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Heltid?

Spesialundepvisningen tpuet'.
AL
Lucie Paus Faick - blir
hun orclfØrer pa heltid?
Administrasjonsutvaiget skal na vurdere forsiaget fra
Enebakk Arbeiuerparti om utvidelse
av
ordfrerstilIingen. Dette gikk formannskapet mandag
enstemmig inn for
etter at et forsiag fra
Jan østreng (H) om a
utsette saken, for
innhente nrmere
opplysninger fra forslagsstiileren bare
fikk 3 stemmer.
- Konsekvensene
for administrasjonen ved en eventuell
utvidelse bør ogsa
vurderes, sier râdmann Bjorn Halvorsen i en kommentar.
Blant annet kan det
tenkes en ordfrer
pa heltid trenger
mer hjelp cnn en ordforer pa deltid.
Saken kommer ikke opp i dagens mote
i adrninistrasjonsutvalget, og en avgjoreise vii da tidligst kunne foreligge
etter neste mote om
tre uker.

Del ser meget dystert Ut for spesialundervisningen ved
enebakkskolene. 110 B-timer, d.v.s. ekstraressurser til
spesialpedagogiske tiltak som ikke dekkes av rammetimetallet er all skoledirektoren i Oslo og Akershus har tilgodesetl Enebakk med. Pa forhnd hadde man tilsammen
sokt om 311 slike timer.
Bak alle soknadene ligger et nitid arbeid hvor B-timebehovet er dokumentert for den enkelte elev. Nàr man ikke far
tildelt de ressursene man har behov for. ma man bruke av
hjelpe- og slolteressursene innenfor rammetimetallet. Dette
far konsekvenser for en annen stor elevgruppe med behov
for hjelp og støtte.
Situasjonen er nrmest kalastrofaf. Forstkommende ti rs-

dag behandler skolestyret saken. Skolesjefen har innstilt pa
a be kommuneslyret stifle midler til rádighet for ressurser i
lillegg til rammelimelallet og lildelte B-timer fra skoledirektoren. Dette er i trâd med grunnskoleloven som Wart slár
fast at kommunen skal sorge for tilpasset opplring av alle
elever. I loven star det videre at dette ogsa gjelder nar slik
opplring krever okede ressurser. Dette kommunale ansvar har ogsa Lrerradet I Ytre Enebakk skole papekt i sitt
brev til skolestyret. Ytre Enebakk skole er den av skolene pa
barnetrinnet som kom dàrligst ut av tildelingen av B-timer. I
sitt brev til skolestyret ber de om at kommunen tar ansvar
for bevilge nodvendige midler.
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•>Ros an takk
- Broytemannskapene
har gjort en etter forholdene god jobb med
snobroytingen I Vaglia i
vinter, sier teknisk sjef I
kommunen. Per Eriebo.
Med de snornengdene
som er kommet I vinter
har del ikke vrt mulig
ta gjort jobben annerledes, og broytemannskapene bor ha ros og
takk, heller enn kritikk,
sier Enebo. Han henviser
samtidig til ueserinnlegg I
Ovre hvor en beboer i
Vaglia nettopp har kommet med slik takk, fordi
hun var godt fornoyd
med det arbeidet som var
utfort med broytinga.
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Oljeskift? Kjor til
YTRE ENEBARI(
B[NSIN &
SERVICE A/S
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Ikke penger
til stOttekontakter
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Onsdager mellom
kI. 9.00-14.00.

Ve/Aomrner7 utover
TI. (02) 924408
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24 mars ki. 13.00-18.00

Boblejakker og lue til tross - det er var. Helt sikkert!
For nàr den aVer forste hestehoven titter fram,
da hjelper det lite om vinteren fortsatt vrir seg
krampetrekninger og sender hufsete snobyger
som smelter
bakken.

pa

Og her er den. Den aVer forste gute vàrblomsten i Enebakk. Det var Kristine og Jorgen Svartebekk, henholdsvis 8 og 12 ár gamle som fant den.
Dagen etter fant ogsà Heidi Knutsen, 9 àr en hestehov og da kan man ikke lenger dra tegnenes tale i tvil — DET ER VAR I ENEBAKK.
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- RIMELIGE PRISER
Vi leverer og monterer
uten tillegg i vàre priser.
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Bygge hus

skoleklasse sparer dog
for opptil 50 000 kP
Kan du tenke deg .ã fd
oppfOrt huset ditt nesten
helt gratis? Det kan du heR
sikkert tenke deg, hvis du
far muligheten. Skal du
bygge pa Flateby, eller iandre trakter av Enebakk kan
du spare gode penger, opptil 50.000 pa a la Tømrerlinja ved Strømmen videregàende skole avd. Flateby, ta
jobben. Skolen er i beit for
byggeoppdrag for de to
kiassene pa Tømrerlinja.

syn. StrØmmen videregâende
skole avd. Flateby gar i disse
dager Ut med et tilbud tilhusbyggere. Pa skolen er det to
tømrerklasser med tilsammen
24 elever. Disse elevene har yrkespraksis som den viktigste
delen av undervisningen. 20 timer bruker man til praksisarbeid under strengt oppsyn av
larer, mens man har 15 timer
fordelt pa tegning, yrkesteori.
matematikk, norsk, fysikkikjeml og gym.

A bygge bus. star I dag for de
fleste som en uoverkommelig
affare, hvoretter man sitter
igjen med gjeld langt oppover
Ørene. Byggekostnadene kan I
dag skremme vettet av unge
mennesker som vii etablre seg
i samfunnet. Bare tenk pa alt
som skal til: Tomtekjøp. byggetillatelse, ann og kloakk,
elektrisitet, innredning og Gucl
vet hva for utgifter og avgifter.
GJØr man det meste selv, slipper man fra det med i alle fall
hodet over vannet. Men huset
skal bygges og er man ikke
snekker eller tømmermann
selv, md man sØke faglig assistanse. A oppføre et hus er ikke
billig, langt derifra, fagfolkene
krever sitt, og lommebok og
bankkonto .har ddrlige tider.
Det gjelder a spare der man
kan.

- Opptil 50.000 byggekroner
kan man spare pa a la oss sette
opp huset. sier Kjeli Tofte, ytring med lrerstiliing pa tømrerlinja pa Flateby. - Det vi tar
ass betalt for. er slitasje pa
verktØy og transport til arbeidsstedet.

Gratis arbeid

Tilbud
NA bar det dpnet seg et nytt
tilbud for vordende huselere
med sans for a spare. I Enebakk, nrmere bestemt pa Flateby er det en yrkesskole som
trenger praksisplasser, og ta
det belt med ro, det er ikke
snakk om a prØve og feile, alt
foregdr under profejonelt opp-

- Vi kom sent i gang med
praksisen i dr, sier Kjell Tofte
til Vignett.
- - Siutten av oktober erisene
ste laget. - Det vi Ønsker ass er
et bygg som ligger I Enebakk.
heist nr skolen og at grunnmuren star ferdig, silk at vi baie
kan begynne a bygge.

Fã praksisplasser
Skolen har I det siste slitt
med a fd praksispiass til elevene. Dette skyldes nok at det
oppføres for fa hus I Enebakk
for tiden, pluss at noen kanskje
er lift betenkte med a slippe
ufagirte til pa huset sitt. Slike
betenkeligheter kan man bare
giemme. Etter det vi far opplyst, er samarbeidet meilom
elevene og byggherren gatt aldeles knirkefritt. sd elevene hoides nok under faglig oppsyn.

Bade gutter og jenter passer til tømrerfa get. Her ,amarbeider Laila med flag, sà det er virkehg snakk om likes tilling.
En av gutta>
Da vignett var pa byggeplassen, traff vi blant elevene Laila
Strom fra Kirkebygden, i full
gang med a regne midt I biant
arbeidstegfliflgefle. Lrer Kjeii
Tofte opplyser at han i begynnelsen var litt skeptisk til a
la ei jente slippe til i et siikt
mannsdomiflert yrke som tØmrerfaget engang er, men aile
motforestillinger ble raskt feid
bort. - Na jobber hun pa ilk linje med gutta. sier han. Og Laila,
hvordan trives bun med a vre
en av gutta'? Helt aireit.
som hun selv uttrykker det.

Stor sokning
videregaende
Strømmen
skole avd. Flateby, er forelØpig
den eneste videregdeflde skolen
i Enebakk med linje for handel
& kontor grunnkurs og videregdende kurs I. Og med et Pdbegynningsar som kommer neste skole dr, ved siden av de to
tømrerklassene. trekker den til
seg mye av ungdommen. TØmrerlinja hadde forrige skoledr
100 sØkere til de 24 piassene.
Nd hdper man pa mange henvendelser til skolen Ira kommende husbyggere, silk at skolen kan fd noe a velge i.

I belt
Byggene bør ligge pa Flateby, men det er ingen absolutt
betingelse. Betingelsen er at
det er en rimelig avstand fra
skolen. Byggene bør vre pa
ca. 100 kvm, og grunnmurefl
bØr std ferdig. Oppfyller man
disse betingelsene, kan man
spare opptil 50 000 kroner pa a
la de vordende tØmrerne pa
Flateby bygge huset for seg.
Frister tanken deg, bØr du ta
kontakt med Strømmen vgs.
avd. Flateby, og du vii belt sikkert bli tatt I mot med apne armer. De er i beit for byggeoppdrag.

Pensjo nistene fikk bankinfopmasjon
Onsdag den 1. mars ble
PensjonistforeningenS
medlemsøte I Herredsstyresalen kanskje noe
mer spesielt cnn vanlig.
Kanskje, og forhâpentligvis ogsâ mer larerikt.
Gjester for kvelden var
Sparebanken Oslo Akershus med to representanter, og Enebakk Sparebank med en representant.
Formannen i Pensjonistforeningen. Gunnar Feiring, ønsket
velkommen og presenterte det
nye styret som bar fdtt følgende
sammensetning: Gunnar Feiring. formann. Ruth Randem. viseformann, Ruth Pedersen. kas-

serer. Gudrun Nordlie. sekretr,
Gerd Torgersen, Anna Noi'dby og
Harald Svendsen, styremedlemmer.
FØrst Ut fra Enebakk Sparebank var BjØrg.ødegàrd. fill alsjef
Pd Flateby med korte punkter
fra Enebakk Sparebanks histone. Deretter fortalte Svein Johansen noe men genereit om Sparebanken Oslo Akershus og sammenslutningen som Enebakk
Sparebank er med I. Vi fikk ogsa
hØre om den nyc fusjonen med
Fellesbanken som vil finne sted i
nr framtid. og hvilke fordeler
dette vii ha for kundene I banken.
Gerd Hagen fra Sparebanken
Oslo Akershus hadde mye og god
veiledning til pensjonistene. Hun
bar arbeidet med orientering

hjelp og rad til pensjoniSter 1
mange an, og kan sitt fag meget
godt. Med ondene: - Jeg synes ikke at vi skal spinke og spare pengene -vare til neste generasjon,
jeg synes vi skal bruke pengene
vdre. oppnddde bun spontan
applaus fra forsamlingen, hvilket
visstnok ikke er sd vanlig i Pensjonistforeningen.
Slides-serien som ble vist. omhandlet fordeler ved Sparebanken for eldre mennesker. Om
ulike kontotyper, bankboks. rentesatser og generell veiledning.
Sparebanken hadde ogsa forrt pensjonistforeningen en
fruktkurv til utlodning, pluss
dekning av mat og kaffe. hvilket
ble stt stor pris pa av samtlige i
salen.

Mange benyttet seg av den utmerkede aniedningen til a fä
førstehândskunnskaP om bankens mange funksjoner og tienester.
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Sjela og pen gene men ikke ansvaret?
.

1

Fra enkelte hold pdpekes stadig samfunnets ansvar for den
oppvoksende slekt. Lover og regier, velmente og riktige skal
sikre de unge en solid start pa en lys og god fraintid. Ingen skal
si at ikke velferdssamfunnet har omtanke for generasjonen
som skal overta styringa ifra7ntiden. Viljen Ill det gode er der.
Men a gjøre del gode er det ikke penger til. Det tar vi ved neste
korsvei... Her er det virkelig snakk om prioriteringer.
Fra andre hold konimer den gode gamle om foreldreansvaret. Privatiseringen, som letter litt pa alles samvittighet. Gir
armslag og pusterom..
Ser vi pa det samfunnet vi som ansvarligforeldregenerasjon
byr barn og unge, har vi i sannhet mye a svare for. Markedskreftene harforlengst grepetfatt i ungdommen som storkonsumenter. Og her skys ingen midler. Pop-industri, moteindustri,
all leg ger app til en image av glade fremadstormende unge
mennesker med moderne livsstil, som gâr sin egen vei, vi hadde
nar sagt mat den store tomhet. For livsstilen gis ikke noe reelt
innhold, men gâr ncrmest Ut pd a kjØpe, kjøpe, kjøpe. At det
alitid har vcert slik er en like stor lØgn som hele den ungdomskulturen markedskreftene legger app til. Alle vil ha tak i
ungdommen. Noen pen gene deres - andre sjela. For 20 âr siden
gikk ogsà ungdommen sin egen. vei. Hadde sin egen kultur. Og
for 40 âr siden o.s.v. Det som skitter datidens ungdomskultur
fra nâtidens er at den dengang var knyttet nøye sammen med
bade samfunnsengasjement og blikk vendt mot verden.
I tidligere tider sto foreldre og skolen for ansvaret i appdragelsen. I dag er ogsâ videoen en oppdrager a regne med.
Derfor bØr man kanskje engasjere seg i hvilke hoidninger og
verdier som formidles gjennom denne nye oppdrageren. Vold,
rasisme, man glende respekt for menneskeverdet. en massiv demonstrasjon av at det vonde ikke kan overvinnes.
Skadevirkningene av det samfunn vi samforeldrege7ierusjon
har skapt for vâre barn blir staigr..4p.,sjbare. -Det mer
blant annet i skolen. Selv om man kanskje ikke han bevise noèn
sammenheng, er det flere og flere barn som sitter med lrevans ker av forskjellige slag. Konsentrasjonsproblemer, sosiale
problemer. Behovet for ekstraressurser er start. Disse elevenes
krav pa støtte er lovfestet. Sâpass anstendighet har man halt.
Det skulle ellers Ia seg Ut! Men siden stadigflere barn og unge
trenger ekstra hjelp, er det spØrsmâl am mye penger. Da kommer man inn pa prioriteringene. Muntlig markeTing av god viije er gratis, sd den ham alle slutte seg til!
Enebakkskoiene har nok et àrfàtt tildelt altfor lite ekstraressurser - de sàkalte B-timene som skal ga til spesialpedagogiske
tiltak som ikke dekkes an rammetimetallet. Grunnskoleioven
slár kiartfat at krnnmunen har ansvar for at elevencfâr den
opp1cring de har krav pa. Derfor harfiere av skolene nà skrevet til skolestyret og bedt o7n at kornmnunen bevilger midler til
en forts all fors varlig spesialundervisning ved enebakkskolene.
Tirsdag behandler skolestyret saken. Vi lIaper at politikerne er
seg sitt ansvar bevisst. Det er vare barn og unge det gjelder, og
dermned ogsaframtiden. Den han man aidri investere for mye i.
Derfor bør barn og unge sta aller /wyesi pa prioriteringslista.

Forstemmende!
Det er lenge siden jeg har
sett et sâ "surt"innlegg proget av en til de grader >jeg
alene vite "-hoidning som det
Aslaug Tidemann bringer om
Enebakk Unge HØyre.
Der harseleres det over organisasjonens delta gelse i
aksjonen 'Et dpent samfunn" pa en slik mate at en
ma lure pa h-va det egentlig
har vcvrt.
A oppfatte aksjonen slik at
en skal fd tilfredsstillet trangen til a get i butikker og pa
offentlige kontorer dØgnet
rundt, er komisk. Men kunne
en med dette oppná atf.eks.
publikumsdøren ved try gdekontoret av og til kunne
holdes oppe longer enn til hi.
14.00, sà har en da oppnádd
mye.
Defleste av de yrkesaktive
har ikke inulighet for a net de
offentlige kontorer i âpningstiden. Er det ikke lite
pent tenkt a hindre at de skal

oppnä denne mulighet? Det
ma vcvre et tankekors for Asiaug Tidemann at formennene for de offentlig ansattes
interesseorganisasjoner atlerede har gitt uttrykk for at
deres organisasjoner otterhvert ma vare innstilt pa
merjleksibie arbeidstider for
a kunne yte bedre service. A
yte service og tjene andre
mennesker bedre er poen get i
denne saken. Hvis vi ikke 1evrer denne hoidningen hjemme i várt eget land, er det ingen mulighet for a lØse et eneste ett av verdensproblemene
som fru Tidemann heUer vii
at Unge HØyre skal engasjere
seg i. Hun sier ogsà at "Vi>>
kommer gjerne med forsiag
til h-va Enebakk Unge Høyre
skal bedrive tiden med.
Hvem er "Vi-? Er det "Vignett>> som med dette har hastot seg inn pa den partipouti.ske arena?
Ivar Mjerskaug.
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aktuelle oppslag om ukens aktiviteter

KIaw til
Etiopia
Flateby kino minner om at
følgende filmer blir.a se pa det
store hvite lerret pa samfunnshuset 24/3:
Ki. 16.30: Filmen Robin Hood gár Ut, men i stedet viser
man Alice in Wonderland (B),
en annen av Walt Disneys store kiassikere. Lille Alice hayner i et mystisk og fantastisk
land. Her mØter hun alle mulige sprø dyr, og pa toppen av
det hele en hel kortstokk - i
levende live med en sprø hjerterdame og det hele.

Turen for aksjon Afrika fryser
er kommet til Ytre Enebakk
skole.
Aksjonen er sam tidligere
nevnt anbefalt av skoledirektØren i Oslo og Akershus og skolesjefen i Enebakk, og gar Ut pa
skaffe k1r til Etiopia.
PA Ytre har man arrangert det
slik at klr kan sendes med dcvene eller leveres av for.eldrene
pa skolen i dag og i margen. Toyet ma vre belt og rent. Man tar
imot vanhig sommertØy og yintertØy for barn og voksne.

ikke lar sitt handicap Øde1ege humØret og av den gunn
faller mange jenter for ham.
Tom vii ikke innrØmme for
seg selv at han er blind, men
nár sØsteren til kjresten
hans faller uti svømmebassenget og holder pa A drukne,
forstar han endelig at han er
hindret av sitt handicap.

Ki. 20.30 (V) Top secret
A prØve a beskrive en slik
film er omtrent like lett som
spise farikal med sugerØr. Det
er bare a si at det er den sprøKl. 18.30: (U) If you only este fiimen vi noengang har
could see what I hear.
sett pa lerretet. Plaget av sønDette er filmen om den blin- dagsdepresjoner? Ta en tur
de Torn Sullivan.. en gutt som pA -Flateby
kino. se og le...
--

Brâtan:

Slutt for I ar.1
Vi minner om at sØndag 24.
mars er siste dag i sesongen som
skistua pa Brbtan er ápen. Det er
fortsatt mye snØ i marka forlyder
det fra skihold, men en fottur
innover er heller ikke forakte
for den sam foretrekker det.
God tur.

arrangerte i For for fØrste gang et
Pâskeverksted hvor barn og
voksne kunne lre flere former
for páskepynt som symboliserte
noe av paskens religiØse innhold

Pynt til
päske!
Tjkene fØrjul er de Ileste travelt
opptatt med a lage julepynt pynt sam for en star del symboliserer julens religiØse innhold.
Til pdske derimot innskrenker
det seg start sett til kyllinger og
malte egg.
Mari menighet i Ytre Enebakk

len.
Fingernemme hjelpere vii lre
oss a lage alt fra appilkerte tøylø-______
pere, sommerfugler og biomster.
kyllinger og egg og meget mer.
De aller minste blir aktivisert pa
annen mate med hØytlesning,
film og fingermaling. Alle kan
delta, det finnes noe i alle vanskelighetsgrader. SA hvis appslutningen blir like stor som i
Oor. vii det nok bli mange fine
paskepyntede stuer. sam kan
minne ass am pâskens budskap
og egentlige innhold.

F.RITT FORUM
la
ma

pa

for lange innlegg
kutte ned
Vi forbeholder oss retten tj
etter beste skjorin. Du kan skrive anonymt,
ha navn og adresse.
men redaksjonen

Boliglänsordningen for ungdom
Enebakk Kommunestyre
vedtok 25. februar a iverksette den nye baligl.nsardningen for ungdam.
Dette er gledelig, men den
farm ordningen llkk. er det
grunn til a kritisere. Etter
forslag fra RAdmannen, skulle
lànene farrentes etter maksimalrenten for Husbankens
etableringslan. Denne er 127
pa. Husbankens rentesats begynner imidlertid pa 57 og
Økes sa gradvis. Den kommunale ordningen skulle ha 2
âr avdragsfrihet og sâ legges
pa 121'/, i hele den gjenvarende
periode. Enda verre var det at
med det tilbakebetalingsprinsipp sam ble lagt .til grunn,

den
ef'fektive
yule
rentesatsen3 faktisk tilsvare
langt over 1317r. Nble det en
endring pa dette i Kommunestyret, slik at effektiv
rente ikke skal overstige 12%
Likevel... ordningen ble
langt dArligere cnn det en
kommunal boliglansordnin
burde vre.
SV fremmet forsiag am at
tilbakebetalingene skulle vre identiske med Husbankens
regier. Da yule vi fatt en ordfling sam virkelig hadde vrt
et alternativ til banklàn. Det
er a bekiage at bare Venstre
sluttet seg til forslaget.
Tom Nilsen
Enebakk SV

Gratulerér
Heldig vinner av premiekryssordefl I 'Tir 9
ble Ingrid Snellingen,
1914 Ytre Enebakk.
5 todd I pengetottenet er avsendt.
p

A
avfo&flest
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Aksjonsgruppa igjen pa offensiven:
Et voids- og pornofritt
Enebakk! Det er den ambisiose màlsettingen for
den Iokaie Aksjonsgruppa mot porno og videovoid. Og et stykke pa vei
er de alierede kommet.
De har <finkjemmet"
dagligvareforretninger og
bensinstasjoner.
Virksomheten har resuitert i at fiere av disse
forretningene har fjernet
pornoen fra sine hylier.
Enkeite holder imidlertid
hardnakket pa retten til a
bedrive det de kaiier kundeservice.
Er gruppa sâ fornoyd?
Langt ifra! Det var • biadene. Na star videoutieierne i Enebakk for tur.
Man kan vente seg besok,
snusing i hyller, kanskje
endogtil i godbiter bak
disk? Hva vet vi? Porno,
void og voidsporno skal
vekk fra videoutiejernes
hylier!

Hysteriske kjerringer, frustrerte kvinnfolk og desslike uttaleiser er karakteristikken
som ofte but brukt om kvinner som gâr äpent Ut mot void
og porno. Betingelsene kommer like kjapt fra folk uten
noe spesielt forhoid til pornodebatt som fra folk med et skalt liberait, syn .pà saken.
Man fØler seg kanskje en smule bekiemt pa menneskenaturens vegne. Vii noen se pa griseblader sà all right for meg!
Og det er jo sa mye void i verden i alle fall.

Ogsà menn
Hvorom alle ting er: De 10kale pornomotstanderne som
stormer barrikadene er ikke
bare kvinner. Det finnes ogsã
menn i deres midte. Aksjonsgruppa teller i alt 9 medlemmer, derav tre menn. Alle
meget avktive. Og kvinnene
er ikke hysteriske. I alle fall
ikke de vi mØtte forleden.
Men de er oppbrakt. Og ikke uten grunn.

Ingen kuiturpenger
Ved kulturstyrets áriige tildeling av grunnstØnad falt ingen ting pa Aksjonsgruppa. I
innstillingen fra kultursekretren var de tilgodesett
med kr 2000,-. Pa forslag fra
HØyres Frode Bakken ble det
imidlertid vedtatt at man ikke skulle tilciele gruppa noen
grunnstønad, men at de eventuelt kunne søke til spesielle
arrangement.

Liv Jacobsen og Eva Tveitan akter a stâ pâfor et voids- og pornofritt Enebakk.

Skuffet
- Vi er skuffet. sier Eva
Tveitan i Aksjonsgruppa. Samtidig med at vi ikke far
noe, slenger man pa en liten
ekstrasum pa 5000 kroner til
idrettsforeningen. Og ikke
nok med det. Bare kort tid etter dette avslaget, star det a
lese i avisen at barnevernsnemnda bar ikke sett det nØdvendig a opprette et eget Utvalg til a undersøke forholdene pa porno- og videomarkedet her i Enebakk. Aksjonsgruppa mot porno og videovold 1 Enebakk er nemlig
mget observante og akt.ive.
Med andre ord: Det er sà bra
at de har oss, sa slipper kommunen a bruke penger pa det.

- Og da kunne vi trenge litt
penger, understreker Eva
Tveitan. - Vi ma jo leie disse
filmene for a bevise hva de inneholder.

Fornoyd
- Nár det gjelder det vi har
oppnadd pa biadsektoren er
vi relativt godt fornøyd. sier
Tveitan. - Mange har fjernet
pornobladene fra hyila - tre
standhaftige star igjen. For
kort tid siden gikk Vi Ut med
oppslag med opplisting av
Enebakks fire pornoforhandlere. Vi ble truet med
anmeldelse av et pal' av disse
forretningen. hvorav den ene
etter dette oppslaget har sluttet a forhandle porno!

Paradoks

Skremmende

- Det er all right med ros,
men det virker som et paradoks nâr man like fØr har fátt
avslag pa en søknad om
grunnstønad. I sakspapirene
uttaler ellers sosialsiefen at vi
bar besØkt alle utlele- og
distribusjonssteder i kornmunen og har sa iangt ikke
funnet grunn til noen anmeldelse.

-Hva er det som gjØr dere sa
tent pa denne oppgaven?
- Jeg tenker 20 ar fram i tida
hvis de holdninger og verdier
som porno- og voids-filmer og
litteratur fremmer for den
gjennomslagskraft man kan
tenke seg. Hva slags samfunn
far vi da? undrer Eva Tveitan.
- Det er skremmende! - Vi ser
fiere eksempler pa stadig met
bisarre voidtekter.
Vi vet at void og porno har
stor pavirkningskraft. srlig
pa yngre mennesker.

Anmeldelse
- Dette stemmer heller ikke, sier Liv Jacobsen, ogsa
medlem av Aksjonsgruppa. Da vi startet med a undersØke
bladhyllene hos forhandlere i
Enebakk i fjor. gikk vi til anmeidelse i et av tilfellene. Nai'
det gjelder videoutieierne har
vi slett ikke besØkt alle. Vi hal'
ikke begynt enn, men ligger
startgropa....
i
godt

Voidsporno verst
- Hvem er storkonsumenter
av void og porno?
- Vi vet ikke sa veldig mye
om det. sier Liv Jacobsen. En
undersøkelse foretatt i Sverige viser at de s5kaite mann-

folkbladene kjøpes av yngre
personer, mens den eldre garde holder seg til pornoblader.
- Jeg.synes voldspornoen er
noe av det verste, sier Eva. Om 20 âr kan kanskje ikke
lenger folk forestilie seg et
seksualliv uten void.

Gjennomsyres
Samfunnet gjennomsyres
av void. og til slutt reagerer
man ikke pa noe. En dansk
undersØkeise foretatt av videoforhandler JØrgen Bruun
Pedersen gjennom de siste 20
àr, viser klart at nàr man
stadig ser void, resuiterer det
i at man til siutt ikke reagerer
Or man ser void i virkeligheten.
- Nar det gjelder hviiken
virkning voldsfilmer bar pa
barn. vii jeg vise til
Stavangerundersøkeisen foretatt av leder for sentralen for
audiovisuelle hjelpemidler i
skoien. Bernt Malde. sier Liv.
Denne undersØkelsen--- viser
kiart it dt a se void skaper
urovekkende hoidninger hos
barn. Nàr de ser grov vold og
porno reagerer de først med
avsky'- otter en stund reagerer de ikke sa sterkt. men har
en tendens til a ta etter.

Ogsa i Enebakk
- Vet dere noe om enebakkbarns konsum av voids- og
pornovideoer?
- Ikke konkret. Men vi har
hØrt ved flere anledninger at
ikke sá rent fà barn ser slike
fiimer. Om de ieier det selv er
vel kanskje ikke sa sikkert,

sier Eva. - Kanskje har forhandlerrie videokassetter hggende, og unger far tak i
det. ...? Vi vet, ikke.
Men heretter skal det aitsa
bli vanskeligere a fã ieid grove
volds- og pornovideoer i Enebakk. Vi tviler ikke pa at Aksjonsgruppa setter makt bak
sine ord, til beste for unge
enebakkinger - og for et mer
menneskeiig samfunn.

Forskjeilige hoidninger.
Feilesaksjonen mot porno
og prostitusjon rammer folk
med all verdens forskjeiiige
hoidninger til seksualitet. Fra
mørkemannssynets fy skam til fri utfoldelse over hele unja.
- Er dere ikke redde for a bli
tatt til inntekt for nØrkemannssynet?

Erotisk aiternativ
- Jeg tror aidri feulesaksjonen greier a kdmme fram til et
all right syn pa seksualitet
som flertailet i aksjonen kan
siutte seg til. sier Eva. Men
flertallet er i hvert fail enige
pa det plan at man ikke er
motstander av erotikk.
- Hva er forskjeilen?
- Porno er fremstiiiing totait uten fØieiser. Erotikken er
full av fØielser. Dermed er definisjonen gitt.
Hverken Eva ei]er LiKviile
ha noe imot et biad som representerte et erotisk alternativ til pornobladene. - Det
fmnes etter deres mening ikke
pa markedet.
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Ny Iormann

ENEB AKK
SPAREBANK
Silk er pengene benyttet:

Knut Evensen ñy styreformann i A/S Vignett.
-

Styret i A/S Vignett har
fãtt fly formann, etter at
Halyard Waade Ønsket a
trekke seg fra dette vervet i styret. Formannen
ble valgt av seiskapets generalforsamling forrige
onsdag, og heter Knut
Evensen. Evensen er bosatt i Ytre Enebakk. Han
har avisbakgrunn, arelang praksis som journalist og forfatter, og er for
tiden redaktØr av bladet
Vi over 60.
Etter nyvaig av to styremedlemmer, pluss en vara ifølge selskapets vedtekter ser styret for
A'S Vignett nâ slik Ut: Formann:
Knut Evensen, Halyard Waade,
Marit Myhre, Aud Skoghold (fly).
Kjell SØrlie (fly). Varamedi. Knut
Strømsborg og Kristoffer Garden
(ñy).
De som nb. er gâtt Ut av styret
er: Ruth Pedersen. Mette K. Larsen og Ella Bjerregaard vara.
Disse er gatt Ut etter loddtrekfling som foreskrevet i vedtektene ved fØrste utskifting etter
stiftelsen. Egentlig skulle det bare velges tre nye. Pa generalforsamlingen ytret imidlertid Lise
ødegaard Ønske om a M gà Ut av
styret ettersom hun sannsynhigvis star iferd med a forlate Enebakk til hØsten. Dermed ble alle
de tre forespurte medlemmer av
styret, mens Kristoffer Garden
ble valgt til varamedlem. Marit
Myhre fortsetter som styrets Sekretr. For Øvrig skal styret konstituere seg selv i fØrste styremøte.
Etter starten i desember har
avisen vokst i mer enn en forstand. rkke bare er det en stØrre
stab som ná sørger for at abonnentene far avisen i posten hver
torsdag. Abonrienttallet har ogsá
gâttjevnt oppover, slik at avisen
i dag har 1800 abonnenter, og er
den desidert stØrste lokalavisen i
Enebakk. Nár en konkurrerende
avis gàr Ut og rekiamerer med at
de bar dobbelt sâ mange abonnenter som noen annen lokalavis
i Enebakk er det mildt sagt en
overdrivelse.
Det var i løpet av September og
oktober staben i Vignett ble styrket med to nye medarbeidre. I
september ble Espen Nordhagen
ansatt som journalist i 3/4 stilling, og i oktober ble Elin Sandâs
ansatt i halv stilling med hovedansvar for kontorfunksjonen.
Dette av hensyn til arbeidsbyrdefl i avisen, men ogsá fordi
man skulle ha mulighet for rimelige avlØsordninger i forbindelse
med ferie og sykdom.
I disse dager star avisen i ferd
med a styrke staben ytterligere
denne gangen med en halv stilling pa annonsesiden.

Ved utgangen av 1984 hadde
vi koñtanter og utenlandsk Vauta i vàre kasser, samt innestâende pa postgiro
Til utlán
Banken ma ogsâ ta andel av
konsernets plasseringsplikt.
Dette er obligasjoner som konsernet ma kjøpe. Var andel
utgjorde ved utgangen av
1984
Vi hadde ogsa andre former
for tilgodehavender, samt investeringer I kontorutstyr,
maskinerm.m.
Benyttet I alt

Mill. kr

1]

og silk er pengene
auskaflet:

Forvaltning
i mill kr

-

132

Mill. kr
97.435

lnnskudd fra kunder
For a dekke vàre utlân 09 var
andel av plasseringsplikten
har vi fàtt tilfort betydelige midler fra konsernet Oslo/Akershus. Ved utgangen av 1984
hadde vi fâtt
Vi har som andre banker ogsá
kortsiktige gjeldsposter som
flyter gjennom banken, bl.a. i
form av betalingsformidling
Sparebankens egenkapital er
ved utgangen av 1984

4.979
85.625
-

-

40.900

0.857.

27.549

0.387
6.990

Totale anskaffelser

132.361

132.361

-

-

EnavbaflkenshOvedmSeftingererafjnansjereuke la-

Stadig fiere enebakkinger

11984 bevilget vii alt 34.6 mill kr. Fordelingen av vâre UtIan viser vt

egen 1<ommune Ill ooiiger og anare iormai
Bankens innskudd okte i 1984 med 17.4%
) 14.5,

bniker lokalbanken 09 sorger
Akl-

Utlân
I mill. kr

lnnskudd
I mill. kr

Bevilgede lan 1984

98
85

83

1983

DPKSPOSUItalt
Enebakk Sparebank hadde i 1984 et driftsresultat pa 2.7
mill. Av dette beløpet ble 2 mill. satt av til bankens egenkapital mens 0.7 mill. ble avsatt til fremtidige tap pa utiân.
Banken bevilger hvert âr betydfige belop til ulike formal i
kommunen. Dette gár til ulike lag og foreninger og til andre

Null to
kamp mot
porno
Ved kulturstyrets fordeling av grunnstØnad, ble
det pa forsiag fra Frode

Bakken ikke tildelt Aksjonsgruppa mot porno og
videovold noe tilskudd.
Gruppa ble henvist til a
sØke tilskudd til arrangementer under spesielle tiltak.

formal som konsentrerer seg om lokale interesser. J 1984
støttet vi bl.a. trykkingen av Bygdeboka, samt kommunens
2 idrettslag.
I disse dager stotter vi opp om et nytt piano pa Enebakk
syke- og aldershjem.
- -
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Suksess Auksjon a Ignapbakke

Huuu -for et skummelt spØkelse,altsà.

Barneteater er kuult - 09 lorclagens forestilling i
forbindelse med Klubb l's lørdagskafe pa Flateby ble
en kjempesuksess med stor oppslutning av stammens yngste medbringende sitt opphav.
Men tilbake Iii forestillingen, Teppet som ikke kunne
fly, en barnecabaret av Magne 0. Brevik. Sammen med
barna fantaserte aktorene om skogen, sjenanse, solen
som dro til Nordpolen, fjernsyn, eldre mennesker, sirkus 09 spoketser, alt med bakgrunn i et sceneteppe
med âtte bilder.
Aktorerie trollbandt det unge publikum somvirkelig
var hundre prosent med. Vi hâper det blir flere barneteaterforestillinger av samme kaliber framover

Ørnulf Eidsvold i godt slag under lørdagens auksjon pa Ignarbakke. Her er det

en gammel flatbrØdrufle som gar under
hammeren.

Vàrsol og godvr til tross, stapptullt
ble det âkke som pa Enebakk Auksjonsforetnings auksjon pa lgnarbakke lordag
ettermiddag.
I over fire timer holdt Ornuif Eidsvold
det.gáwde med klubba.v& 2I utro&
taIsiAtid.
Disse auksjonene er populre i Enebakk, 09 mange godbiter er det alltid a fá
tak i. Spesielt for samlere. Mynter 09
gamle vâpen er.noe av det som kommer

srIig hoyt opp i pris. Ogsâ pa lordag
var det godt utvalg i mynter, 5-ører fra
1896, 10 orer i zink fra 1923, minnemynter etc. alt gikk unna. Vaser, skàler, fat,
tepper og skrivemaskin, Iysesaker og

———————————————

smakte det godt med kaffe og nystekte
vafler. Slikt skaper krefter til a kaste seg I
inn i kampen om klenodiene med fornyet
kraft..
i

u

31. mars er kassa torn:

Repe famillep mister sin- stottekontakt
- Vi har ikke mer penger. Etter 31. mars er det
slutt pa støttekontaktordningen. Dette var beskjeden mange i Enebakk
fikk fra sosialkontoret fØr
helga.
Slutt pa støttekontaktene vel a merke for de
som har fátt sine støttekontakter fra sosialkontoret. Dc som far støtten
over trygdekontoret far
beholde sine.
Rammes hardt
En familie vi var i kontakt
med, rammes ekstra hardt dersom stØttekontaktordningen
over sosialbudsjettet opphører.
Familien har flere barn. aile rammet av epilepsi, og far er ufØr
bl.a. pga. hjertelideise.
Ett av barna. datter pa 16 ar.
har i tiliegg til epilepsien ogsd
ieddgikt og er psykisJ utviklingshemmet. I alle àr har familien kiart seg selv, men for 2-3 ar
siden ba de om stØttekontakt til
sin clatter. Familien var da nedkjørt. I april 1984 fikk de endelig
hjelp.

Lettelse
Dette har vrt en enorm lettelse, spesielt for mor. Disse timene
i uka kunn hun slappe av og hvile.
Datteren som ellers er svrt
avhengig av familien, fattet full
tillit til sin stØttekontakt, og gledet seg til hver gang de skulle
vre sammen. Na er det alts5
slutt. Etter ca. 1 ;ars avlastning
raste verden sammen for denne
familien.

Tankevekker
Psykiske belastniflger gir jenta
serier med anfall. anfall som kan
strekke seg over timer, natt og
dag. Hvor mye skal man tale?
Kan det bli billigere for kommunen a matte betale rekreasjon, sykehus for familien, pluss
institusjon for datteren?
Uten hjelp fra stØttekontakten
noen timer i uken, makter de ikke a ha datteren hjemme.
Hva med fremtiden for kommunens svake? Na arbeides det
med tilbakefØring fra Emma
Hjort og Dagbo i Ski trappes ned.
ja, det er endog pa tale med nedleggeise.
Dette kan vre en tankevekker for noen og enhver. Vi ser at
kommunen bevilger penger til
det ene og det andre. Litt her og
litt der blir en bra sum til slutt.

Er det sâ darlig?
Er kvinneuniversitetet pa LØten f.eks. viktigere enn noen timers stØttekontakt til kommunens svake, og noen timers
avlastning til en fra for hardt
rammet familiê?
Er det billigere a piassere mennesker. pa institusjon enn a bevilge litt mer til støttekontakter?
Hvor er det butt av de menneskelige aspekter? Har vi ikke
rad til a ta vare pa vdre medmennesker? Er det sà dâruig med
Enebakk kommune?

Sokt am tillegg
- Det er riktig at dersom ikke
kommunen bevilger mer penger.
vii de fire familiene som har hatt
stØttekontakter gjennom sosialkontoret, miste sin stØttekon-.
takt fra 31.3.85. Dette bekrefter
sosiaisjef Leif Field overfor Vignett.
- Det.har vist seg at budsjettet
ikke holder i forhold til behovet.
Vi bar en ramme a budsjettere innenfor, og det har aitsd vist seg
at rammen er for trang. Dette var
vi forsavidt kiar over. og ailerede
i budsjetteriflgefl bar man regnet
med d matte sØke om en tiiieggsbevilgning. Vi har sendt formannskapet en slik søknad og
haper resuitatet av denne henvendeisen oppover skal sette oss

i stand til a opprettholde støttekontaktordningen pa dagens
niva.

4 heldige
Foreiøpig far fire søkere beholde stØttekontakten i -85. Disse har ifØlge loven om folketrygd
hatt rett til ordningen. Denne
ordningen opphører imidlertid i
-85, og denne ytelsen skal na innpasses i den kommunale virksombeten innenfor rammetiiskuddet.
Intensjonen er at det nye ansvaret kommunen na pdføres,
skal fØiges opp over statsbudsjettet med Økte ramnietilskudd
til sosjaietatefl.
De som bar hatt støttekontakt
som de har fdtt over foiketrygden
i -84, skal imidlertid fa behoide
ordningen i -85, men man har ikke anledning til a fatte nye vedtak om støttekontakt over foiketrygden.

Ni avslag

Ni personer har fdtt avslag pa
sin søknad om a oppretthoide
stØttekontaktefl. Disse har fdtt
yteisen ..over sosialbudsjettet.
Der er det nd tomt. Ressursene er
begrensede. Pa budsjettet var
det opprinnelig fort opp 60.000 til
formálet. men posten ble vedtatt
Øket til 85.000. Na hdper sosial-

SosiaLsjef Leif Fjeld bekrefter
at det er kroken pa dØren for
støttekontakter gjennom sosialkontoretfra 31. mars dersom man ikke far title ggsbevilgning'ér.
etaten pa tilieggsbevilgninger
som gjør deTh i stand til a QPPretthoide stØttekontaktOrdflingen.
- Dette er ille, sier sosialsjef.
Fjeld. Vi Ønsker d prioritere støttkontaktordningen høyt, og
derfor har vi ogsà varsiet formannskapet om tilstanden.

VIGNETT

Spesialundervisningen ved enebakkskolene I fare:

ved Ytre Enebakk skole
bep kommunen om bevilgningep

LwPePPaOdet
Situasjon for spesialundervisningen pa de
forskjellige
skolene
rundt om i bygda er
nrmest katastrofal
etter tildelingen av
B-timer for skoleâret
85/86.
Larerrãdet ved Ytre
Enebakk skole har pa
denne bakgrunn skrevet til skolestyret og
sagt at de nà ser det
som kommunens ansvar a bevilge midler i
tillegg til de tildelte
B-timene.
De sãkalte B-timene
er timer som skoledirektøren hvert àr fordeter til fylkene, og
som fylket igjen fordeler videre til kommunene. Enebakks del
av denne kaka for skoleâret 85-86 er 110 timer.

De sâkalte B-timer er en
ressurs som skal brukes til
spesialpedagogiske tiltak ved
skolene.
Elever som kan fá disse
B-time-ressursene er i prioritert rekkeIølge: 1. Elever som
er registrert funksjonshemmede fØr skolestart. 2.
Elever som er overfØrt fra
spesialskoler. 3. Elever med
store 1revansker og tilpasningsvansker. 4. Elever som i
lØpet av skoletiden har Utvikiet en funksjonshemming motoriske eller psykiske
vansker.
Ingen okning
37 B-timer var den ressursen Ytre Enebakk skole fikk
seg tildelt for neste skoleàr.
Dette representerer ingen
økning i forhold til innevrende àr, samtidig som
skolen fra hØsten av Mr flere
integrerte elever. Béhovet for
B-timer pa skolen ligger pa
mellom 90 og 120.
Nar skolen har brukt opp de
B-timene de nâ har fatt til-

delt, vii de fortsatt ha et udekket behov for elever med sosiale problemer og fagvansker, som har anbefaling fra
PPT om at de trenger spesiell
hjelp.
Elever som man har et samarbeid med sosialkontoret
om, og som er butt anbefalt
ekstra hjelp, har man heller
ikke B-time-ressurser til. Det
samme gjelder barn med astma-allergi og hØrselvansker.
Disse har ogsá krav pa slike
timer. En annen gruppe man
heller ikke har igjen B-timeressurser til, er elever med
dysleksi (ordblindhet), og elever med konsentrasjonsproblemer.
Rammer andre
grupper
I tillegg til de elevene som
liar rett pa B-timer, kommer
det en stor elevgruppe med
behov for vanlig hjelp og støtteundervisning. Her har man
til radighet 10 prosent av rammetimetallet. Nar elever med

krav pa B-time-ressurser ikke
far det fordi skolen far tildelt
aitfor fa B-timer, ma man ta
av denne 10-prosenten til elever med krav pa B-timer. Silk
forplanter mangel pa tildeling
av ressurser man har krav pa
seg nedover hele rekka, og
rammer Iangt flere enn bare
de elevene som faller innenfor
rammen av gruppen med
krav pa B-timer.
Kommunens aflsvar
- Dette er en tilstand som
bare blir verre og verre. Det
bekrefter bade spesialpedagog Bjørg Vatne og logoped
Jan Sthren, undervisningsinspektØr ved Ytre Enebakk
skole.
- Skoleloven palegger kommunen ansvaret for at alle elevene far den undervisningen
de har krav pa, sier Sthren.
- Derfor mener vi at kommunen ma bevilge de midler
som trengs utover det man far
tildelt av ekstraressurser. Det
gjøres i andre kommuner.

Her i kommunen har antall
B-timer man har fátt tildelt
de siste 3-4 arene ligget pa
mellom 107 og nà i ar 110 timer. Det finnes altsá ingen
økning i tildelingen av denne
ressursen, samtidig som bade
antall integrerte elever, og
elever med spesielle vansker
stadig Øker, sier Sthren.
- Foreløpig har vi pa en eller annen mate kiart a gi den
enkelte elev som trenger ekstraressurser, hjelp, sier BjØrg
Vatne. - Men vi kunne gjort
mye mer, og sett bedre resultater hvis vi hadde hatt stØrre
ressurser. Det a kunne ta
hand om elever som trenger
hjelp pa et tidlig tidspunkt,
kan hindre sosiale og faglige
problemer senere.

r——————————————————————————————————————————————————

Hva du vii Vite om sex
- men aidpi top a'c3 spoppe om

Espen Nordhagen

L

Hva vet Flateby-ungdom
om sex, eller kanskje enda
viktigere: hva vet IKKE Flatebyungdom om sex? Hva
man vet, og hva man gir
inntrykk av at man vet, er
ofte to vidt forskjellige
ting. Sex og seksualitet er
for mange et emne som blir
dysset ned. Det man lrer
pa skolen er ofte mangelfullt, og ofte er det man Irer av mamma og pappa like mangelfulit, selv om
biene og blomstene nok
bare figurerer I vitser omkring dette emnet. Men alt i
alt kan man si at informasjonen til unge mennesker pa dette omràdet er
tynn.
Medisinernes seksualopplysning (MSO) heter en gruppe
medisinerstudenter fra det
medisinske fakultet i Oslo. Disse reiser rundt i Oslo-regionen
og sprer opplysning om seksualitet. Hovedtyngden av besØkene gar til ungdomsklubber
rundt om. MSO ble startet tidhg pa 60-tahlet med blant annet
Gro Harlem Brundtland. Trond
Viggo Torgersen har ogsa vrt
med. Gruppa bestar av medisinerstudenter pa alle arstrinn som frivillig ofrer bade

fritid og penger pa dette. Hvorfor gjØr man dette? Vi sakser fra
en informasonsbrosjyre utgitt
av MSO:
Seksualitet og samliv er
viktige - deler i personlighetsutviklingen. For mange er seksualitet preget av usikkerhet,
uvitenhet, fordommer og stØrre
eller mindre kriser. Den informasjonen som gis i gjengen, fra
film, ukeblader og porno er tildels feilaktig, og gir et falsk bilde av sex, romantikk og kjrlighet. Skolens og foreldrenes
veiledning er ofte mangelfull. Vi
tror kunnskap gjØr ungdom
bedre i stand til a treffe selvstendige valg, fØle trygghet og
glede over sin egen seksualitet.
PA Flateby sist torsdag fikk
medlemmene i Klubb 1 en
grundig innføring i mulige
problemer, det annet kjønns
kropp, samt en liten smakebit
pa forskjellige hoidninger til
homofili. De fire medisinerstudentene som stod for undervisningen klarte med en
blanding av saklighet og velkjent sprâkbruk a. fa den fullsatte hillesalen pa Flateby samfunnshus med. Det er klart at
nâr et slikt emne skal belyses,
blir det en del fnising og muntre
kommentarer fra et høyst ungdommehig publikum. Dettë taklet medisinerstudentene meget
bra, de spØkte med. Henrik, Ellen, Anne Grethe og Terje, som

MSOS undervisningforegikk i en saklig bane. Og de maktet a fáflatebyungdommen med seg.
de het, sa etterpã at Flateby
spØrsmal, og et lydhØrt pu- det i kveld torsdag 21,3. Og vr
blikum. Og fØlg med dere som ikke redd, dette er skalig og enUngdomsklubb var en av de
fØier atdere kanskje hadde hatt gasjerende opplysning pa grasbedre ungdomsklubbene de
hadde besøkt. Ingen spydige
utbytte av en slik kveld: MSO rotplanet.
kommentarer, men interesserte
kommer tilbake til Klubb 1, og
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Familien Hclst samlet i sofakroken en ettermiddag. SØr-Afriica-farerne var i godt humØr etter den lange reisen.

MISIonepende enebakkingep
pa hjemlige tpaktep,
Fra Swaziland tilbake til gamle Norge. Pinsemenighetsmisjoneret)e Bjørg og Roar Hoist er tilbake pa
gamie trakter igjen, selv om det ikke blir for mer enn
tre mãneder. Bade BjØrg og Roar er ektefØdte Enebakkinger, Bjørg er <<ytring>>, mens Roar er fra Ekebergdalen. Inntil 1971 bodde de begge pa Krokeng. Siden de
begge er aktive i Pinsemenigheten, gikk turen fØrst til
Bibelskoien i Kvinesdal, og deretter til Surnedal pa
NordmØre. Vi traff misjonarparet Hoist mens de ennâ
var i full gang med a pakke ut etter den lange turen fra
SØr-Afrika.
I Ekebergdalen
Mens familien Hoist er her i
Norge, bor de pa Bakken - en fredelig piass iangt inne I Ekebergdalen. - Vi er hjemme for a hilse
pa familien, og samie krefter, sier
BjØrg Hoist. . Det er anstrengende A virke der nede i bushen, del'for er det en nødvendighet a ta
seg en tur hjem for a hvile ut, og
oppretthoide kontakten med familien. - Men vi skal ikke ligge pa
latsiden mens vi er hjemme, skyter Roar Hoist inn. -Vi skal pa tiere menighetsbesØk, der vi skal vise iysbilder og forteile om misjonsarbeicIet.
Na er SØr-Afrika i det siste
kommet I medienes lys pa grunn
av urolighetene der nede. -Dette
merker vi svrt lite til, sier Roar
Hoist. -Urolighetene bar foregâtt
inne I storbyene, mens vi virker
aanske iangt utenfor slike tettsteder. -Vi virker i en provins
sam heter Natal, i nrheten av
Greytown, og bor pa et smâbruk
nesten 5 kilometer utenfor byen.

Familief eider
—Et problem som vi strie.r med
der nede. er de stadige familiefeidene, og de kan virkeiig gá pa iivet jØs. Er det fØrst butt drept ett
menneske, vii familien hevne seg
ved At' a det igjen i dobbeit monn.
-Men i merker tydelig at det
kristne budskapet bar en avdempende virkning. Jeg kan bare nevne at toiken var. Thomas,

en kveld ble overfalt sammen
med familien sin av en mann
med kniv. Thomas flyktet, og
mannen fulgte etter. Etter a ha
løpt et stykke stoppet Thomas
og sa til mannen at ban bare kunne drepe ham, hans liv iâ i Guds
hand. Overfallsmannen ble sà
forfjamset at ban bare kapp kniyen og lop. Hadde Thomas ikke
vrt omvendt, hadde ban sannsynhigvis tatt app kampen med
overfailsmannen. og hvis ban
hadde fâtt muligheten. drept
ham. Hvordan arbeider en misjonr i SØr-Afrika?
—En misjonrs jobb er a spre
det kristne budskapet til flest
mulig. Vi driver misjonsarbeid 1
fengslene og pa sykehusene,
dessuten misjonerer vi pa en fabrikk i iokaimiijøet.

Positive myndigheter
—Stiller Apartheidregimet i
SØr-Afrika noen hindringer i
veien for arbeidet deres?
—Nei, absolutt ikke sier Roar
Hoist. Vi blir stort sett mØtt med
velvilje overalt hvor vi kommef.
Vi merker det spesielt i fengslet,
myndighetne er positivt innstilt
til a la ass misjonere for de innsatte.
—En annen ting er. sier BjØrg
Hoist at de hvite begynner a se
pa de fargede som likeverdige
medmennesker etter a ha vrt i
kontakt med evangeliet. Hva
fikk dere til a ta fatt pa misjonrgjerningen?

—Jeg jobbet i Oslo i 18 âr. forteller Roar Hoist. Da kalte Gud
meg til Swaziland for a spre Hans
budskap.

Kort tid hjemme
Famiiien Hoist bar vrt i
SØr-Afrika tilsammen i 5 âr. Etter
det andre âret var de hjemme i
Norge i en tremanedersperiode.
Na bar de vrt der nede i tre âr,
og er tilbake for enda en tremàneders periode, eller skulle Vi Si
bare for tre máneder. Vanlig
praksis for misjonrer er nemlig
A dra ut forsâ a komme tilbake og
vre hjemme i et belt ar for man
atter tar fatt pa gjerningen. —Vi
fØler vi far giort sä mye mer pa
denne mâten sier Roar Hoist. Vi
far opprettholder kontakten med
familien og hjemlandet, samtidig
som den viktigste delen av várt
liv, nemlig gjerningen far den
stØrSte delen av var tid.

Opptil, 1000 mennesker
Et naturlig spørsmál a stiile til
en misjonr er om ban bar respons pa sine anstrengelser.
Jeg kan neyne utallige eksempier. men det taler for seg nar
det mØter opptii 1000 mennesker
pa teitmØtene váre. Disse teltmØtene er forresten en viktig del av
arbeidet vart sier Roar Hoist. —Vi
drar ut i bushen med et start teit,
hvoretter vi gar pa Kraal-besøk
og samier mennesker tilmØtene
(En Kraal er en rund hytte med
gresstak) -Vi reiser rundt med
Campingvogn, og lever ofte I nr
kontakt med de innfØdte. -Et
gods. eksempel pa evangeliets
virkning er en episode vi hadde i
den menigheten vi startet opp like fØr vi dro hjem til Norge. Den
menigheten bestod av forhenverende alkohoiikere og en
troilkvinne. Denrie trolikvinnen
brant pa eget initiatiV app tryllesakene sine. tjisse tryllesakene
hdde kostet henne en formue et-

ter landsbystandard. Hun hadde (Finsevennenes Ytre Misjon), far.
hetalt 7 geiter og to kuer for det- vi stadia stotte fra derine orvanite. Etter at et menneske er butt sasjonen,- dessuten mottar vi
freist, blir det dØpt, og da gjerne 1 hjeip fra Salem Oslo, og jeg vii
bassenget som iigger pa eien- ogsa trekke fram Pinsernenighedommen var. Bassenget blir ogsá ten i Ekebergdalen og dens leder
brukt av en Indisk misjonr til Olav StrØm, som vi bar stadig
dap. Aile som bar iitt kunnskap kontakt med.
am pinsemenighetens arbeid, vet
at de ikke dØper barna sine like
Ingen sprâkproblemer
etter at de er fØdt. Vi venter til
—Hvordan el det med sprakbarna er sa store at de kan velge
seiv, sier Bjørg Hoist men det er probiemer?
—Det er ingen problemer I det
en betingelse at de vii det seiv.
hele tatt. Det meste av forkynnelsen foregar pa engelsk, og vi
Demon utdrivelse
bar som sagt tolken var Thomas
—Ettersom det er sa mye snakk sam oversetter det vi sier til Zuom demoner og demonutdrivelse luspraket. Thomas er forresten et
her hjemme, kan jeg fortefle at praktfullt menneske som blir
der nede er slike ting en realitet. regnet for en av familien. Han bar
sier Roar Hoist. —En kvinne som vrt sammen med ass siden
kom til oss var belt besatt, men 1976, og ban er med overait hvor
etter at vi hadde befalt demone- vi drar.
ne a ga ut qv kroppen hennes. ble
Et travelt, men belt sikkert Uthun som e nytt menneske.
bytterikt liv for familien Hoist,
Far dere noen stØtte her hjem- som er ektefødte Enebakkinger.
mefra?
Vi Ønsker dem alt hell videre.
—Siden vi virker for P.Y.M.
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Bams video virkelighet f
Video er ikke bare porno og videovold. Videoen er
kommet for a bli ogman kan like det eller ikke. I takt med
det okte forbruk av videokassetter stiger ogsâ okt tilbud
gjennom TV. Satelitter gjor oss snart hI 44ofre>> for all verdens uterilandske stasjoner som poser likt og ulikt Ut I
váre stuer. lkke alle har de samme normer som gjelder
her pa berget nâr det gjelder a sette grenser for hva som
passerer gjennom offisielle TV-kanaler. Det gjelder a ruste seg til 'a mote denne utviklingen, Ire seg til a bruke
• tilbudene kontrollert, slik at ikke utviklingen
oss og ikke minst vâre barn.
Hvilken virkning videovold har pa vàre barn har vi ftt
mange grelle eksempler pa i lopet av det siste âret. Foreldre og Irere pa Flateby onsker a ta utviklingen alvor11g. Mandag 25. mars inviterer derfor foreldrerâdene pa
Hauglia og Stranden skole I samarbeid til foreldreràdsmote pã'Hauglia skole. Og et av hovedtemaene for motet
er nettopp videovold og porno, og hvilken virkning dette
har pa Ore barn.

-

-

Pa motet blir det foredrag
om emnet ved skolepsykolog
Magne Stien, og det vii bli vist
en film fra Redd Barna om
problematikken.
Det er ogsà lagt opp til pafølgende diskusjon og spørsmâl i grupper. Foreldrerâdet
vii pa forhând sette opp punkter som gruppene kan arbeide
Ut fra.

En teori her er at et snhlt enkeit program gir dem ingenting. Ofte har de selv et sá kaotisk fØie-isesliv at de ikke
identifiserer seg med de 'sniile, pene>, men i vilds, terror
og grØsserfiimer kan de kjenne igjen sine egne reaksjonsmØnstre.
Resuitatet er imidlertid at
angsten og ytryggheten Øker.

Hvorfor ikke forby filmer som er det vi kan kalle mental sØppel, sier skolepsykolog
Magne Stien. Hvorfor skal folk hafrihét til a Ødelegge seg selv?

-

-

Vanskelig

a

kontrollere

A kontroliere barnets videokonsum kan 'vre vanskelig.
Her i Enebakk er det slik at

en mate friere. i det den gir
oss muiigheten til a se programmer som interesserer oss
nar vi har tid. jeg tror video er
komrnet for a bli men vi ma

Tvilsomme budskap
Mange av videoflimene
formidier sa absolutt budskap man ma bekjempe. sier
-

-

Konkuppanse
om
hvem
som
.
opkepl*~'se dot verste
Stort konsum
I ungdomsundersøkeisen
ay 82-83 gár det kiart fram at
enebakkungdom
meliom
13-19 âr har et stort forbruk
av TV og video. Halvparten
av utvaiget som ble spurt den
gang sa pa Tv 1 time eller mer
liver dag. StØrst TV-konsum
var det ifølge undersøkelsen i
Kirkebygden. Utbredeisen av
video i Enebakk iigger kiart
over gjennomsnittet. Det viste seg i forbindelse med undersøkelsen at 40% av de spurte sa at de sã pa video, og at
utbredeisen var stØrst i Ytre
Enebakk.
'Pet er vel liten grunn til a
anta at TV og videokonsumet
har avtatt siden -83. Det hjei-'
per ikke at du selv ikke har video eller har lasbar videospiller. Ungen din ser hos naboen. Heft sikkert er det at
avkommet for eller senere
kommer i berøring med porno
og voidsvideoer.

Barn har vanskelig for a
skille fantasi og virkelighet. I
voidsvideoene er det ofte
nettopp lagt opp til at det
som trygger var hverdag settes ut av funksjon ingenting
fungerer som forventet. Dette
kan gi grunniag for senere
nevroser.
-

-

-

-•

Aldersveiledning
Det er vanskelig a foreta
undersøkelser pa skadevirkningene av videovold pa barn.
Gjennom PPT og psykiatriske poiikiinikker far man ofte
kontakt med barn som man
skjØnner er videoskadet. Men
ofte er barnets probiemer et
helt kompleks av ãrsaker som
henger sammen og det kan
vre vanskelig a definere hva
som kommer av hva.
En hØyesterettsdom fra
USA vidner imidlertid om
hvilken betydning fagfolk ti!legger virkningén av videovoid p barn. I forbindeise
med et mord, hvor et barn
hadde thyrdet et annet barn,
ble det at vedkommende hadde sett pa vo!dsvideo sett pa
som en formildende omstenCighet.
det gjelder filmer
dhstrUuer gjennom norske
distribütøresier Stiei. sa er
de pafØrt a1eledhing.
Forelcfr.e bØr ogsa ta rede pa
innholdèt-i. filmer som de lar
ungene Se.
• Man bØr kjenne sitt barn.
Skadevirkningene er ogsa floe
som er aviiengig av barnets
modenhet.
-

-

-

-

-

-

Konkurranse
Det er heit kiart, sier psykolog Magne Stien, at mange av de-barn vi kommer i
forbindeise med I PPT ser
mye pa video og ogsa pa filmer som overhodet' ikke passer for deres aidersgruppe. Vi
bar konkrete eksempler pa at
det enkeite stedet' i Enebakk
er konkurranse blant barna
oni hvem som orker a se det
verste.'
Det er et tankekors at det
oftest er de mest ütrygge barna som blir tiltrukketav det
verste.

mange foreldre kommer sent
hjem fra jobben. Eldre sØsken
kan ha ieiet filmer som yngre
smugger eller, far by til a lane. Man kan ga til andre som
har eldre søsken, eller pa annen mate tiigang pa voldsvideoer og videoer med grovt
pornografisk innhold.
Jeg vet ikke om utleiefirmaene er strenge nok. sier
Stien. eiir hvor barna fâi' tak
i disse fi!mene. sa vidt jeg vet
er de verste utsiagene ikke a
fâ tak i hos noen av utleierne i
Enebakk.
Ogsa TV-titting kan vre et
problem mener Stien. Deter
mange barn som ser aitfor
mye pa TV. Og vi vet fra oss
selv at TV-titting er en syssel
som virker svrt lite oppkvikkende. Overforbruk svekker hjernevirksomheten og
oppmerksomheten. Det er
mange barn som er trØtte om
morgenen nar det kommer pa
skolen. Arsaken er ofte at de
har vrt sent opp og sett pa
TV. Og det later til at foi'e!dre
som ser mye pa TV ogsa har
en tendens til a la barna se
mer pa TV enn det som er
vanhig. Her kan vi altsa gjØre
noe konkret med barnas
TV-vaner ved a ga foran med
et godf eksempel.

"-,--

-

-

Ogsa positive sider
Her kan' faktisk videoen ha
gthrnisjon. Programmer som
barna gôdt kan Se. men som
blir sendt seinCkan man ta
opp og,se nar det passer. I det
hie tatt stiller videoen oss pa

bare lre 055 til a bruke den.
Vi'deoen gir ogsa muligheter
til a skape egne programmer.
Pa den mãteri' inspirere det
kreative i oss. Og det er billig
aformidle disse produktene.
Drawbacket er at man privatiserer kontrolien.
Noen videolilmer som finnes pa markedet' er direkte
sppel, som vi vet er skadelige. Hvorfor ikke forby disse?
Hvorfor skal folk ha frihet til a
qdê!egge seg selv? sier Stien.
Noen mener det a se void
pa enkelte virker slik at det
renser Ut ens egen aggresjon,
en teori som har !ite for seg.
tror jeg.
Okt angst
Aile har vi vare mØrkerom, konstaterer skoiepsykologen. A se void kan virke
stimuierende pa disse, slik at
egne voldstendenser forsterkes. Over lengre tid skjer en
tilvenning, mot1orestiiiingene';.
vi har i oss tht volden svekkes. Det snedige med disse fi!mene er at vi sjelden eller
aidri far se offerets lidelse og
de langsiktige konsekvensene. Konsekvensene av a se
void kan were at den virker
som en model!. Den kan virke
som en ut!Øsende effekt pa
voldstendenser i oss. Den kan
virke mønsterdannende, det
vii si at man oppfatter vo!den
som en akseptert mate a lØse
problemer pa. Volden har ogsa en tilvenningseffekt, slik at
man stadig skyver grensene.
Endelig skaper volden et Økt
angst og fryktniva.

Stien. Det gar pa kjønnsdiskriminering, misbruk av
kvinner, rasisme og lacisme.
En !iten trØst I elendigheten.
Skal vitro skoIèpsykobogen er
at videomarkedet etterhvert
er b!itt rensligere. Brorparten
av filmene som leies Ut er
kvali'tetsfilmer. Vi far prØve a
sørge for at de andre ikke.er
tilgjengeiige I vare hjem. selv
om vi vet de fortsatt er det pa
markedet. Skal vi tippe det
blir folksomt pa Hauglia skole
mandag den 25.? For dette er
ting som opptar mange, og
som star heit sentralt nar det
gjelder vare barns virke!ighet
og oppvekstmiijø.
-

-

Gledelig
Gledeiig er det at Barnevernsnemnda I Enebakk ogsa
har engasjert seg.nar det gjelder forh9ldene 'pa 'videomarked et j og de fi lmef barn
og ungdqfrt far adgang,fli.
I et vedtak fattet i mote
forrige tArsdag heter det:
Batevernsnem-nda 1 Enebakk ser med stor bek'ymring
og urn pa utviklingen innen
mark edet for videofilmer og
bitteratur med voldelig og pornografisk innhold. Justismiriisteren anmodes om a medvirke til at det gjennom byregulering sikres;
stat!ig kontroll av alie importerte og norskproduserte
'videofilmer og litteratur med
voldelig og pornografisk innhold
kommunale konsesjonsordninger for videosa!g utieie.
-.

.

-

-

-.

-

-
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Kortoreningens
konsept

Flateby korforening. Klangfulllzet og mange artige melodier.
Søndag var det Flateby
korforenings tur til a feire
seg selv. Koret fyller I ãr 10
âr, og kormedlemmene kan
se tilbake pa noen aktive
sangãr pa Flateby. Fra den
spede begynnelse i 1975,
har koret utviklet seg til a
bli et kvalitetspreget innslag i Enebakks musikkliv.
Søndag var det kiart for jubileumskonserten, og vi
hadde gledet oss storligen.
Flateby korforening har feiret
seg selv. Pa Flateby samfunnshus sØndag var det full fres.
Korforeningeri hadde besøk av
musikkstudenter som korets
dirigent Steinar Amundsen unclerviser. Steinar Amundsen
spiller selv gitar. Koret hadde
lagt seg pa et bredt spekter av

Vcersá god - her er resten av pen gene til glad sykehjemsstyrer, Olav Thune.
pianoet,sier banksjef Tore Pettersen til en
Endelig skal sykehjemmet
fã nytt piano. Noe optimistisk
ble del ved àrskiftet antyclet
at sâ skuUe skje innen utgangen av januar. Sd skjedde ikke. Et entusiastisk Sang og
Musikkràd gikk optimistisk
Ut og ba nceringsliv og forefinger gi til den gode sak.
Etterhvert kom denne kontoen Opp 1 8.500 kroner. Bade
private, forefinger og nceringsdrivende ga sitt besyv.
Nevnes bØr iscer Lion's liiskudd pa 3000 kroner.
Men ikke dette var nok.
Derfor trddte like godt Enebakk Sparebank til: -Vi skyter til resten av belØpet inntil
20.000 sa banksjef Tore Pet-

tersen. Og dermed er det i alle
fall sikkert at pianoet skulle
vwre pa plass pa sykehjemmet en gang like over pdske.
-Vi har alltid brukt pen ger
pa slike ting ute 1 lokalmiljøet
sier banksjef Tore Pettersen,
og ndr det er til formal som
kommer hele bygda til gode,
da er det ekstra hyggelig a
gjØre det.
-Del er fint at banken har
en silk innstilling. understreker sykehjemsstyrer Olav
Thune.
Om del ikke var for bankens bidrag til del gode formdlet, tror jeg det yule tatt
mye ten ger tid a fd dette pia-

noel som vi har Ønsket oss
lenge. Jeg vet at enkelte mener at kommunalelfylkeskommunale og statlige institusjoner skal greie seg Si 01, uten
"veldedighetstilskudd". Jeg
mener imidlertid det bØr vcere
rom for at enkeltpersoner og
forefinger og nceringsliv kan
gi til slilce institusjoner. Spesielt med henblikk pa integrering i lokalmiljØet hvor
man forsoker. a fa folk inn
institusjenen, og hvor etterhvert ogsd de fleste er innom
en eller annen gang, er del
viktig at lokalbefolkningen
liar anledning hI a bidra med
noe.

meloec,fra det lettlivede ved
Barbershop-muslkken til kiassiske korperler. Koret overlot
fiere ganger bade podiet og tonene til sin musikalske fØlgesvenner. Men det var korforeningen det var snakk om.
Koret imponerte med sin presisjon og klangfullhet. Er det
noe man skal sette fingeren pa,
sâ ma vi si at balansen mellom
sopranstemmene og resten av
koret tildels var dàrlig. Ikke
sânn a forstá at helhetsinntrykket ble dârlig pa grunn av dette, men det hadde butt enda
bedre hvis dirigenten hadde
funnet den gyidne middelvei

Fasteaksjon menighetsfest
Som alle Enebakkinger vet,
er noden i den 3. verden storre
enn noensinne.
Aldri har vel Kirkens Nodhjels fasteaksjon vrt viktigere enn I ár. Afrikas torkerammede vil.trenge hjelp i lang tid
framover for a fä nytt livsgrunnlag.
Har du fàtt tak I den hue fastebossen "Brod for verden".
Du far den I kirkene, og i Ytre
er den butt delt Ut pa barneskolen.
I fjor ga fasteaksjonen Ca. 70
mill. kr., deter bare kr.1.70 pr.
innbygger i Norge. Hvor mye
er det? Tenk pa mye vi gir pa
en dag under den árlige TVinnsamhingen
Menighetene i Enebakk vil
âr markere Fasteaksjonen ytterligere pa den árhige menighetsfesten 24. mars pa Enebakk Ungdomsskole. Da vil
Trygve Overby fra Kirkens
Nodhjelp fortelle Ira det flystartede arbeidet i Mali og vise
lysbilder. Da kan vi fá se og
høre hva pengene vâre konkret gar til. Og selvsagt far vi
anledning til a gi var gave til
Kirkens Nodhjelp den dagen
ogsâ:

her. Mange ganger ble sopranstemmen alt for dominerende.
Mange artige melodier kunne
Flateby Korforening varte Opp
med denne sØndags ettermiddagen. 'Lilja i dalen" var en
morsom melodi som vi gikk og
smanynriet pa da vi dro derifra.
Til Oslo for A gjera seg feit",
var en annen melodi vi la spesielt merke til. I disse to melodiene visste koret seg fra sin beste side. Veibalansert med hensyn til bade intonasjon og styrke. Styrkeforholdet mellom de
forskjellige stemmene ble svakest i 'Sabbath Prayer' litt Senere Ut i avdelingen. Her star
det nok en del jobbing igjen for
koret og dirigenten.
Steinar Amundsens musikkstudenter overbeviste mange
ganger. Tori Teigen sang meget

vakker, og hun beb

korforening er et meget aktivt
innslag i Enebakks musikkliv.
10 ar er en respektabel alder for
en slik institusjon, og koret har
sávisst ikke tenkt a hvile pa sine laurbr. Den 23. mars drar
en del av medlemmene til Hamar for a framfØre Brahms'
Reqiem sammen med et hundretails andre sangere.
Alt i alt sa ma vi si at sØndagens konsert var en vellykket
forestiiing som vi og sikkert de
50-60 fremmØtte tilhØrerne ser
fiere av.

Gospelkald I Enebakk

I

For snart et ar siden ble det
arrangert gospelkveld i Man
kirke, Ytre Enebakk. med
ungdomskorene -Bel Canto"
fra Enebakk og "Opus" fra
Kolbotn. Kirken var stapp
full, og det ble en innholdsrik
og fin kveld som mange satte
pris pa.
Fredag 22. mars blirdet pa
nytt-ospelkveld i Mari kirke,
denne gang med gospelgruppa ,New Charity" fra Halden.
"New Charity" har et bredt
publikum. Grunnen til dette
er at gruppa har en musikaisk
stil som treffer de fieste, bade
unge og eldre, og den legger
stor vekt pa tekstene i sangene sine.
Besetningen er fØlgende: Inger-Marie Karlsen. vokal.
Jan-Erik Karlsen, el-bass, vokal, Jan Lystad, gitar, vokal,
Finn Tore Konradsen. sologitar, Christian ørn, piano og
Ole Petter Buckholm, slagverk. Medlemmene repre-

senterer ulike kirkesamfunn.
,, New Charity" har bestatt i
snart 10 ar, men har de siste
Ara skiftet Ut halvparten av sine musikere. Gruppa kom i
1981 Ut med en LP, og har planer om en ny utgivelse. Dessuten har haldenserne turnert
mye pa héie Østlandet/Sørlandet og i Sverige.
Jan Lystad,- scm har vrt
med fra starten, har skrevet
de fiestë av gruppas sanger,
bade tekster og melodièr.
Gospelkvelden vil naturlig
nok bli preget av mye sang og
musikk, bade fra New Charity
og i form av allsang. Gruppas
gitarist Jan Lystad vil hoide
kveldens appell.
Alle menigheter og organisasjoner i Enebakk er invitert,
fordi dette er ment som et
tverrkirkelig og utadvendt arrangement.
Det vises til annonse i onsdagens avis.

-,

VIGNETT

Spenneande pa' Stranden:

IntegPept dag - en- skol6dag
som 1.wPePe og elever tPives ' me
Pa Stranden skole pa
Flateby, nrmere bestemt i klasse 6A, hvor
Bjorg Benterud er klasseforstander foregâr det saker og ting for tiden. Nye
arbeidsmetoder - til glede
for We elever og kiassestyrer utproves.
Uff, enda et av disse
eksperimentene som lager uro i skolen tenker du
kanskje, I sá fall - les videre! lkke alt nytt er farhg. Noe kan til og med
were ganske vellykket,
age skoledagen mer
meningsfylt og spennende for elevene. Og
hvis resultatet I tillegg
skulle bhi at man Irer
mer - da ma man kunne
forsvare a gâ nye veier.
Ma og kan

- oppgaver

Kort fortalt er det som skier
i GA p Stranden at man to
dager i uka har noe man kaller integrert dag. -Dager hvor
man arbeider pa tvers ày
faggrensene og pa en noe Utradisjonell mate. Det vre seg at man pa begynnelsen av dagen far utdelt
dagsopplegg med MA og
KAN-oppgaver i ulike fag.
Elevene disponerer tiden selv,
og star fritt med hensyn til i
hvilken rekkefølge de velger a
gjçre disse oppgavene. Alle
MA-oppgavene skal imidlertid vre gjort i lØpet av dagen. KAN-oppgavene er frivillige og skal gi muligheter
til fordypning eller vre et tilbud til elever som Ønsker àyklarting? med pedagogiske
spill. SpillelesingsbØker og
enkle formingsoppgaver.
Hensikten med et slikt-system er oppdra til selvstendighet, til det a selv ta ansvar
for egen arbeidsinnsats, sier
kiasseforstander Bjørg Benterud. —Som du ser er ogsa møbleringen i kiasserommet lagt
opp til samarbeid med sidemannen, slik at man gjennom
opplegget ogsá forsøker a utvikle samarbeidsevnen. Vi
har ingen krav om fulistendig
stillhet, men arbeidsro kreyes.

Khasserommet
Kla.sserommet til 6 A er et
kapittel for seg. Pultene er
plassert slik at to og to eller
tre og tre elever sitter ved siden av hverandre pa den ene
siden av en skillevegg, pa
motsatt side av skilleveggen
sitter tilsvarende antall elever. Seksjonene er plassert
slik at ingen kan se noe annet
enn sidemannen og skilleveggen, med sin egen hylle, men
alle kan se tavia. Man far altsâ konsentrert seg uten a bli
distrahert av alt annet som
foregâr rundt'i kiassen, og gis
samtidig utmerket anlednin
til samarbeid med sidemannen, og til a fØlge med pa tav-

la. Akkurat nâr man har integrert dag, er ikke det sã viktig, for da arbeider man mdividuelt med oppgaver. Likevel hender det i forbindelse
med opplegget for dagen at
man kan trenge a klargjøre
noe nrmere for en mindre
gruppe i kiassen.

Problemer for
timelrere
Et lite k1asserom som her.
sier BiØrg Benterud gjør det
vanskelig med et fast samlingspunkt foran tavia, men vi
har forsØkt i fà til prOviSorisk
lØsning som fungerer likevel.
Det at skilleveggene er plassert slik at alle ma Se tavla er
imidlertid en fordel. nar man
driver med tradisjonell klasseundervisning. —Likevel kan
det bypà problemer for timelrere som kommer inn i kiassen. understreker Bjørg Benterud. - For at man skal kunne drive med et slikt system
er det derfor vesentlig at klassestyrer bar de fleste fag I
egen klasse.

Foreldrene positive
—Hva syresforeldreonekspérimentet?
—De har vrt meget samarbeldsvillige og positive. ogsa
etter at de bar vrt og inspisert ordningene i praksis. Det
var foreidrene som hjalp til
med a skjre til skilleveggene. Bade foreidre og elever
stilte pa dugnadskveld der vi
skar til sponpiater, monterte
hylleknekter til bein. lagde
hyller, sittebenker, sydde
putetrekk.
Elevene brukte formingstimene til malearbeidet.
Resultatet er upakiagelig.
Et kiasserom til a trives i og
jobbe i. Fargerikt og inspirerende. Vi er imponert. Dette
med integrert dag bar vrt
tatt opp pa kommunal planleggingsdag forteller BjØrg
Benterud. Vi bar vrt en del
rundt pa andre skoler blant
annet for a se pa dette med
midttimeordningen, og fikk i
den forbindelse exi god del
tips nar det gjaldt ordninger
med integrert dag. Andre steder man driver med dette bar
man stØrre klasserom, men
god plass til en lyttekrok. Det
er en kiar fordel!

Aihe tihgodesett
Jeg synes deter god bruk ay
tid a kunne ta fram en liten
gruppe som trenger litt ekstratrening i det ene eller det
andre, meris resten av kiassen
arbeider selvstendig med
oppgaver de bar fátt utdelt I
det hele tatt mener jeg det er
et system hvor alle grupper
blir tilgodesett. En gruppe
kan velge floe komplisert stoff
- hvis det er ting de vii lre
mer om eller utfordre seg selv
faglig.
Systernet gjØr det lettere a
individualisere undervisnmngen. Det som er hyggelig er at

Brettene - eller skilleveggene gjør at man ikkesâ lett blir distrahert av hverandre.

jeg opplever at elevene fØler
at de gjØr ting fordi det er noe
de vil - ikke fordi lreren sier
det.
Men det er klart at det er en
del arbeid a forberede denne
formen for undervisning. Til
gjengield hat' man som lrer
en mer avslappet situasion I
skoledagen nãr man far det til
a fungere. Dette er noe jeg bar
forberedt klassen pa helt fra
de kom hit i 4. klasse. Begynte
i det smá, med enkle opplegg
hvor ,de selv har kunnet bestemme. Man kan ikke bare
sette i gang et slikt undervisningsopplegg uten videre.

Elevene positive
Og elevene - hva synes sà
de?
Bare positivt over hele linja
da Vignett var pa besØk. —mye
gøyere a jobbe. Far gjort mer.
Nár vi sitter slik blir vi ikke sa
lett avspora, for vi kan ikke se
sa mye av det som foregár
rundt omkring i kiassen. De
fleste var enige om fordelen
ved A. kunne gjØre ting i den
rekkeføigen man vii.
Og - vi veiger det mest slitsomme fØrst. Det var nesten
alle enige om.
- Burde alle skoledager vre slik, spurte vi elevene i GA.

FrØken - BjØrg Benterud konsulteres av elevene ndr de
star fast i programmet.
Og det synes de ailer alier fleste - bortsett fra et par som
innsà det rimelige i noen avbrekk med tradisjonell under-

visning. —Vi ma jo lre det
nye stoffet - for det blir sa slitsomt for frøken hvis alle spør
hele tiden.

VIGNETT

LPORT SPORT
Skipesultatep Ira Enebakk IF:
Toppheig for Gyda!
Enebakk IFs Gyda Liland gjorde I helga nok en kjempeinnsats
idet hun gikk hen og vant sin
kiasse bade i kretslangrenflet pa
Gjerdrum pa iørdag, og sØndagens mini-VM som ble arrangert
av Bjerke IL.
øvrige resultater:
Kretsrenn Gjerdrum
Jenter 10 àr (2 km)
1. Gyda Liland 8.23, 3. Sin
Marsdal 9.17.
Gutter 10 àr
1. Alexander Gonzales 8.00, 7.
Espen Olavsen 8.47, 9. Stale Eriksen 9.06.
Gutter 11 ar
1. Anders Foss Sørum 7.36, 3.
øystein Engen 7.52, 12. Martin
Johansen 8.53.
Gutter 12 är (3 km)
1. Thomas Alsgaard 10.48, 3.
Dag Kristian Olaisen 10.58, 4.
Geir Egedius 11.03, 12. Christian
S. Nyborg 12.01, 13. Torgrim
Torstveit 12.07.
Gutter 13 är
1. Dag Inge Undheim, Rlingen 10.29, 13. Kjetil Marsdal
11.48.
Jenter 13 ãr
1. Ellen Hâkonsen, Rlingen
11.39, 6. Ragnhild Johnsen 16.47.
Jenter 15 ár
1. Trifle Alsgaard 16.20.
Gutter 15 âr
1. Steinar Kilcie, Ullensaker
13.52, 8. Jan Egil Moen 15.44. 9.
JØrn Limi 15.57.
Resultater fra sØndagens mini-VM hvor det var 420 del,takere:
Jenter 10 âr (2 km)
1. Gyda Liland 7.18. 10. Sin
Marsdal 7.43.
Gutter 10 àr
1. Espen Schavenius, Sørum
6.45, 3. Alexander Gonzales 6.56,
22. Stale Eriksen 7.46, 27. Espen
Olafsen 7.52, 48. Jan Erik Knis-

tiansen 8.55, 49. Pal Viken 10.16.
Jenter 11 âr
1. Christian Ruud, Raumnes
6.32, 1. Rhian Egedius 7.34, 18.
Anette.Hansen 7.52.
Gutter 11 an
1. Dag Hakon Eriksen, HSK
6.24, 3. øystein Engen 6.33, 29.
Martin Johansen 7.23.
Jenter 12 ar (3 km)
1. Ingunn KraabØl, Asen. IL
9.34, 19. Marianne SØgaard 11.58;
Gutter 12 an
1. Erik Berntsen. EVS 9.04. 2.
Thomas Alsgaard 9.11, 4. Dag
Kristian Olaisen 9.18, 8. Geir
Egedius 9.26, 20. Christian S. Nyborg 10.19. 21. Torgrim Tor.stveit
10.20.
Jenter 13 ãr
1. Anne Kari Kristiansen, Ullensaker 9.18, 21. Ragnhild Johansen 14.08.
Gutter 13 ar
1. Roger Bamrud, Feiring 8.35.
16. Kjetil Marsdal 10.00.
Jenter 15 ar (5 km)
1. Marianne H. Olsen, Gjerdrum 17.45, 2. Trifle Alsgaard
17.56.
Gutter 15 i
1. Atle SØrensen, EVS 14.54, 9.
Jan Egil Moen 16.33.
Vi tar ogsa med noen resultater
fra et kveldsrenn i Rlingen onsdag 13. mars.
Gutter 10 ar
1. Alexander Gonzales 8.13. 5.
Espen Olafsen 9.02.
Jenter 10 ar
1. Gyda Liland 8.56.
Gutter 11 ãr
1. Tommie Berkani, Skedsmo
7.55, 2. øystein Engen 8.04.
Gutter 12 âr (3 km)
1. Thomas Alsgaard 9.56, 7.
Dag Kristian Olaisen 10.28. 8.
Geir Egedius 10.32, 14. Christian
S. Nyborg 11.09.

til vãre banker i Folio

Til Vestby, Nesodden, Oppegárd, Enebakk, Aas og Krákstad og Ski Sparebank, onsker vi a knytte til oss et antall medarbeidere som etter en opptringsperiode skal kunne tjenestegjore i alle de nevnte banker nâr behov
oppstár ved ferie, sykdom og annet fravr.
Søkere bør ha god alimennutdannelse samt lyst og anlegg for utadvendt virksomhet. Det vii videre bli iagt vekt pa tleksibiiitet og evne til a omstille seg etter de arbeidsoppgaver som blir páiagt. Det er onskelig med praksis fra bank
eller tilsvarende virksonihet, men det er ingen betingelse.
Det er ogsá ønskelig at den enkelte disponerer bil, og kjeregodtgjørelse vii bli
gitt etter nrmere bestemmeiser.
Nrmere opplysninger kan fás ved henvendelse til
Vestby - kontorsjef Bjerke - tlf. 95 01 65
Nesodden - kontorsjef Svendsen - fit. 91 10 42
Oppegárd - kontorsjef Skânseng - tlf. 80 23 06
Enebakk - kontorsjef Molvr - fit. 92 60 70
Aas - kontorsjef Dahl - tlf. 94 16 60
Krâkstad og Ski - kontorsjef Bergland - tif. 87 10 60
Skriftlig søknad med kopier av attester og vitnemâl' sendes de respektive
banker.

C"7i SPARE BANKEN

Sanuncnsluctet med Sparebanken Oslo Akershus

*
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Hopp I Revefapet

Jenter 15 ar
1. Trine Alsgaard 18.50.
Gutter 15 âr
1. Kjetil Bergesen, Rlingen
16.08. 4. Jan Egil Moen 17.16, 9.
JØrn Limi 18.27, 11. Pal Vestlie
19.04.

Vikarer

S I 4 4 4

SPORT

Kaldt skarpt fore i bakken i Revfaret fredag kveld, men det
hindret ikke smä skihoppere a sette utfor ifull fart.
Fredag var det full fres i hoppbakken i Revefaret. Superskarpt fØre
gjorde sitt til a lage et nenn i toppklasse. Dette rennet var klubbmesterskap for de yngre klassene.
Her fØlger de uoffisielle resultatene etter fredagens renn:
Liten bakke:
Kl.6ar:
1. Dag Skipperud Johansen.
Kl.7ár:
1) Kim Key Thonen, 2) Christian Fjelstad, 3) Jon Ivar Petersen, 4) Anders Kathrud.
Kl. 8ãr:
1) Kai Henning Holm, 2) Gunnar Thorvaldsen.
Stor bakke:
K1.8 ax- . - ,
.
1) Tord Ahlgren.
Kl.9àr:
1) Frank Hellan, 2) Robert Yttervold, 3) Marius HØvik, 4) Hávard HØgmo.
Kl. 10 àr:
1) Klaus Olaf Heier.
Kl. 11 An
1) Thomas Ramdahl, 2) Guro Aslaksby.
Vi understreker nok en gang at dette en uoffisielle resultater.

Hva er det
med meg?
Det hue barnet
begynte sa godt.
Tegnet bQrder
som lyste i rØdt og blátt.
Dette var gøy,
frØken sa det
var flott.
Sá var det streken med runding pa.
Rett og fin, frøken
sa det var i'n.
S v uvant, kronglet og ran.
Det blir mono
a vise mor og far.
Tiden gàr,
vanskene kommer.
Det var ei sá lett
som det virket i sommer.
Hva en det med meg
som ikke kan klare
A lese fra tavla de andre en snare.
Jeg jobber og strever,
sa godt jeg kan.
Kiassen mestrer alt bedre alle mann.

Hva er det med meg
og ikke de andre
hvorfor en det meg
alle skal kiandre?
Ja, hva er det med meg og
ikke de andre?
Dette spørsmalet har mange dyslektikere (ordblinde)
stilt seg, gang pa gang. Man
kan lett miste mye av selvtilhiten om man ikke blir ljent
med sitt eget handicap, pa et
tidlig tidspunkt. Dysleksi
opptrer pa alle evnenivà. FØr,
for ikke sa veldig mange ar siden, gikk dessverre folk til
grunne p.g.a. utforstand. I
1985 vet vi at dysleksi ikke
har noe med evner eller latskap a gjre.
Mistanke om dysleksi ma
tas alvorlig pa et tidlig tidspunkt. Hjem, skole, klassekamerater ma fA informasjon
om dette handicap.
Mor med erfaning.
a
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SCHOLLS SANDALER
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Fredag 22.3. kI. 19.00 (U)
merk tiden!)

UTRO ETTER NOTER

byens stormagasin
I
Veggurog Stueur!

Sondag 24.3. ki. 1630 (B)

ALICE I EVENTYRLAND
18.30(U)

IF YOU COULD SEE
WHAT I HEAR
(Orn du kunne se hvajeg
hØrer)
1(1. 20.30 (V)

En rimelig sandal til daglig bruk
I fritiden eller pa arbeid.

Vi har meget godi tilbud
i Veggur,50 %
Stueur, 30 %
Kjokkenur og
Kontorur' ig
Og selvfolgelig mange
andre tilbud i ur og
briller

TOP SECRET
Tirsdag 26.3. ki. 19.30 (V)

AVSLORT

II)

WErf

6

cJL1a7atama S ME
Grendesenteret - 1911 Flateby

BAZAR
Tif. 92 83 04

NB. NB. NB.
Har du noe a
meddele dine
sambygdinger?

MARKISER

Enebakk
Markiseservice
Markiser Persienner Gardinbrett
Inneh. Leif Veda[
Vestbyvn. 11.1914 Ytre Enebakk
tlf. 92 45 58

ELEKTRONIKK

Enebakk
Transformor
verksted

Prov en
smáannonse i

Boks 27, 1911 Flateby,
TIf. 92 85 40

J1tgrn,tt

RORLEGGER

TANNLEGE

Praksis I Flateby
TIf. kI. 9.00-15.00
92 87 39
lit. utenom kontortid
92 80 31
Kvelder, lordag etter avtale.

Alt C mat til hverdag og test.
Catering - Restaurant
- Cafeteria
Grendesenteret 1911 Flateby
TIf. (02) 92 88 60

BLIKKENSLAGER

OSVALD NORDLI

Arne Veiby
• tlf. (02) 92 86 43

EL-I NSTALLASJON

BENSINSTASJON

ØYEREN BENSIN &
SERVICE

Bensin - olje - rekvisita
Gatekjokken
lnneh. Emil J. Andersen
1911 Flateby, TIf.: 92 81 32

REGNSKAP
KJELL BRENDJORD
UTFORER ALT I
EL-INSTALLASJONER
Bakkevn. 58C, 1911 Flateby
TIf. 92 86 94
Mobiltlf. 094/26165

:&..........

Passpà!!
Rester fra salget 1/2 PPIS

MAMBA'S
MOTE
Tebo senter

M

VINO W14 DIN925101 h:!
,wSTlWAbiJ(

;

Parafin og fyringsolje leveres raskt med
stor rabatt.
Ratebetaling for villatanker pa over 800 I.

ROLF N/ESVOLD TIf. 92 81 24
I

FOR
VARMENS
ESSO I HUSET
SKYLD

Du far ikke bare
yrkesklr, men ogsâ
penkler/fritidskIr
hos K.S. i Spydeberg
Varens nyheter ankommer
stadig - kom og se!
Bukser og gensere fra Wrangler

1912 Enebakk TIf. (02) 92 63 03
11 IL. Al NORSKE

REGNSKAPSBVRAERS FOREUINO

———————————————
SVARSLIPP

Jeg onsker a abonnere pa Vignett.

ç66NNE(1ffVT

/

Enebakk
Regnskapskontor

Til Vignett
Borgvn. 3
1914 Ytre Enebakk

1820 Spydeberg
888470

I

VARME NYHETER
FRAESSO

Clifford A/S

Alt i blikkenslagerarbeid
utf ores
1911 Flateby
TIf. 92 84 68

I NSTALLASJ ONSFI RMA

KR.40550
NA KR.
i89,0,_

— FOR

CATERING

Veho-rør

utforer alt i el-installasoner
1912 Enebakk TIf. 92 63 00

(

Stein Darre-Hansen

Utfører alt i varme-, sanitrog oljefyringsanlegg

Strømsborg &
Enersen A/S

I

*
C R ON LAND
tiR.OI'II.R
I.ibgI
I )I I
III (12- 1911543

En Vic-20
nL'kass.spiller selges kr
1000.-.
En Lima togbane selges
kr 600,-.

I

Kr. 80,- pr. 1/2 ar

N avn
Adresse

LAVPRIS

K *.S

Ypkeskimp

ASKIMVN. 1, 1820 SPYDEBERG
TELEFON (02) 8881 54
Torsd. langdag, âpent til kI. 19.00.

VI G N ETT

Q9
Strømmen
Bcindage'Ys
2010 Strommen
Telefon 71 56 98

0

BYGGVAREH USET
I ENEBAKK
Fører alt til huset
Skaffer hndverkere
R dg ivertjeneste
Frakt til døren
ff

Vi forer alle hjelpemidler for
cob-, leo- og urostomiopererte!
Helsesko, lamaull, varmeplagg.
Ullundertoy i 100% ren ull.
Stottestromper, korsett.
Tekniske hjelpemidler.
Fotpleieartikler og ellers alt i sykeartikier.
Apningstider:
Mandag - fredag kI. 9-17, torsdag 9-19,
lordag 9-14

VARENS NYHETER I KLIER
ER PA PLASS HOS -

BYGG & TRELAST

1912 ENEBAKK
Ca. 8 k fra Tangen bro
mot Lillestrem

SEPTIKTØMMING
utføres dag/kveld.
.FOLLO SEPTIK
Tif. 92 1119,
moblitfl. 094/16 171

Moderne bOIi9bygi
komfof-abe( bcform harg
odelagt den naturkjø,te

DRUKTE BItER

Belter, skjerf, bijouteri og
strømper i matchende farver.
Allison naturkosmetikk
tar vare r'
Stort utva;g I hvin porselen
og utstyr for porselensmaling.
Gammeldagse Iysmansjetter,
kurver, kort og rammer.
Diverse gave- og bruksartikler.
Mange forskjeflige sorter le
fine hokser o. los .iekt
Ogsá... Sou Tstan te.
Apningstider: Hverdager
Torsdager
Lordager

itt:
926248
926530

Coolmaster

84 Skoda 120 GLS
20000 km
kr 44.000
82 Skoda 120 LS
5000 km
kr 35.000
82 Skoda 120 GLS
34000 km
kr 32.000
82 Skoda 120 L
33000 km
kr 28.000
81 Skoda 105 L
44000 km
kr 23.000

OG
FOLK

GA
YGG
E tøt
DLEREOE

Alle priser er
nki ;egitr avjft

34

org

FORH

z

Forhandler;

SkemIiq &

netien At

1912 EMEBAKK

HAUGLAND
BILA/S
Solheimsgt. 19
Lillestrom. TIf. 71 3474

10.00-16.30
10.00-18.00
9.00-13.00

LANDE

L — — — — o k*
ys

EL. INSTALLASJON
1.

(02) 9263 00

CITROPENAA
MED
HYDRAULIKKGARANTI

STASJONSGT. 22,1820 SPYDEBERG
TLF. 02/88 84 60

BRUKTBILER MED
HOY KVALITET

V'A'G

BRUKTBILER:
84 Audi 100 CC 5E Avant gr. met.
83 Fiat Argenta 2000 gr. met..
83 Ford Sierra 2,3 GL, rod
83 VW Jetta GL, turbo, diesel, hvit
83 VW Golf C. blá
82 Saab 900 Turbo m/soltak
82 Audi 100 C 1.6 L, hvit
82 Datsun Sherry 1.5 GL, hvit
81 Fiat Ritmo 75, grà met
81 VW Golf LD, blã
80 Passat L st.v. diesel, hvit
80 Golf L diesel, beige
80 VW Golf GLS, beige
80 VW Derby CLS, gronn met.
79 Volvo 245 DL, guI
76 Audi 80 S, guI

25000 km
77000 km
57000 km
84.000 km
45.000 km
84000 km
72000 km
65000 km
63000 km
105000 km
147000 km
118000 km
64000 km
86000 km
135000 km
120000 km

Torsdag àpent til kI. 19. Lørdag til kI. 13.
Avbetaling - lnnbytte.
Vi hjelpertil med gunstig finansiering.

83 Opel Ascona 5
d ors
aut. og mye utstyr
kr 94.000,78 Land Rover, meget
god stand kr 46.000,81 VW Passat diesel,
meget pen kr 68.000,80 Renault 18 TL
kr 37.000,79 Peugeot 504
st.v.
kr 50.000,Stort utvalg i meget
gode Citroen

BMX Magnum 99
ri fjoiitets pris:
Toff sykkel som taler juling.
Navbremsbak,fouber krank
09 forsterket ramme.
Skjermer, klokke og
bakrefleks.

Topp service hos over
200 G.Sportforhandlere

Mkens gohit
84 Citroen C25D
"kassebil" med isolasjon, kjort kun Ca.
1.000 mil
kr 80.000,Ate priser er
inki. reg.avgiit.

Veil. tiIbudsprser fra Gruvig AIS
SOLREIMSGATEN 4
LILLESTROM

Folio BilsenterAlS
laxSAsveieng

TLF.71 62 74

BLJBLJ
- —=:- --

HestengeN Sport, SpycJeberg

VIGNETT

15
STILLING LEDIG

KUNNGJORINGER

$trOmmeN videregäende
skole
Avd. Flateby
søker etter arbeidsoppdrag for tømrerelevene for skoleáret 85/86.
Arbeidsoppgavene bØr vre en villa el. phL Ca. 100 m.
Arbeidssted i Enebakk el. R1ingen.
Interesserte bes henvende seg til skolen pa tic. 92 82 02.

Grendesenteret frisør
928049

ENEBAKK SYKE- OG ALUERSHJEM
adr. 1914 Ytre Enebakk har fØlgende ledige stihlinger:
Off. godkjent sykepleier, 1/i stilling. søknadsfrist 23/4-85.
Hjelpepleier, 1/1 stilling, vikariat fram til 1/3-86. SØknadsfist 3/4-85.
Assistent v/helseinstitusjon, avd. vaskeri, ½ stilling. Søknadsfrist 3/4-85.
Vi sØker og8a etter ferievikarer for sommeren ved sykeavdeling, kjØkken, vaskeri og rengjØring. Søknadsfrist
3/4-85.
SpØrsmal vedr. stillingene rettes til styrer, telefon
92 44 60.

Enebakk fIcicjelag
arrangerer beskjring av frukt- og brbusker lØrdag 23.
mars kl. 11.00 hos Kiara Fossum, Skaka, Dalefjerdingen.
Veien er merket fra Enebakk komm. Veistasjon.
Alle hjertelig velkommen.
Styret

*

50,80

pr. kg

Kalvekjøtt
til frikasse
KUN.

'11150

kg

Stabburets ekte

Wiener
tur3 750
171,5

ENEBAKK KOMMUNE

Salongen holdes stengt f.o.m. 9.4. - t.o.m. 15.4. Ellers
vanhige ápningstider.
Siw

Fersk
farse

Hjemmehjelp
½ stilling er ledig for tiltredelse.
SØkere ma disponere bil.
Stilhingen lØnnes i l.tr. 7-15.
Ansettelse skier pa de vilkar som til enhver tid fremgar
av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
Nrmere opplysninger ved henv. Hjemmesykepleiesjefen, tlf. 92 46 17.
SØknad med bekreftede kopier av attester og vitnemâl
sendes Enebakk kommune, formannskapskontoret,
1912 Enebakk innen 19. april 1985.

Leverpostei
1150
6,26

pr. hg

Salt NO

13,94 1070

RELIGIOSE MØTER

We Enebakk
Hesteklubb
bar endret navn til
Ytre Enebakk Ride- og KjØreklubb.
Kiubben er fra 8.. mars 1985 opptatt som medlem i Norges Idrettsforbund gjennom Oslo Idrettskrets.
Styret

Enebakk
kommunestyre
har mote i Herredshuset
mandag 25. mars 1985 kl.
18.30.
Sakliste:
Godkjenning av protokoll.
Budsjett 1985 - Nye stillinger
- utvidelse/omgjøring av stillinger m.v. - 2. gangs behandling.
Lan og tilskudd fra Husbanken til viderefordeling 1985.
Personalpoiltiske retningslinjer for Enebakk kommune.
Rapport om energiøkonomisering i Enebakk kommune.
Reguleringsplan for skytebane og øvingsfelt pa eiendommen Nordre Brevig.
Asfaltering Gaupeveien.
Referatsaker.
Eventuelt.
Saksdokumentene er utlagt
til gjennomsyn pa formannskapskontoret i kontortiden.
Sakhisten er ogsà utlagt til
gjennomsyn pa Enebakk folkebibhiotek i àpningstiden.
Enebakk
formannskapskontor,
14. mars 1985
Lucie Paus Faick
ordf.

Pr. hg

•Meiiighetstest

Po Enebakk ungdomsskole
24. mars U. 17.
Trygve Overby fra Kirkens Nødhjelp forteller og viser
lysbilder fra sitt arbeid i Afrika. Misjonskoret og Ung-'
domskoret i Ytre og Dynamis fra Kirkebygden bhir med.
- Eget prOgrth for 6arna. Bevertning.
Gave til Kirkens Nødhjelp. Alle hjertelig velkommen.
Enebakk og Marl menighetsràd

Enebakk
Pensjonisttorening
arrangerer handletur til
Arjang onsdag 27. mars,
pãmelding i tlf. 92 8147 92 43 90 innen sondag 24.
mars.
Styret

Enebakk skolestyre
har mote i kommunestyresalen tirsdag 26/3-85
kl. 19.00. Saksdokumenter er utlagt pa skolestyrekontoret.
Svein A. Svendsen
formann

GOSPELKVELD IENEBAKK

10kg

poteter

1950

Conference

parer,

med Haldengruppa
pr. kg
590

NEW CHARITY
Mari kirke, fredag 22. mars kI. 20.00.
Gospelmusikk
Alisang
Appefl v/Jan Lystad (New Charity)
Kollekt.
Alle er velkommen.

3 x 1 liter

*
*
*
*

Coca
Cola
20,70

1/1
70
U •T+ pant

Pãskeverksted
Vi lager pãskepynt med.mening
lørdag 23. mars fra kl. 14.00 til 17.00 pa Ytre Enebakk
barneskole.
Innledning ved kallskap Johannessen. Eget program for
de aller rninste. Alle aldre velkommen.
Arr.: Undervisningsutvalget Mari Menighet

i

TAKK

NA ER OFT lID
FOR A KALKE
IJAGEN FOR
SNOEN GAIL

Tusen takk
RELIGIOSE MOTER

BETEL
SØnd. 243. kl. 10.00
s.skole.
Ki. 17.00 merk tiden!
FestmØte, Terje Hegertun og ungd.koret deltar.
Bevertning.
Onsd. 27.3. kl. 19.30.
BØnn og vitnemØte.
Alle velkommen.

for all oppmerksomhet pa min 90-arsdag.
En spesiell takk til Enebakk syke- og aldershjem v/Bent
østlie og hennes medhjelpere for at det ble en sa vellykket og minnerik dag.
Regine Gustavsen

BEGRAVELSESBYRAER

SveumsBlomsterforretnjn]
og Begravelsesbyrã
Holger Sveum
Torggt. 2 - 2000 Lillestrom
Telefon blomsterforretning 7114 11
Telefon begravelsesbyrâ 7148 30

Apningstider, 1985
Man1-ons. 9.00-17.00
Langdager:
Tors.-tre. 9.00-19.00
LOrdag 9.00-14.00

Chr. Stensruds Eftf. A/S

-

Ski Begravelses og
Kremasjonsbyra
Asenvn.3-1400
,
Ski
UI OU UU

HELE DOGNET

tOKENS
A/S
YTRE ENEBAKK

med. okt vekst
for Enebakk Sparebank

Godt- Ar
Arsregnskapet for Enebakk Sparebank viser at
banken er inne i en periode
med en svrt positiv utvikIi ng.
Here og fiere bruker lokalbanken, og som et resuitat
av dette kunne banken pr.
31.12.84 notere en okning i
innskuddsbelopet pa 1415
millioner kroner eller 17,4
prosent I forhold til -83. Det
totale innskuddsbelop for
1984 var 98 mill., mens det
tiisvarende belop for -83 var
83 millioner.
Blant annet fordi det bar
vrt sá stor stigning i bankens
innskuddsbelØp. bar vi vrt i
stand til a fØlge opp en av vare
hovedintensjoner, nemlig den a
g enda mer aktivt Ut og finansiere ulike laneprosjekter I lokalsamfunnet. sier banksjef Tore
Pettersen.
11984 lànte vi sàledes ut 346
millioner kroner til ulike form1 i
Enebakk. 60 prosent av disse
pengene ble länt Ut til privatpersoner, 30 prosent til naringslivet og 10 prosent til kommunen. sier Petteren.
-

-

Okt vekst
Ser vi narmere pa bankens
regnskap for 1984 framgàr det at
den totale forvaltningskapital
bar Økt med 19 millioner fra 113
til 132 mill.) fra 1983 til 1984. Hvis
vi gar tilbake til 1982 var dette
beløpet 110 mill. Aitsa stadig Økt
vekst for Enebakk Sparebank.
P.g.a. det Økte innskuddsbeløpet har bankens lànebehov i konsernet Sparebanken Oslo.
Akershus ikke steget nevneverdig fra 1983. For a kunne dekke utlán og bankens andel av
konsernets plasseringsplikt, har
man i 1984 kun fátt tilfØrt 27.549
mill. Bankens andel av konsernets plasseringsplikt utgjorde 1
1984 40.900 mill.
Godt
driftsresultat
Bankens egenkapital ved Utgangen av 1984 var 6.990 mill. og
driftsresultatet 2.7 mill. 0.7 av
disse ei satt av til fremtidige tap
pa utlan. mens 2 millioner gar til
bankens egenkapital. Hvert ar
bevilger banken betydelige beløp
til forskjellige formal i kommunen. I fjor blant annet til bygdeboka, og ná i disse dager til piano pa sykehjemmet. Stort sett
forsØker man a bevilge til form 8l
som kommer alle til gode, sier
banksjefen.

III
NOROL

.

Lave administrasjonskostnader
Ser man pa bankens utlan i
1984 representerer det en økning
pa hele 9 millioner i forhold til
àret fØr— til tross for at man altsà
ikke har mattet Øke laneopptaket I konsernet nevneverclig.
sier Pettersen.
— Nar det gar s bra skyldes det
i fØrsté rekke økt innskudd.
Stadig flere bruker iokalbanken.
Resultatet av dette er at vi behØver mindre lan fra konserhet.
Ellers er det verd a merke seg at
til tross for Økt forvaltning stØrre utlan og stadig stØrre aktivitet
pa servicefunksjonen har vi klart
a holde administrasonskostnadene nede. Vi har hatt samme bemanning i banken 11984 som áret
for
tilsammen 11 arsverk fordelt pa 12 ansatte. Og staben er
meget stabil.

NY ledelse I Enebakk
husmorlag
Etter àrsmotet i Enebakk
husmorlag, kan vi slà fast
at Eva Kristoffersen er butt
—valgt til fly leder i denne sà
aktive foreningen.
Arsmotet kunne ogsà Si
ass at det blir en ny aktiv
sesong for husmorlaget.

-

-

Foig med
S

I

-

ncirmiIjoet
LES

-

0fw~wllctt

-

Vi vii vcere en del av det pulserende liv i Enebakk, sier
banksjef Tore Pettersen.

-

Kundeveiiedning
Jeg nevnte dette med bankens servicefunksjon eller kor isulentvirksomhet. som blir en
stadig stØrre del av var markedsføring. Det er etterhvert en hovedoppgave for ass A hjelpe kundene med rad og veiledning. bade nar det gielder plassering, finansiering og Ian. Deter ikke slik
at folk for enhver pris kanskje behover a plassere pengene i banken. Vi hjelper folk til a finne den
mest hensiktsmessige løsningen.
Akkurat nar det gjelder dette bar
det skjedd en star forandring I
hoidningen.

TOYOTA

-

-

-

Aktiv markedsforing
Vi synes a ha merket bankene
som medspiller i lokalsamfunnet
pa en helt annen mate i lØpet av
det s7iste aret. Er det en del av et
sentraldirigert rnarkedsføringsoppiegg?

Du kan fritt fi veige utstyr for kr.
hvis du kjøper en ny Toyota for pske!

-

Det er det ikke. Vi velger selv
bvor Vi setter inn vart engasjement. Det bar skjedd ep del
nar det gjelder nringsetabering i kommunen og vi føler at
nettopp vi ogsa bar en jobb a gjøre der —utenfor banken. bade nar
det g]elder kommunen og nar det
gielder utvikling av kommunens
nringsliv generelt. Aktiv markedsføring et en del av var malsetting. Tar vi vare pa nringslivet kommer det alle grupperingel til gode. Bankens rolle er noe
langt mer enn a ta imot innskudd. Den skal i beste fall vre
en del av det pulserende liv i Enebakk. Det er det vi haper a M til.
sier banksjefen.

1

7500

NY TOYOTA COROLLA

-

-

Paratin og tyringsolje!
Det Jonner seg fortsatt a kjope
parafin og fyringsolje av oss.

92 40 47
leveres av Aage W. Svarthoel

Ring og hor om betingelser, tit.

Ni kan du veige mellom fler forskjellige Corolla-modeller. Denne
nye, lekre kompaktutgaven f5r du med 3 eler 5-dører, 12 ventilers
motor pi 75 HK/DIN,
forhjulsdrift,
separat
nedfeiibare
bakseterygger, fargede ruter
09 heldekkende hjuikapsier.
Kontakt oss for en prøvetur.

TOYOTA

COROLLA

TOMOMI 111L A/S
MYR FAR ET3- 1400 SKI -TLF. 94 52 00
INNKJOR1NG VED GRENSEVE1EN FRA NORDBYVEIEN
APENT: MAND., ONSD., FRED. 9-17.,TLRSD, TORSD. 9-19.
LORD. 9-1,4
-

TOYOTA

-

kval,tet hele veien

-

