer
Om nedven dig meter vi
Iii kieretimer I Enebakk

atarne
r&e aec1Jerester

TRANSPORT

SPESIALFORRETNINGER
TEPPE - ENGROS A/S

Ingar A. Bergskaug
'

Transport - Sand,
stein og fyilmasse
Flateby— tlf. 92 80 42
Mobiltif. 094/95 481
DYREKLINIKK

.

,.

ALT I TEPPER
OG GULVBELEGG

TIf. 92 80 21
1911 Flateby
Mobil 030/06 359

• Lab.servuce• Oppstangoperertdyr

SKEDSMO DYREKLINIKI(
Vet. Knut-Arne Nverdal
(Skilt Ira Fetvr,. v/fiypiassen)
Apningstider: 8.30-15/17-19
Timebestilling 06/87 85 00 el.
aDROP-IN,, 8.30-14. Stengt helg.
EnebakkDyre1cni1ck
J
Kirkebygden, 1912 Enebakk
(v/Strømsborg og Enersen)
Man. - fre, 8-11
Etterm.:timebestillirig
''\ A
,)lfl1//
Vi utterer b/a.
HD-fotografering
.
.
ID-merking

Elektro - Mekanisk - Verksted
Produksjon - Reparasjon
Sterkstrøm - Svakstrom
BiI - Elektro
Postboks 77, 1912 Enebakk - tif. 09/92 62 94
SPESIALFORRETNINGER
t lKK RENS

I

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

Redaksjon 09 ekspedlsjon:
Nyberg,
Postboks 62,
1912 ENEBAKK
Telefon red.: 92 65 50
Telefon ann.: 92 65 40
Bankgiro: 1605 02 01426
Postgiro: 0805 4 193298

Prlvattelefoner:
Redaktør Lisbeth Wiiie 02/52 3909
DagI. I. Oddbjorg Kristiansen 92 85 84
Journalist Anne-Grete Lossius 92 62 76
Annonsekontakter:
Ella Wenli 92 63 39
Oiav Olafsson 92 84 01
-

Annonsepriser fra 1.7.90:
1. side pr. mm. kr. 6,00
Aim. piass pr. mm. kr. 4,00
lnniev. frist:
Rubrikkann.: mandag ki. 12.00
Forretningsann.: mandag ki. 09.00
Abonnementsprls:
kr. 280,- pr. Ar - kr. 140,- pr halvâr

Popu I r
sokneprest
Lørdag fylte sogneprest Steinar
Helgheim 60 är, og det gikk
ikke upaaktet hen. Presis klokken 12:00 steppet en glad gjeng
fra Mari og Enebakk menigheter opp - fint pyntet med gamle
konfirmasjonskapper og flagg.
Sang var diktet for anledningen, og den ble fremfØrt med
glans!
Sogneprest Steinar Helgheim
har siden mars 77 innehatt
embedet i Enebakk. Til vâren
liar han wert sogneprest i 16 an
og han akter a slâ rekorden til
den forrige embedsmannen Erling Nygârd som var her i 17
ar.
Snill mann
Sognepresten var er en meget
respektert og en godt likt mann.
—Han kan snakke med alle om
alt og er veldig sosial. Han stiller opp uansett pa hvilket tidspunkt, og bruker fridagen sin til
A besøke eldre i bygda, sier
Grete
menighetssekreter
Bergersen. Hun forteller videre
at er det en dag han ikke har
hatt anledning til a besøke de
eldre, ringer de og spør etter
ham. —Han er en meget snill
mann som har noe i gi alle, sier
Bergersen. Og alle Vignett var i
kontakt med kunne si det samme.
Helgheim selv trives godt her.

—Det er mange trivlige mennesker her og jeg har gode medarbeidere, sier han. Han synes det
er ekstra fint at sâ mange stiller
opp pd dugnad om det trengs,
og han hadde nok blant annet
kjempeinnsatsen som ble gjort
ved bygging av Mari menighetssenter i tankene.
Det Helgheim ønsker seg
mest i tiden fremover er arbeidskirke og en kateket pd Flateby.

I sorg og glede...
At Helgheim er en popuker
mann kom tydelig fram lørdag.
Rundt 150 mennesker hadde
funnet veien til Presteboligen,
og det var ikke fA godord og
presanger som ble overrakt. Fra
menighetene fikk han et nydehg maleri av PrestegArden, malt
av en kerer ved Mjr, Viggo
Karlsen. En mengde bøker,
hionister og andre gayer ble
overrakt av lensmannen, prestegArdstilsynet, kommunen og
mange, mange andre.
Mina Fossum fra Hammeren
hadde diktet sang etter oppdrag
fra menighetene, og noen strofer gjengir vi: —I sorg og glede
motes vi, ja hjelp du kan oss
alle gi, sA vi kan bare takk fA Si,
for alt som du oss bringer.
ANNE-GRETE LOSSIUS

Sogneprest Steinar Heigheim, midten, i godt seiskap med kapellan Gunnar øvstega°rd og Ingrid
Matheussen. Detfiotte maleriet er en presangfra Mari og Enebakk inenighetei

Siste nytt fra boligfronten'
.

Gjem skattepengene!
Kunstauksjon I Herredshuset 24. november.
Arr. Prestegãrdeii Kunstsenter

Service til
alle I Enebakk
Vi henter, leverer, Iáner deg gjerne en annen bil
(kr 1 00/dogn ex. bensin) og reparerer din bil raskt og rimehg med kvahitet.

TIt. 09-92 44 14. - 09-92 45 65

re -40
L810TTERBECK

Nylende Borettslag, Ytre Enebakk
Borettslaget er organisert i tre husrekker rundt et tun. Noen av
heihighetene har utsikt over Vägvannet.
Bohigene higger i et barnevennhig miljø og med
sentral beliggenhet i forhold til Oslo.
Vi har fortsatt noen 3 roms leihigheter for sahg.
Er du pa bohigjakt eller bare har hyst til a Se, er du
velkommen til visning denne helgen.
GUNSTIG FINANSIERING.
VISNING sendag 28. oktober fra
kI. 13-15.

RIingen
Boligbyggelag

Grevlingv. 1
2014 Biystadlia
lit. 06183 82 20

