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Om skolestyret gàr inn for
prosjektet, og man finner a
kunne bevilge de nodvendige midier, vii Ytre Enebakk
skole bli den forste skolen i
landet som starter med Teledata.
Det er Universitetsforlaget
gjennom Vidar Bjerkeiand
fra Ytre Enebakk som har
kommet med dette tilbudet
til skolen som et ledd i paforsoksprosjekt
gaende
med Teledata. Systemet
skal brukes I skolens medieundervisning, og Universitetsforlaget vii stifle det
nodvendige utstyr til dette
forsoksprosjektet gratis til
radighet for skolen, og vii
oi grtis 'tsoffittt
lrerne som skal undervise
I dette. Undervisningen skal
gis I forbindelse med media
valgfag i 6. klasse. Det er
meningen at gruppa skal
opprettes I februar og ha 2
undervisningstimer I uka
resten av skoleâret. Skoien
har ogsà sendt soknad til
Teledirektoratet om a bli
registrert som informasjonsieverandor i Teledata
under forutsetning av at
man far innfridd sin soknad
om lokale ressurser til gjennomføring av prosjektet. Teledirektoratet har nà innvilget denne søknaden.

TILBUD I ROMJULA
Skolen bar i lØpet av hele hØsten hatt undervisning I mediekunnskap som valgfag, og dette
forsØksprosjektet vii lett kunne

Her demonstrerer Vidar Bjerkeland det utstyret som elevene etterhvert skal icere a mestre.
Bakerstfra v. la?rer Eivind Gravclal, og LezfBergstad som skal stà for undervisningen i Teledata.
brukes i forbindelse med denne
undervisningen.
Det var lrer Leif Rertr1
elever som ved et besØk pa Mediemessen i Asker fikk tilbudet
til Ytre Enebakk skoie om a vre
med pa a prØve Ut Teledata I skolen. Det konkrete tilbudet kom i
romjula, og vi har nettopp sendt
en formefl soknad til skoiestyret
am a fâ midier til a ta imot tilbudet fra Universitetsforiaget, sier
Leif Berstad, som sammen med

0

Rettelse
Vi bekiager at det I
oppslaget am brannen
pa Fiateby nyttârsaften var angitt fell tid.
Der star det at brannvesenet var pa plass
klokken 17 minutter
over ni. Brannen ble
meldt klokken fern pa
atte, og det skulle da
selvsagt stà at brannvesenet var pa plass
klokken 17 minutter
over àtte.

ianer Erling Gravdai skal stá for
undervisningen I Teledata ved
skolen. De utgiftene kommunen
vii [a pa dette biir i forbindelse
med at disse 1rerneda har sØkt
om nedsatt iesetid. TO sammen
kan jeg tenke meg det er sriakk
am en utgift pa ca. kr 10 000 sier
Lei[ Berstad til Vignett.

TOVEIS-TEKSTTV.
- Det konkrete tilbudet vi bar
kommet med til skolen, sier Vi-

Snart fr .du

dar Bjerkeland i Universitetsforlaget, er a delta i et forsøksprosjekt med bruk av Teledata i
grunnskoien. Vi vii gi elevene
appiring i søking etter informason i et stØrre dataaniegg
hvor uhke typer informasjon er
lagret. Hensikten er ogsa d gjØre
elevene fartrolig med et nytt
media, sam Teledata er. Eievene
vii [a opplring i kunsten a bygge opp databasestruktUr, ire a
bygge opp en database, samt tilpassing av informasjon i elektronisk media. I prinsippet kan
man sammeniign& dette med
tekst TV. Forskjeliener at mens
man fra tekst TV kan trekke til
Forts. side 2
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Apbeldsledigheten
ned!Enebakki=84
Ved Arbeidslcontoret for
Nedre Romerike far vi opplyst
at det ved utgangen av 1984
var 35 registrerte helt arbeidsledige i Enebakk —20 menn og
15 kvinner. 5 av disse (gutter)
var under 20 ar. Disse tabbene
er de samme som i november
-84. Til sammenligning var
det ved utgangen av -83 26
ledige menn og 11 ledige kvinner. Tablet pa arbeidsledige
•har altsa gatt ned totalt sett i
lØpet av aret. I des. -83 var det
hele 9 arbeidsledige ungdommer 20 ar. Ogsa her har det
altsâ funnet sted en positiv
utvikling idet det i ar er bare 5
arbeidsledige i denne kategorien.
Sett 1 forhold til folketalbet
har Enebakk en arbeidsledighet pa 0.48% og rangerer som
den nest beste kommunen av
de 11 kommunene som sorterer under Arbeidskontoret for
Nedre Romerike. Bare Sørum

Det ser ná ut til at sykehjemsstyrer Olav Thune ved Enebakk
syke og Aldershjem skal komme
til a fâ sitt Ønske oppfylt pa re
kordtid: Et piano til sykehjemmet.
Straks formannen i Enebakk
Sang og Musikkrâd, Olav SkulbØrstad hadde lest forrige nummer av Vignett gjorde han seg
opp den mening at dette var en
oppgave for sang og musikkrâdet. Og han handlet raskt. Det
fØrste han gjorde var a ta en telefon til Thune om saken. De ble
enige om a ha et mØte med organisten, Haavar Dudenstad den
9. Meningen er da a kartlegge
hva slags piano deter bruk for pa
sykehjemmet. Skulbørstad har
ogsà kontaktet bade kultursekretr Nils Petter Wiik og sosialsjef Leif Fjeld og informert dem
om at Sang og Musikkrâdet akter a pâta seg denne oppgaven.
I lØpet av fredag i forrige uke
kontaktet SkulbØrstad forskjellige nringsdrivende i Enebakk
om saken, og fikk bare positiv
respons og lØfter om støtte i form
av større og mindre belØp til formãlet
- Mãlet várt er a sffe Ene-

20 sykebesok
om dagen

-

a. Sw=W aç Masik ride,. 01cr Skulborthid Ye-

i fbrtige nurnrner er prisveTthg. Oppmuntrende er det ogsâ at ideen sa langt har møtt stor
Pui

tried takk

tro vitThune vii Ia sitt Ønske oppfylt innen utgangen av denne
mâneden.

Tilfredsstillend6
sosialtilbud 1 85
-

Jeg ser optimistisk
pa situasjonen for 1985,
sier Enebakks sosialsjef
Leif Fjeld. - Budsjettet vi
har fátt gir oss anledning
til a opprettholde eksisterende tilbud pa sosialsektoren, bade nàr det
Welder stottekontakter,
eldreomsorg og tilbud til
funksjonshemmede.
- Alt i alt er vi rimelig godt
fornøyd med de pâplussinger
som ble vedtatt i forhold til
kontorsjefens budsjettforslag.
100 000 ekstra fikk vi A rutte
med, hvorav brorparten gàr
til Økt sosialhjelp og styrket
hjemmehjelpsordning. Vi fikk
omtrent hva vi hápet pa.
- Deter klart at nar det gjelder uberegnelige ting, økt arbéidsledighet f.eks. er framtiden usikker, men vi har fâtt
signalisert
ekstraressurser
nár det gjelder pliktmessige
ytelser. Her har vi jo heller ikke by til a avslá av budsjettmessige ársaker.

kan vise til en bedre statistikk. Den hØyeste prosenten
arbeidsledige i forhold til fobketalbet har Nes.
Nar det gjebder arbeidsledighet i forhold til arbeidsstyrken ligger den i Enebakk
pa 1.07 prosent. Enebakk hayner dermed pa en fjerdepbass
pa denne listen hvor ogsa Sørum rangerer hØyest med en
arbeidsbedighet i forhOld til
arbeidsstyrken pa 0.97 prosent. Dernest kommer Nittedal med 0.99 prosent, LØrenskog med 1.0 prosent og
Enebakk med 1.07 prosent.
arbeidsGjennomsnittlig
bedighet i forhold til arbeidsstyrken for de 11 kommunene
som sorterer under Arbeidskontoret pa Nedre Romerike
er 1.26 prosent.
Totalt I disse 11 kommunene var det ved utgangen
av 1984 828 arbeidsledige, 517
menn og 311 kvinner.

a5k11

Arild Amh

.ever 20 sykebesøk om dagen, hvorav
de fleste gjaldt influensa.
- Noen svrt abvorbige tilfeller av denne influensaen
har vi imidlertid ikke hatt her
I Enebakk, sier AambØ. Noen
sykehusinnleggelser har man
hatt, men da fordi man har
viblet finne ut om det ogsa var
andre ting inne I bildet. Ingen
har vrt sa darbige av influensaen at de har mattet innlegges av den grunn, sier
Aambø.
Det er vesentlig barn man
har blitt tibkabt til i forbindelse med influensaen, og folk
Forts. fra side 1

STYRKET BEMANNING
Ellers er vi glade over at
politikerne vedtok a styrke
etaten med 1/2 kontorassistentstibling.
- Det vi hadde hápet pa,
men som det ikke ble midler
til var a kunne etabbere et
dagsenter for eldre og ufØre.
Her er det et klart behov som
vi ma jobbe videre med.
VEDLIKEHOLD OG SOSIALE BOLIGER
—Mange uoppfylte Ønsker?
- Egentlig ikke. Vi hadde
utarbeidet et nØkternt budsjettforslag. Det at vi i utgangspunktet matte vre
nØkterne har ogsâ gjort at vi
ikke har fØrt opp noen Ønskeliste. Vi har Mtt bevilgninger
som gjØr oss i stand til a opprettholde návrende tilbud
pa sosialsektoren. Det opplever vi som positivt. Det jeg
kunne Ønske, er at vi far midler til vedlikehold av barnehagene. Her er det grunn til a
presse pa. Behovet for ved-

Ogsá I Enebakk herier
infiuensaepidemien. Dist-

seg informasjon, gir det muligheter til 2-veis kommunikasjon. Videre er intensjon a gi elevene
opplring i og kunnskap om designkonstruksjon og tekst informasjon I farger. Mot sbutten av
a.ret el det sa meningen at elevene skal kunne bygge opp en base
I Teledata.

TV.AVIS

Sosialsjef Field er.godt fornØyd med a kunne opprettholde de forskjellige
tilbud innen sosialsektoren i 1985.
likehold og oppussing i barnehagene er pâtrengende. Et annet Ønske er here sosiale bobiger, - boliger for vanskeligstilte og vernede botilbud. Her
har vi ogsá en utfordring foran oss, sier sosialsjefen.

Skolen vib fA en egen piass 1 Tebeverkets dataanlegg, hvor man
kan bygge opp sin egen database
med bokaborientert informasjon,
om skolen, forskjeblige ting som
skjer i lokabmiljøet, i skobens
ebevrad skobeidrett o.s.v., kort
sagt en skobeavis. Pa lengre sikt
kan man tenke seg en permanent
ordning hvor man kan gjØre skobeavisen tibgjengelig for bokabbefolkningen over kabel TV.

RIMELIG
Sverige har na hatt regubr teledatatjeneste 1 2 ar, Danmark I
et âr. Tib høsten vii vi ogsa fà re-

som har trengt sykemebding
har ogsà henvendt seg til lege'sentereL - Vi bar *ke rukke
aftaén gir stérk sykdomsfØbelse med hØy feber,
hoste og smerter i muskber og
ledd. - Merker man symptomene bØr man ta en dispril
og gâ til sengs, sier distriktsbegen. - Det er ingen vits i a
presse seg igjennom, og man
bØr ta det med ro og vre forberedt pa at dette kan ta tid.
Spesiebt om man er nedkjØrt
pa forhand, og det er man jo
gjerne bbitt I forbindebse med
jubetraveihet og julefeiring.
Anstrengende skiturer fØr det
er gatt en 14-dagers tid er derfor ikke a anbefale. Man bØr
heller ikke sta opp for tidlig.

gulr Teiedatatjeneste her i
bandet.
Om et par ar vib Teledata bbi
tibbudt hjemmarkedet, og man
vib kunne sitte hjemme og benytte seg av systemet til a betale
sine regningér, bestible varer hos
kjøpmannen, bestille fbybilbetter,
teaterbilbetter o.s.v. Man vii kunne hente ut en mengde informasjon fra systemet, og kunne
Wore bruk av det I utstrakt grad i
uridervisningen.
Det vib blirimelig for folk a
skaffe seg utstyr som trenges for
a gjøre seg bruk av detjenestene
Teledata tibbyr. Derfor regner
man med at det bib bli allemannseie i bØpet av kort tid.
UniversitetsfOrlaget har vrt
sterkt inne 1 bibdet i oppbyggingsfasen av Teledata. Fra forlagets side er det derfor interessant, sier Bjerkeland a hØste
erfaringer fra skoleverket, og finne ut I hvilken grad, og pa hvibke
omrader vi kan bruke data i eksisterende undervisniñg.
For elevene vib det vre viktig
A hØste erfaringer og kunuskaper
som gjØr dem i stand til a hente
informasjoner ut av systemet.

t

VIGNETT

Apbeidsledigheten
nediEnebakk1=84
Det ser nâ Ut til at sykebjemsstyrer Olav Thune ved Enebakk
syke og Aldershjem skal komme
til a fâ sitt Ønske oppfylt pa re
kordtid: Et piano til sykehjemmet.
Straks formannen i Enebakk
Sang og Musikkrâd, Olav Skulbørstad hadde lest forrige nummer av Vignett gjorde han seg
opp den mening at dette var en
oppgave for sang og musikkradet. Og han handlet raskt. Det
fØrste han gjorde var a ta en telefon til Thune cm saken. De ble
enige om a ha et mote med organisten, Haavar Dudenstad den
9. Meningen er da a kartlegge
hva slags piano deter bruk for pa
sykehjemmet. SkulbØrstad har
ogsá kontaktet bade kultursekretr Nils Petter Wiik og scsialsjef Leif Fjeld og informert dem
cm at Sang og Musikkrádet akter a pâta seg denne oppgaven.
I lØpet av fredag i forrige uke
kontaktet SkulbØrstad forskjellige nringsdrivende i Enebakk
cm saken, og fikk bare positiv
respons og lØfter om stØtte i form
av stØrre og mindre beløp til formálet.
- Málet vàrt er a skaffe Enebakk Syke og Aldershjem dette
pianoet innen utgangen av januar, sier SkulbØrstad, ogjeg er sikker pa at vi greier det.
Er det flere, nringsdrivende,
organisasjoner eller private som
ønsker a henge seg pa dette prosjektet, er det bare a kontakte
formannen i Sang og Musikkrádet. Alle beløp mottas med takk
- store og smá.

Ved Arbeidskontoret for
Nedre Romerike far vi oppiyst
at det ved utgangen av 1984
var 35 registrerte belt arbeidsledige i Enebakk -20 menn og
15 kviriner. 5 av disse (gutter)
var under 20 Ar. Disse tallene
er de samme scm i november
-84. Til sammenhigning var
det ved utgangen av -83 26
ledige menn og 11 ledige kvinner. Tallet pa arbeidsledige
har aitsA gatt ned totait sett i
løpet av Aret. I des. -83 var det
hele 9 arbeidsledige ungdommer 20 Ar. OgsA her har det
altsa funnet sted en positiv
utvikiing idet det i Ar er bare
arbeidsledige i denne kategorien.
Sett i forhold til folketailet
har Enebakk en arbeidsledighet pa 0.48% og rangerer scm
den nest beste kommunen av
de 11 kommunene som sorterer under Arbeidskontoret for
Nedre Romerike. Bare SØrum

20 sykebesok
om dagen
Formannen i Sang- og Musikkrãdet, Olav SkulbØrstacl reagerte raskt pa sylcehjemsstyrer Thunes Ønske om piano til
sykehjemmet.
At formannen i Sang og Mu- velvilje overalt hvor den er butt
sikkradet sa spontant reagerte presentert. Det er all grunn til a
etter at Vignett tok opp denne. tro at Thune vii fa sitt Ønske oppsaken i forrige nummer er pris- fylt innen utgangen av denne
verdig. Oppmuntrende er det og- maneden.
sâ at ideen sa langt bar mØtt stor

Tilfredsstillende
sosialtilbud 1 85
- Jeg ser optimistisk
pa situasjonen for 1985,
sier Enebakks sosialsjef
Leif Field. - Budsjettet vi
har fâtt gir oss anledning
til a opprettholde eksisterende tilbud pa sosialsektoren, bade nár det
gjelder stottekontakter,
eldreomsorg og tilbud til
funksjonshemmede.
- Alt i alt er vi rimelig godt
fornØyd med de páplussinger
som ble vedtatt i forhold til
kontorsjefens budsjettforslag.
100 000 ekstra fikk vi a rutte
med, hvorav - brorparten gar
til Økt sosiaihjelp og styrket
hjemmehjelpsordning. Vi fikk
omtrent hva vi hapet pa.
- Deter klart at nar det gjelder uberegnelige ting, Økt arbeidsiedighet f.eks. er framtiden usikker, men vi har ftt
signalisert
ekstraressurser
nâr det gjelder pliktmessige
ytelser. Her har vi jo belier ikke by til a avslá av budsjettmessige arsaker.

kan vise til en bedre statistikk. Den hØyeste prosenten
arbeidsledige i forhold til folketallet har Nes.
Nar det gjelder arbeidsledighet i forhold til arbeidsstyrken ligger den i Enebakk
ph 1.07 prosent. Enebakk hayner dermed pa en fjerdeplass
pa denne listen hvor ogsa SØrum rangerer hØyest med en
arbeidsledighet i forhOld til
arbeidsstyrken pa 0.97 prosent. Dernest kommer Nittedal med 0.99 prosent, LØrenskog med 1.0 prosent og
Enebakk med 1.07 prosent.
Gjennomsnittlig
arbeidsledighet i forhold til arbeidsstyrken for de 11 kommunene
som sorterer under Arbeidskontoret pa Nedre Romerike
er 1.26 present.
Totalt i disse 11 kommunene var det ved utgangen
av 1984 828 arbeidsledige, 517
menn og 311 kvinner.

•Sos-ialsjef Field er.godt fornØyd med a kunne opprettholde de forskjellige
tilbud innen sosialsektoren i 1985.
likehold og oppussing i barnehagene er patrengende. Et annet Ønske er flere sosiale boliger, - boliger for vanskeligstiite og vernede botilbud. Her
bar vi ogsa en utfordring foran oss, sier sosialsjefen.
--

som har trengt sykemelding
bar ogsa henvendt seg til legesenteret. - Vi har ikke rukket
e p6

- -

Influensaen gir sterk sykdomsfØlebse med hØy feber,
hoste og smerter i muskler og
bedd. - Merker man symptomene bØr man ta en dispril
og ga til sengs, sier distriktslegen. - Det er ingen vits i A
presse seg igjenncm, og man
bØr ta det med ro og were forberedt pa at dette kan ta tid.
Spesielt cm man er nedkjØrt
pa forhand, og det er man jo
gjerne butt i forbindelse med
juletraveihet og jubefeiring.
Anstrengende skiturer fØr det
er gatt en 14-dagers tid er derfor ikke A anbefale. Man bØr
belier ikke sta opp for tidlig.

gulr Teiedatatjeneste her i
landet.
Om et par Ar vil Teledata bli
seg informasjon, gir det mubigheter til 2-veis kommunikasjon. Vi- tilbudt hjemmarkedet, og man
dere er intensjon A gi elevene vil kunne sitte hjemme og beoppiring i og kunnskap cm de- nytte seg av systemet til A betale
signkonstruksjon og tekst infor- sine regninger, bestiblé varer hos
masjon i larger. Mot siutten av kjØpmannen, bustille flybilletter,
aret er det sa meningen at eleve- teaterbilletter o.s.v. -Man vil kunne skai kunne bygge opp en base ne hente ut en mengde informasjon fra systemet, og kunne
i Teledata.
gjØre bruk avdet i utstrakt grad i
unclervisningen.
TV-AVIS
Det vii bli rimelig for folk A
Skolen vii fa en egen plass i Te- skaf'fe seg utstyr som trenges for
leverkets dataanlegg, hvor man a gjøre seg bruk av detjénestene
kan bygge opp sin egen database Teledata tilbyr. Derfor regner
med lokalorientert informasjon, man med at det bil bli ahlemannom skolen, fcrskjellige ting som seie i lØpet av kort tid.
Universitetsforlaget har vrt
skjer i lokalmiljØet, i skolens
elevrad skoleidrett o.s.v., kort sterkt inne i bildet i oppbygsagt en skoleavis. PA lengre sikt gingsfasen av Teledata. Fra forkan man tenke seg en permanent lagets side er det derfOr interordning hvor man kan gjøre sko- essant, sier Bjerkeband a hØste
leavisen tilgjengelig for lokalbe- erfaringer Ira skoleverket, og finne ut i hvilken grad, og pa hviike
folkningen over kabel TV.
omrader vi kan bruke data i eksisterende undervisning.
For elevene vil det vre viktig
RIMELIG
Sverige har nA hatt regu1r te- A hØste erfaringer og kunnskaper
ledatatjeneste i 2 Ar, Danmark i scm gjør dem i stand til A hente
et Ar. Til hØsten vii vi ogsa fA re- informasjoner ut av systemet.
Forts. fra side 1

STYRKET BEMANNING
Ellers er vi glade over at
poiitikerne vedtok a styrke
etaten med 1/2 - kontorassistentstllling.
- Det vi hadde hâpet pa,
men som det ikke ble midler
til var a kunne etabiere et
dagsenter for eidre og ufØre.
Her er det et kiart behov som
vi ma jobbe videre med.
VEDLIKEHOLD OG SOSIALE BOLIGER
-Mange uoppfylte Ønsker?
- Egentlig ikke. Vi hadde
utarbeidet et nØkternt - budsjettforslag. Det at vi i Utgangspunktet matte vre
nØkterne har ogsa gjort at vi
ikke bar fØrt opp noen Ønskeliste. Vi har fâtt bevilgninger
scm gjør oss i stand til a opprettholde navrende tilbud
pa sosialsektoren. Det opplever vi scm positivt. Det jeg
kunne Ønske, er at vi far midler til vedlikehold av baI:neha
gene. Her er det grunn til A
presse pa. Behovet for ved-

OgsA i Enebakk her3er
influensaepidemien. Distriktsiege Arild Aambø,
kan fortel
- periodevis I e ge liar hatt - over 20 sykebesØk om dagen, hvorav
de fleste gjaldt influensa.
- Noen svrt alvorlige tilfeller av denne influensaen
har vi imidlertid ikke hatt her
i Enebakk, sier AambØ. Noen
sykehusinnieggelser har man
hatt, men da fordi man har
villet uinne Ut om det ogsa var
andre ting inne i bildet. Ingen
har vrt sa daruige av influensaen at de har mAttet innlegges av den grunn, sier
AambØ.
Det er vesentlig barn man
har blitt tibkalt til i forbindelse med influensaen, og folk
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!flQfljP.

PrivatteIefth
Ansvarhg redaktør As1aug lidemann 924535 1 sule pr nm k S
Aim piase pr mm 4r 2
JournaUst Epen Nordhagen 924158

ôg

BQr9vn 3
Pstbok I I6 44Yt
*
251O1
rod 6,92 48 01
ankgro 18OO2 014
stro 4 19 398.

bi

.

Halvhjertet
ungdomsarbeid
FN har utpekt 1985 til det internasjonale ungdomsàret. Man
føler det som et paradoks at nettopp ved inngangen til dette
àret star Enebakk ekstra dàrlig rustet til a mote de utfordringer somfinnes pa ungdomssektoren i kommunen.
Pa Flateby har klubblederen sagt opp sin stilling. Omtrent pa
samme tid sa feltarbeideren opp og forsvant fra kommunen.
Det arbeidet hun hadde pâbegynt blir dermed stâende i stampe, til en ny person blir ansatt og kan sette seg inn i tin gene og
gjØre seg kjent blant ungdommen. Det tar tid. Det tok lang tid
for man i Enebakk horn til anerkjennelsen av at ungdomsarbeid ikke autid kan overlates til veldedighet, og at forebyggende ungdomsarbeid er bade samfunnsbyggende og ressursbesparende, slik at det kanforsvares a bruke offentlige miclier
pL det. Dvs. om man er kommet til denne erkjennelsen, eller om
man bare halvhjertet henger seg pàfor 'z komme med i offentlige stØtteordninger nàr det gjelder ungdomsarbeid skal vcere
usagt.
Man har hatt en ungdomsundersØkelse som hlart viser at
Enebakk har ungdomsproblemer. Her finnes hele spekteret:
Sniffing, St of bruk (i mindre màlestokk, stort aihoholkonsum i
relativt lave alders grupper osv.
Det er mange ár siden Flateby fzklc sin egen ungdomsklubb,
Klubb I. ildsjeler satte i gang, og det utvihlet seg til enfin klubb
med aktivitet i mange forskjellige grupper. At noen tar seg av
det som egentlig Cr kommunale oppgaver er vel og bra. Men
ildsjeler brenner ut. Og hva gjØr man da? Det tok noen dr innen
man kom til denne erlcjennelsen. Det ble klubblederpà Flateby.
Som i lØpet av kort tid sa opp. Det ble ny klubbleder - ogsã hun
sa opp. Den fØrste hlubblederen skullefungere bade for Klubb 1
og Kirkebygden ungdomsklubb. Det var dØdfØdt. Vi far hàpe
den nye kiubblederen som har kommet i ungdomsklubben i Kirkebygden far bedre arbeidsforhold. Vi far ogsâ hápe man finner fi-am til gunstige løsninger som fungerer n4r det gjewer
kiubblederstillingene general
problemene vcert hombinasjonen mellom frivillige og lønnë. e
ledere. Forstâelig nok kan man ikke hreve noe ar frivillige ledere. Det skulle da ogsa bare mangle. De tar av sin, og ogsa
familiens,fritid for a bedrive samfunnstjeneste pa veldedighet.
Det er Mart man ikke hanforlangte noe av dem. pa den annen
side kan man ski Ønne hvilke problemer dette kan skape for en
lønnet leder som skal knytte tràdene sammen ogfa det hele til a
fun gere. Og de konflihter som ham komme ut av det.
Over alt er det halvveislØsninger. Man erkjenner behov i naynet, men ikke i gavnet. Feltarbeiderenfant det vanskelig a fungere alene i en slik stilling. Enebakk hadde sikkert halt bruk
for tofeltarbeidere (eller ungdomskontakter) som man velger a
halle det. Enhver somferdes gjennom bygda pa sene helgekvelder ser behovet om man ikke har shylapper. Det ma pa en eller
annen mate bli samsvar mellorn inâl og midler...
Gi godtgjørelse tilfrivillige hlubbledere. Behovet for godtgjørelse tilfrivillige klubbledere. Behovet for godtgjOrelse til politihere har man allerede (med rette) erkjent. I ungdomsaret kan
man ikke mere behjent av at halve staben pa ungdomssektoren
i kommunenforsvinner. Kom ikke med universalløsningen om
foreldres plikt og ansvar. Ungdomrnen er alles ansvar. Erkjenner vi ikke det, kan vi bli nØdt for a bruke endajiere penger pa
a bØte pa skadene.

:I.ffith.
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PLAKATEN
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Plakaten er stedet du hver uke finner aktuelle
opplysninger om ukens forskjellige aktiviteter I
Enebakks lag og, foreninger. Se pa Plakaten, sã
gâr du ikke glipp av floe.
Vi oppfordrer ogsã foreninger og lag til a sende
terminlister slik at vi kan slâ de forskjellige begivenheter opp pa Plakaten. Mrk. Opplysninger
om inntektsbringende enkeltarrangernent gár
som annonser og far ikke gratisplass pa Plakaten.
•1

Helgens turner
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NICHOLAS MEYER

Sondagens ungdomsfilm kI.
18.30) pa Flateby kino, handler
om Bowen Tyler som strander pa
Øya Caprona i 1916. Tre ar senere
blir hans bØnn om hjelp funnet
flytende utenfor kysten av Skottland. Hans venn, Ben, overtaler
The Times til a sende en ekspedisjon til denne mystiske øya. Tre
mann og en kvinne flyr til Caprona som ligger skjult av isfjell.
De kiarer sa vidt a komme over
fjeilene.
Her mØter de steinaiderfolk.
kjempeøgler og giftige slanger og Tyler er tatt til fange av den
biodtØrstige Na-Ga stammen
som ofrer mennesker til vulkanguden
Spennende film etter en fortelling av Tarzan's Far>' Edgar

BY9962SWPt I mars?

Den 17. desember var 7-8 av interessentefle sammen med Østlie

PA befaring pa Solheimsjordet,
og det ble ogsá tid til en sammenkomst pa skolen, hvor østlie
orienterte om prosjektet, og hvor
de forskjellige kom med Ønsker
og behov, og fortalte litt om sin
virksomhet.
- Som det ser ut nà, regner vi
med at det foreløpig blir tale om
et bygg med en grunnflate pa Ca.
5-600 kvm. Det totale arealbehovet for de som bar meldt sininteresse sâ langt ligger pa ca 1300
kvm.
Arbeidende pa bygget skal s
langt det lar seg gjØre utføres av
enebakkbedrifter.
- Vi gár nà nrmere inn
pa hver enkeit med hensyn til avtaler, sier østlie. Det er viktig for
meg a fà en kontrakt som binder
leietagerne i alle fall for et par ár,
ellers vii det hele bli noe usikkert.

Rice Borrougha.
Klikken 20.30 viser Flateby Kino Dagen etter. Fiimen er en
rystende beretning om hva som
skjer i Lawrence, Kansas fØr a.
under og etter et atombombeangrep pa. USA. Lawrence er
USA's geografiske midtpunkt, og
filmen presenterer oss for de
mennesker som bor der, hva de
tenker, fØler og haper pa.
sa kommer atombombeangreVi far se hvordan iokaipet
samfunnet gâr i opplØsning,
hvordan frykt og virkningene av
bombene sprer seg. Det finnes ingen 'Happy end,, i morgendagens atomragnarokk.
En sterk film hvor virkeligheten kanskje ligger like rundt
hjØrnet.

Heigens
ha" ndball

Grendesenteret:

Om alt gâr etter planen
blir det byggestart pa grendesenteret i Ytre i mars, sier
byggmester Per Erik Østlie
til Vignett.
Etter at fristen lop ut, har
det meldt seg fern interessenter, hvorav to frisører, en fra
Moss og en fra Langhus.
En enebakking, Bjorn Erland Rustad er interessert i
lokaler til helsekostforretning, John Eriksen som driver Enebakk Helsestudio er
interessert I lokaler til
sportsforretning og StrØmsborg og Enersen vii drive
eiektrisk forretning I det nye
grendesenteret.

Tekststdept mm kr$1
inn1v fist Rubrikkaan
Mandagkl

Aru kans Eva Grosvotd 92438
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GUDSTJENESTER

Søndag 13. januar
KI. 11: Enebakk v/Helgheim.
Kl. 10: Stranden Bedehus. FamiiiegudstjefleSte vIJohannessen.

Fodsier
Therese ble fØdt 29.11.84 pa. Sentralsykehuset, LØrenskog.
May Apalnes og
Per Harald Oppegaard

IL Driv minner omfØlgende
kamper i Mjrhalien fØrstkommende' sØndag (13.)
Ki. 15.00 piker 16 - Driv-Koibotn
Kl. 15.50 herrer - Driv 2-Frogg
Kl. 17.00 herrer -riv 1-Ready
Enebakk IF minner om fØigende kamper førstkommende søndag:
Mjrha1len klokken 14.15 - Darner.

Betel
gutteklubb
Er du over 12 a.r er du velkommen til Betel pa. torsdager ki.
18.00. Her er det We bordtennis,
bilbane og forskjellige spill. Vi
starter opp torsdag den 17.1 kl.
18.00.

POUR
Avskiltet
Fredag ved fire-tiden ble en
Volvo Amazon pa. Flateby stoppet av politiet til en tilfeldig
sjekk. Bilen ble p.g.a. ekstremt
darlig teknisk forfatning avskiltet pa stedet.

Utforkjoring
LØrdag ved 22-tiden kjørte en
bil med 5 ungdommer av velen
gjennom et gjerde og inn i en hage i Ekornveien i Vâglia. Enjente
i 20-a.rs alderen slo seg stygt, og
bege hie hentet til stedet. Det var
ikke mistanke om promille i forbindelse med utforkjØringen.

Tyveri
Natt til lØrdag ble 2 gule signallamper stjalet fra en Toyota
varebil i Fjellveien i Va.glia. Eieren Ønsker tips Ira folk som eventuelt kan ha sett noe i den forbindelse. Det dreier seg om dyre
lamper. og de som har tips kan
ringe lensmannskontoret.

lnnhrudd

Like fOr heiga skjedde det et
innbrudd i et uthus i Rakeii La-

L''\R
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stvkker. men synderne hadde ikke tatt med seg noe fra stedet.

Hrverk
Natt til fredag ble det gjort
hrverk pa en personbil pa. Flateby. Lyktene pa bilen var knust,
det var stja.iet bensin fra bilen, og
bensinlokket var f3ernet.

Mistet

En bommebok med blant annet
postsparebankbok og identitetskort i ble i forrige uke mistet pa.
strekningen Rud-Hammeren-Nyeng i Dalefjerdingen. Om noen
bar funnet lommeboken, bes de
vennhigst henvende seg til lensmanriskontoret.

RAskap
Det finnes visst ikke grenser
for ra.skap. En kanineier I Flatebydalen oppdaget rent tilfeldig
at en av kaninene satt og sturet.
Ved henvendelse til dyriege viste
det seg at noen rett og siett har
a.pnet kaninburet og knekket
nakke, bein og rygg pa. flere kaniner. Dette har na. skjedd. to ganger med bare 14 dagers mellomrom. LensmanflSk'OfltOret vii
gjerne ha tips dersom noen bar
sett folk i nmrheten av kaninburene i Fiatebydaben. Man mener dette md vre gjort av eldre
ungdommer.

Hap ncen
sett dem?

En hundeeier i Riingen etterlyser 2 drevere, en hannhund og
en tispe. Hannhunden er bare
hvalp. Dersom noen enebakkinger skuile komme over/fa. Øye
pa. disse hundene ber man om at
de melder fra til iensmannskontoret.

VIGNETT

Mislykka

Etter tretten àrs venting er det endelig
klart for en utviclelSe
av gymsalen pa Stranda skole. Pengene er bevilget. En avsetting pa
700 000 i budsjettet
skal sikre Flateby-elevene et bedre
gymtilbud.
SA kommer bomben.
I forbindelSe med budsjettbehandlingefl foreslár Høyre a trekke
tilbake de 700 000, og i
stedet bevilge 600 000
til et fØrste byggetrinn
av et jdrettsanlegg pa
Viotta. Na fikk ikke
HØyres budsjettfOrSlag
flertall ved budsjettbehandlingen. Dc 700 000
til gymsal er fortsatt
disponible. Imidlertid
har Enebakk gátt inn
for idrettsanlegg pa Viotta, slik at en heihetsvurdering antagelig
tvinger seg fram.

Nár det er sagt er det klart
at vi ogsá ma se disse pianene
i sammenheng med det totale
tilbudet for barn og unge i
Enebakk. Vi Ønsker jo et samarbeid med de forskjellige organisasiofler pa denne sektor,
noe som ogsâ er i trâd med
den aye mønsterPlanefl.
Spørsmãlet er om prosjektet
er realiserbart. Her kommer
vi inn pa dyrket mark, og det
spørs om fylkeslandbrUkS
styret vii godta eksprOPriasjori her. For skolen vii det
imidlertid vre et klart pluss
om man kan fâ et idrettsanlegg her, dersom det kan
stà ferdig, i aile fall deler av
det i løpet av en 1-2 ars penode. Personlig ser jeg det som
et flott tiltak, men vi ma ha
forsikringer om at det kan
realisereS.

- Dette kom som julekveldefl
pa kjerringa, sier rektor Robert GrØnmO til Vignett. Man har gatt ut med dette forslaget, som ogsâ innebrerer a
stoppe bevilgniflger til skolens gymsal uten at skolens
organer er butt hØrt. Skolen
skulle fØrst ha vrt spurt.
Man bør sørge for a M brukerne i tale. Her fikk man pa en
mate en smekk som i utgangspunktet gâr imot skolen. Hele saken er for dârlig
forberedt.
- Jeg har hatt kontakt med
jrettsforeniflgeflS formanfl
Frode Bakken og Asgeir Hansen.
Det jeg har sagt til dem sà
langt er at om det blir en forandring pA det vi nâ har hâpet
pa etter 13 ârs venting, sa
med betingelsen vre at en
slik idrettshall vil vre i havn
innen 2 ãr.
For det andre ma saken
snarest legges fram for samarbeidsutvalget og lrerkollegiet ved skolen, i et fellesmøte med idrettsforeningens folk.
- Vi har en føielse av, fotsetter BrØnmO at det som skjedde for 13 âr siden, tilbake i
1972 er i ferd med a skje igjen.
Da var alt klart for en utvidelse av gymsalen her ved skolen. Pengene var bevilget.
men sd ba jttstorefliflgefl
oss vente slik at man gjennom
det ogsâ kunne oppna en stor
gymsal ved Hauglia. Vi risikerer a ffi spørsmàlet om en slik
gymsal for skolen utsatt p
ubestemt tid.

Nàr det gjelder de foreiiggende planene om idrettsanlegg pa Bergskaugiordet,
har jeg allerede overfor bygningssjefen gitt skrifthg Utrykk for at et anlegg der oppe
kan skolen ikke bruke. Personlig er jeg ikke i tvil om
hvor jeg yule ha anle et.
Man ma ogsâ se pla.rIen: ulys
av en skolebruksPlan hvor
det kan bli ni-ärig skole ved
Stranda. Et anlegg her ville gi
et perfekt tiibud i forbindelSe
med kroppsØviflgSfaget.
- Men som sagt, understre-.
ker BØrum, dette er personlige oppfatninger. Foreløpig
har saken ikke vrt drøftet i
koilegiet.

Mislykka, sier bygningSSief
Marsdal om et framtidig idrettsanlegg ved Stranda
skole.
Mislykka, sier bygningSSief
Stein Marsdal om en eventuell
piassering av et idrettsafliegg i
tilknytning til Stranda skole. Det
ville vre en fullstendig gal piassering 1 forhold til boligmasSen.
Dessuten vii man her matte gà
inn pa dyrka mark. ArealbehoVet
for et fuilstendig utbygget idrettsanlegg vil etter mine vurderinger og etter de skisser vi har
arbeidet pa kreve et areal pa ca.
40 màl. Man ma gi et visst rom for
at et slikt anlegg ogsa skai kunne
vokse i framtida, selv om det i
fØrste omgang er hail og bane det
er tale om. Det ma ogsa avsetteS
areal til parkeriflgSPlaSs 0.1. Jeg
rnener ikke at jeg tar for mye i
nárjeg antyder et behov pa ca. 40
mái.
-

meT

- Disse planene kom pa oss som julekveldefl
sier rektor Robert BrØnmo.
UsikkerhetsfaktOrer er ogsà
spøsmàlet om og nâr. Foreløpig flyter alt, og planen har

pa kjerriflga,

sà larigt ikke fâtt flertall i noen av de organene hvor de har
vrt behandlet.

-

- Det er jeg kiar over, men de
har helier ikke kommet mednoen skisse oyer hva de vii ha, og vi
arbeider ut i Ira det vi mener er
rlktig og forsvarlig.
I øyeblikket arbeider vi med a
innhente uttaleiser fra forskjellige hold. Grunneierefl er i utgangspunktet negatiV. Han har
planer om videre oppdyrking og
planering i det aktuelle omràdet.
I lØpet av januar skai ogsà landbruksflemnda og fyikeslandbruksstyret uttale seg innen saken skai opp i bygningSradet den
15. februar.
- Rektor BrØnmO har ogsà uttalt seg, og sagt at skolen ikke
kan bruke et anlegg pa Bergskaugjordet av hensyn til avstanden. Har du forstaelse for et siikt
synspunkt?
- Det er klart man kan si det
slik. Situasjoflen blir imidlertid
den samme for Hauglia. For disse
eievene er kanskje svØmmeundervisfling enda mer aktueil,
og hva skal man gjØre med det.
Saken ha mange sider, konkludérer Marsdal.

Foig med
1•
normiIjoet
LES

Gymsalen

gi etfuilVerdig tilbud til StrancLaeleVefle.
pa Stranden skole erfor liten til a
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ldrettsanlegget pa' . Flateby ..

w

ygningssjefen svaptmalep,
sier fopmannen I Enebakk IF.
Det aller viktigste som
har skjedd er at man nà
har tâtt i gang en disku
sjon om andre alternativer for plassering av Idrettsanlegg, sier formann
I ElF, Frode Bakken til
Vignett. Det som foreningen har lagt avgjorende vekt pa i sift standpunkt er tidsfaktoren 09
den okonomiske siden av
saken. Konkrete vurderinger pa plasseringen av
anlegget ma profesjonelle instanser gjore. Vi
har ikke taft noen bestemt stilling til akkurat
hvor I omrádet ved Stranda skole anlegget skal
plasseres.
Uakseptabelt
Det er imidlertid noe vi ved
hjelp av ekspertise bade kan
og bØr gjØre, sier Bakken. Det
arealbehov som bygningssjefen gàr ut med er uakseptabelt. I sine skisser liar han helier ikke benyttet det area
som alierede forefinnes som
kommunal eiendom i omrádet, et areal som jeg anslagsvis mener er pa Ca, 10 dekar.
Bygningssjefen har kaikulert
med et arealbehov pa 40 mâl.
Med alle eventualiteter og Utbyggingsmuiigheter tatt i betraktning, mener vi det skal
holde med 20 mái. Man bØr da
fortrinnsvis forsØke a benytte
seg av de omráder kommunen
ailerede disponerer, slik at
man ikke behØver A gá inn pa
dyrka mark pa annenmanns
eiendom i aitfor star grad. Det
hallprosjektet vi tenker oss
vii kreve Ca. 2 mál.

Svartmaling
Vi tenker da pa en fuilverdig idrettshail, med tribuner,
servering, kjØkken, garderobe, vestibyle osv. Denne
hailen bØr plasseres pa det
omrádet kommunen alierede
disponerer. Slik bygningssjefen har skissert det, har han
plassert alt pa dyrka mark,
bade hail ôg fotballlfriidrettsbane. I tillegg liar han satt av
17 dekar med tanke pa senere
utbygging. Dette er ikke
realistisk, og jeg oppfatter det
som ren svartmaling av situasjonen. Flere partier har
ringt meg for a gjØre seg app
en mening am hva som
egentlig er realistisk i détte
prosjektet, og hva Vi tenker
oss. Pa bakgrunn av det arealbehov vi har skissert og vâre
tanker om eventuell plassering, har blant annet Senterpartiet gitt uttrykk for at
de kan vre med pa at man i
en mindre utstrekning gár inn
pa dyrka mark.

Andre muligheter
Det er kiart at det ogsá finnes andre muligheter. 11982
foretok Enebakk IF en plan
for en totalopprusting av Viotta. Da med tanke pa Opprusting av eksisterende anlegg. I stedet for a ía en 400
meters fuilverdig lØpebane,
yule man med det prosjektet
fA en 110 meters rett lØpebane
som likevel yule tilfredsstille
alle tekniske krav for friidrettsaktiviteter som lengdehopp, tresteg, og andre Øvelser i forbindelse med friidrett.
Kostnadsoverslaget for en
slik opprusting hvor det da er
tale om en grusbane lyder pa
700.000 kroner. (82 pris). PA
EIFs ârsmØtet kom det app
endel synspunkter pa dette i
forbindelse med dagens reelle
behov. Bade i Kirkebygden
og i Ytre har man fuilverdige
gressbaner, hvor det fra de
forskjellige idrettsforeningenes side er lagt ned mange
dugnadstirner og mye penger.
Bare i 1984 la ElF i tillegg til
dugnadsinnsatsen ned 60.000
bygden. Jeg tror likevel at det
vii vre behov for en gressbane i tilknytning til et idrettsanlegg ved Stranden,
selv am en grusbane ogsâ er
nØdvendig i og med sambruken med skolen.

Positive signaler
Arealbehovet til en idrettshail og en gressbane vii jeg
ansla til Ca. 14 dekar, i tillegg
kommer areal til en grusbane
slik at man vii komme app i
20 dekar. Og da mener jeg at
en del av dette arealet har
man ailerede i og med de amrádene kommunen ailerede
sitter inne med. Det finnes
imidlertid tilgjengelig ekspertise som kan foreta en helhetsvurdering av alt dette
uten for store kostnader.
Blant annet i STtJIs tekniske

avdeling, i anleggsutvalgene
innen de forskjellige forbund.
Vi har fàtt mange positive signaler som tyder pa at det vii
vre mulig a realisere planene om et idrettsanlegg ved
Stranden. Her ser foreningen
muligheten til a ía et anlegg i
en ikke altfor fern fremtid.
Streifinnalternativet blir for
dyrt. Her kommer i tillegg til
allerede beregnede utgifter,
utgifter til vei fram til anlegget, planering, vann og kbakk. Vi arbeider ná konkret
pa a îa utarbeidet hensiktsmessig kart over omrádet ved
Stranden, og fá inntegnet de
forskjellige alternativene.

Skolen engstelig
- Skolen er engstelig for at
prosjektet skal ta for lang tid,
og at resuitatet blir at de ma
leve med sin gymsal i enda flere hr?
- Dette behØver ikke a ta
lang tid. STUI ser positivt pa
prosjektet. Det finnes tilstrekkelige ressurser innen idretten nãr det gjelder vilje til beogsâ kunne yte mye Økonomisk. Det vile Vre i trad
med manges Ønske om en idrettshali ble fØrste trinn pa
veien til anlegget. Alt er basert pa ferdigseksjoner slik at
hallen kunne sta kiar reiativt
raskt etter klarsignal. Nâr det
gjelder svØmmehall, er det vel
realistisk a tro med dagens
Økonomi i kommunen at det
ligger noe fram i tid, men det
vii vre riktig a sette av arealer med tanke pa dette, sier
Bakken.

Plan- og byggekomité
- Det som na er viktig, sier
Bakken, er at man konkret
oppretter en plan- og byggekomité som kan arbeide videre med dette og fá fortgang
i sakene, gjerrie pa bekostning av den eksisterende

Vidotta - en totalopprusting av eksisterende anlgg ble i
1982 kalkulert til 700 000 kroner (82 priS). Plassen som den i

- Det viktigste er at man harfâtt I gang en diskusjon om
andre alternativer, sier Bakken.

piankomité, som jeg mener
har last seg. Tidsperiodefl det er fern ar siden den ble
opprettet - tatt i betraktning,
synes jeg det er noe som
mangier. Selv am det liar nedlagt et arbeid er det ikke heittilfredsstilieflde. De har forspilt sin muiighet. Idretten pa
Fiateby trenger bedre muligheter na. Derfor vii det vre
en star fordel a fá planene
konkretisert. FA en plan- og

byggekomité hvor det jobbes
effektivt fra en sektor. Som
det er na jobbes det pa ulere
plan slik at det er umulig a fá
gjort floe. Jeg merker ogsa at
det i kommunens etater jobbes i smé. fraksjoner nar det
gjelder dette bestemte prosjektet. Det yule were en fordel am man na fikk samiet
kreftene inn i en komité som
kunne fa utrettet noe til beste
for idretten.

dag ligger er I Flatebys eneste idrettsbane.

VIGNETT

Enebakk trenger fly industri. Dette er vel noe
som de fleste vet. Men seiv om kommunen har
rykket aktivt Ut med billige industritomter og
pàgàende intormasjon om kommunen, har interessen vist seg a vre heller lunken. Grunnen til dette kan vel vre sâ mangt, men den relativt store avstanden fra hovedstaden, og de
dârlige kommunikasjonene til Oslo og omegn
er vel grunner som har skremt fiesteparten fra a
etabiere seg i Enebakk. Men nà kommer det. I
bussgarasjen I Gaupeveien i Ytre vii det i den
nrmeste framtid komme industri. Hvem er det
som er sà <<v6gale>> at de tor satse pa Enebakk?
FIAS er navnet pa bedriften 09 dette star for
Folio industrier AIS. Det foreiopige eneste setet
til denne bedriften ligger i As.

Av Espen Nordhagen
Vernet bedrift
FIAS er det man kalier en
vernet bedrift, det vii si at de
bar folk med psykiske, fysiske
og sosiale handicap i arbeidsstokken, men tro ikke at produktene blir.dárligere for det.
I en artikkel i bladet IngeniØr
-Nytt som er landets ledende
p dette omrâdet. blir FIAS'
produkter meget rosende omtalt. Det borger for kvalitet
nár man tenker pa. at dette
bladet er meget nøye pa hvem
og twa de gir rosende omtale.
FIAS konkurrerer altsâ pa
samme markedsbetingelser
som en hvilken som heist annen bedrift.
Dette har forelØpig vcert
det eneste lokalet tit FIAS,
men net er det dags for utvicielse, og mâlet er Enebakk.

I mãlsettingen for bedriften
heter det seg at de skal: Gi tilbud til yrkeshemmede arbeidstakere om arbeidstrening, tilvenning og kvalifisering for det äpne arbeidsmarkedet, et tilbud om en alminnelig vernet bedrift. Samt
at kundene skal vite at produktene de far er tilvirket
med den mest inoderne teknikk, og at produktene leveres med høy kvalitet og til
riktig tid. og til riktig pris.

Variert produksjon
Men hva er det FIAS produserer? I utgangspunktet er
det bedriftens oppgave a vare
under1everandr av forskjelhg materiell til større bedrifter rundt om i landet. De satser pa sponfraskihling, etterEnebakk kommune har
vcert veldig gode. a samarbeide med, sier disponent BjØrklunci ved FIAS.

VIGNETT

U

pla ner to

bearbeiding, tynnplatebearbeiding,
serieproduksjon,
sveising, montering, vedlikehold og reparasjon, overflate
behandling og kvalitetskontroll. Alt dette gir de Ca. 50 ansatte pa As arbeid áret rundt.

Ros til Enebakk

L

Men nâ er det aitsá pa tide a
utvide. Disponent BjØrklund
ved FIAS sier at plassmangelen har vrt tilstede I ganske
lang tid ná. Bjørklund roser
ogsá Enebakk kommune for
den innsatsen de har utØvet
for a fâ FIAS til a etablere seg
1 Enebakk. Han trekker spesielt frem ordfØrer Lucie Paus
Faick og kontorsjef BjØrn
Halvorsen, disse to har hengt
virkelig i stroppen for-a fá ting
gjort.
I disse anstrengte tider for
stort sett all norsk industri, er
det tillatt a spØrre om hvordan det star til med Økonomien.

Solid okonomi
FIAS er som navnet sier et
aksjeselskap, og hØrer dermed inn under aksjeloven.
Aksjonrene er alle Follokommunene med unntak av
Nesodden. Rotary-klubbenei
Ski, As, Frogn og Vestby el
ogsâ aksjonrer. Aksjekapitalen pr. 1/1 85 var pa 1224000
kroner, sâ det er en solid Økonomi for Øyeblikket.
La oss se litt nrmere pa

produkterie til FIAS. Ved Siden av a vre underleverandØrer til stØrre industrier blir
det ogsa produsert moderne
treningsapparater til bruk innen fysioterapien, sákalt
MIT-utstyr. Disse produktene
er speiallaget til denne bruken, og FIAS innehar en viss
erfaring •nar det gjelder tilvirkning av slikt utstyr. Det
er vel en god nok attest at et
sapass anerkjent firma som
Gallus-Plesner mer enn gjerne bruker FIAS som leverandØr.

Kjrkommen
lastning

av-

Da Vignett var pa snarvisitt
hos FIAS pa As, ble vi mottatt med den stØrste velvilje.
Disponent BjØrklund viste
oss rundt pa bedriften, og vi
fikk løpende informasjon.om
hva scm foregikk rundt oss.
Vi slo ogsa av en liten prat
med klubblederen pa. fabrikken. Han kunne opplyse at
forholdene etter hans mening
var tiifredsstjllende, men det
er alitid noe som kan og bør
gjØres. Han pekte pa piassmangelen ved bedriften, og
mente at etableringen av en
ny filial i Enebakk er en kjrkommen avlastning.
I iøpet av februrmr.s 1985
vii FIAS etter planene ha etablert seg i Enebakk. Som sagt
er det bussgarasjen til Reimert Løken I Gaupeveien som
na skal bli fabrikklokaler. Det
Sveisearbeidene opptar mye av tiden til arbeiderne

pa FIAS.
vii til a begynne med vre 7-8
ansatte ved filialen i Ytre.
Denne filiaben vii hovedsakehg konsentrere seg om monteringsarbeider. far vi opplyst.

Sosiale virkninger

Solide karcr ma det til for a lage solide produkter.

Som for sagt sá er FIAS en
vernet bedrift. De sosiale virkningene av at mennesker med
et eller annet handicap far anledning til a fore et normait
arbeidsliv, er vel udiskutable.
Ikke nok med at dette i hØyeste. grad er attfØringstiitak,
men arbeidet som blir utfØrt
ved en bedrift scm FIAS er av
en sâ hØy kvaiitet at ogsâ det
apne marked ma regise med
bedriften. FIAS har arbeids\
takere fra heie FolIo, men be-:.
drIflen liar hittil hatt svrt fa
ar11dere fra Enebakk. Dettê
skal n-a rettes pa.
Det trekkes nä i tradene for
at Enebakk skal fâ disse arbeidsplassene fortest mulig.
Kommunen legger etter det vi
far opplyst aile forhold til rette for FIAS, slik at etableringen og oppstartingen skal gâ
- mulig smertefritt. Og
det skulle da bare mangle.
Det er vel i de flestes interesse
at kommunen far industri av
en shik art. Vi ønsker FIAS
velkommen til Enebakk, og
hâper at flere fØlger det gode
eksempel.

VIGNETT
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Ung dom,.,arbeidere
rommer L.neoaKK
Ved inngangen til FN5 in.
ternasjonale ungdomsàr har
Enebakk mistet to av sine
unudomsarbeidere og stiller
sãledes ekstra dàrlig
Den
ungdomssektorefl.
18.12. sa Ann Magritt Hoseggen opp sin stilling som
Flateby. Kort
klubbleder
tid i forveien hadde feltarbeider Bjorg Ldre sagt
opp sin stilling.
I lopet av en droy
14-dagers periode mister
kommunen to ungdomsarbeidere. Man fristes til
sporre: Er det ekstra dedrive ungprimerende
domsarbeid i Enebakk?

deltidsarbeidere i kiubben vurdert, og hØyt prioritert av kulturstyret, men man fant da ikke rom
for dette.
Oppsigelsen f—HØseggen kom
i grunnen ikke overraskende, sier
Wiik. Vi er kiar over hvilke problemer denne driftsformen med-

pa

pa

a

fØrer.

Vikarordning

a

Vanskelig
- Ekstra vanskelig er det kanskie ikke, sier ku1tursekretr
Nils Petter Wiik. - Det som gjØr
arbeidet vanskelig er at man arbeider med sà mange haivveis
lØsninger pa ungdomssektOren,
og at det ikke alltid er samsvar
mellom mâl og rnidier. I dette
konkrete tilfelie kom vel oppsigelsen som en fØlge av vanskelige
arbeidsforhOld. Kombinasjoflen
mellom frivillige og lØnnede ledere er ikke iett. Man kan ikke stille
krav til frivillige ledere, og sá har
man grunniaget for gnisninger.
Man er avhengig av velvilje.
Forrige klubbleder, som sluttet
etter bare 3 máneder hadde ogsà
de samme problemene. Det er
heller ikke til a legge skjul pa at
en annen av arsakene til at HØseggen nâ slutter er samarbeidsproblemer med klubbstyret.

- Hva gjØr dere ná p Flateby
Undomsk1ubb uten klubbleder?
—Vi ma pa en eller annen mate
fA til en vikarordning, sier Wiik,
og foreløpig er kiubbens ildsjel i
løpet av de siste arene, Erik Brathen, i samarbeid med klubbformann Arne KongsneS 1 full sving
med a holde hjuiene i gang i
kiubben. Mandag kveld var det
et mote mellom Brathen, klubbformannen, frivillige ledere,
klubbstyret og meg. Resultatet
ble at klubben forelØpig ledes av
et lederteam med Brathen og
Kongsnes I spissen.

To halve stillinger

Jeg mener at en stilling pa 40
timers uke som klubbleder er for
mye for et menneske, sier Brathen. Det gunstigste yule vre om
man far to halve klubbstiliinger.
Det er i alle fall belt umulig a inneha en kiubblederstilling pa 40
timers basis hvis man ikke bar
PAL stedet. Kiubben kommer heretter til a stille et absolutt krav
om at den eller -de som ansettes
bØr ha tilknytning til, eller bosted pa Flateby. Det er kiart at
utvalget da blir noe mer begrenset ettersom man far bare 800
husstander a velge mellom, nar
man skal finne villige personer
som har bade ideer og engasjement.
Personhig har jeg na arbeidet 1
Lønn til deltidsledere
kiubbefl i fire ar, og var kommet
FØr stillingen blir lyst Ut igjen
til et punkt hvor jeg kunne tenke
vii vi gâ grundig gjennom formeg a legge belt av - là et sabskjeilige forhold i forbindeise
batar og hente krefter og nye idemed stillingen, og star forholdet
er. Na far vi bare prØve a hjelpe
mellom betalte og frivillige ledetil slik som situasjOflefl er, og
re sentralt. Vi vil ta dette opp i
prove a fa skuta til a ga framover
forbindeiSe med rullering av
og oppover.
iangtidSbUdSiettet, og foresla
lØnn til deitidsapsatte. Personlig
mener jeg at driften av ungklubbenep Det er
Farta
klart at vi gar ikke inn i denne vidomsklUbber er et kommunait
ansvar. Ogsa ved forrige ruliering
karsituaSiOnefl bare for a holde
det gàende. Aktiviteten det siste
av langtidsbudsjettet ble iØnn til

pa

halve âret har vrt synkende, og
vi vii gjerne fa fart pa kiubben
igjen. Hvis vi nà sammen med
dette lederteamet kan opprettholde aktivitet i kiubben pa
fredager og fà fart pa en lØrdagskafe, synes vi det vii vre vel anvendte midler. LØrdagskafeen vil
kanskje bli et alternativ til vorspielfyila pa lørdagsettermlddagene.
Dette med deltidsløfln til frivillige ledere star imidiertid belt
sentrait i denne problematikkefl.
Vi har en stilling, men har i realiteten behov for to og en halv,
sier Brathen.

Uten feltarbeider
- Det er riktig at feltarbeider
BjØrg Ldre sluttet hos oss ved
àrsskiftet bekrefter sosialsjef Leif
Fjeld. - Oppsigelsen kom bratt
Ph i det hun hadde iatt en annen
og bedre stilling.
Dette med feltarbeider er et
nytt arbeidsOmràde innen kommunen, og vi var 1 gang med en
3-ars prøveperiode, som det nà
blir et avbrudd I. Heise og sosialstyret har imidlertid foretatt en
evaluering av arbeidsoppgaVer
tilknyttet stillingen, og av stillin-

kiubben, hvor rnedlefl2merS dugnadSiflnSats og god hjelpfrafriVillige leDet er trivelig pa
dere har skapt en koselig atmosfcere over alt i lokalene.

gen, og liar vedtatt a lyse den ledig igjen snarest silk. at de arbeidsoppgaver som er satt i gang
kan fortsette.
- Vi bekiager at Ldre na har
sluttet, sier Field. Det var jo satt
i gang en del arbeider som na ma
overtas av en ny feltarbeider.

Aktiviteten er stor i Klubb
I. Her halvpartefl av kiubbens husband FADE i aktivitet under en ungdomskoflsert i mai i, àr. Fra v. Thorvald Sceby og Rune Bergflddt.

Uheldig
Det arbeidet som er gjort sà
langt i forhold til skole og ungdomsmiljø er positivt, sier Field.
Feltarbeideren har fungert I aBe
bygdas kretser, og liar gang pa
gang opplevd det positive i a bhi
kontaktet av ungdommen seiv.
har
KommunikaSjonSlifliefle
vrt àpne. I den tiden Ldre var
her gjennomførte hun ogsa en
undersøkelse om arbeidsiedighet, og utfØrte tjenester overfor
ungdommen bl.a. ved kontaktformidhing mellom arbeidsledig
ungdom og arbeidskofltoret. I
forbindelse med arbeidet Ldre
la ned pa dette omràdet er det
kiart deter uheldig at hun siutter
na.

- Man har bare hatt feltarbeider, eller ungdomskontakt som
vi foretrekker a kalle det, i 1 1/2
hr, en ahtfor kort tid til a merke
resultater. Dessuten er denne typen arbeid ikke ay den art at
man far resultatene gitt pa bardet.
Men det at ungdommen seiv
etterhyert kontaktet Ldre er etter var mening et positivt tegn pa
at stillingen har sin betydning.
- Det er ikke haphøse arbeidsforhold sam liar skremt feltarbeideren bort fra Enebakk.
- Det trorieg ikke. Men det har
nok vrt vanskelig a vre alene I
en slik stilling. Det burde avgjort
Ikke bortkastet
- Hvilke konkrete resultater vre 2 feltarbeidere som kunne
liar man fàtt ut av feltarbeideren arbeide sammen. Arbeidets art
tilsier sà absolutt det, sier Fjeld.
I form av bedre ungdomsmiljø?

Klubben - et sted a treffe gode venner i et trygt, aktivt og tnpa
velig miljØ. Desto viktigere a finne holdbare løsnifl geT
lederproblematikken.
(Foto: Arne KongsneS)

VIGNETT
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A rets idrettsutover
heter litg r Pedersen
Leserne har talt. Enebakks
beste idrettsutover i sommersesongen 1984 er kàret
med overveldende flertall. Man
kan trygt si at han hr gjort seg
fortjent til tittelen. For a vre
helt earlig sá hadde vi regnet
med at det kom til a bli en av
vannskifolket I Enebakk vannskiklubb, men det var usikkert
Nor vi skulle sette favorittstemplet. Det har nemlig vrt
mange i den klubben som har
markert seg ,i áret som har
gátt. Men, lesernes dom var
krystallklar. Ingar Pedersen
var etter publikums mening
den beste idrettsutoveren I
Enebakk sommersesongen
1984. De Ileste kjenner vel til
Ingar. Han har gâtt igjen I de
fleste lokalavisene, og enkelte
ganger i mere landsomfattende media. Fjortenãringen
har i är virkelig satt spor etter
seg i vannsJiverde11efl. Med
guflJ.bopefliOr I norgesme-stskapet, og med det samme

edle metali som resultat i hopp
09 slalám junior, med solv i
kombinert og trick regnes han
med Iii de beste her til lands.
Nordisk mesterskap ble ogsa
vellykket for Ingar. Her tok han
to bronsemedaljer. I selskap
med Europas beste markerte
han seg i Spania med en fjerdeplass I hopp, 09 han satte til
overmál fly norsk rekord i
hopp.
Siden Ingar begynte a kon
kurrere som niáring, har han
utviklet seg jevnt 09 trutt i det
aktive vannskimiljeet i Enebakk. Som et slags forbilde har
han hatt den flerârige norgesmesteren Bjorn Erlend Rustad, som ogsá ma kunne sies
a ha hatt en stor del av aeren
for at Enebakk Vannskiklubb I
dag har sâpass mange gode
utovere. Ingar sier til oss at
han fremdeles vil satse for fuUt
med sikte pa a gjore det best
mulig i âret som kommer.

SALGET STARTER FOR FULLT
HOS A 10
LORDAG 12. JANUAR

'I

Priseks.:

RLUSER
for l98,-

HELE DRESSER
for 379,-.

NA

NA198.

BOMULLSKJOLER
for 349,

98.H

NA

UI

GENSERE

BOMULLSSKJØRT
for 298,-

KJOLER
.

for 359,-

THERMOKAPPER
for 598,-

ULL HERREGENSER
for 269,-

TWEED BUK$E herre
for 198,TILBUD:

NAllO.

for 219,-

.

NA149.

store str.

NA198.

NAOO.

Enebakk IF

Kiart for ärets
karusellrenn
Enebakk IFs tradisjonelle karuselirenn star for dØren. Startskuddet ga.r den 12. januar fra
sportshytta Streifinn. Idrettsforeningen bar satt vrforbehoid
nâr det gjeider dette fØrste rennet. Som det ligger an i skrivende
stund er det for lite snØ, men man
hâper det skal rette seg i iØpet av
de dagene 50fl3 er igjen fram til
rennet. Det blir start klokka
12.00, og pameiding fra kiokka
10.00 til ki. 11.30. Man anbefaler
deitagerne a mote i god tid fØr
start.
2. renn gâr iØrdag 2. februar ki.
12.00, 3. renn, hvor man ogsà skal
avvikie kiubbmesterskap og
merkerenn gàr sØndag den 10. februar. og 4. renn lørdag den 9.
mars klokken 12.

NA 1690—

Samtlige renn gâr fra Streifinn,
hvor det hele tiden vii vre âpen
hytte med servering.

I fl

Prisen for a delta i alle fire renn
er kr 50,-, og man ma delta i tre
av fire renn for a kunne bit karuseilmester. Det startes I alle kiasser opp til 15 àr. Deitagerne inntii
7 ar gâr ikke pa tid, og alle far
premie. LØypene for de minste
(fran! til 94rs kiassen) er 7-800
meter. LØypa for kiassene 10 og
ii ar er pa 2km, og for 12-13 àr pa
3 km. De over 13 gàr en iØype pa 5
km.

NA I

4950

KUN
3 A. HERRETRUSER
ANNJA A/S

Grendesenleret, 1911 Flateby
Telefon: 92 86 74
Apningstider:
10.00-1 7.00
Torsdagogfredag: kI. 10.00-19.00
kI. 10.00-14.00
Lørdag:

An nlaMan.,tirs.,ons.:kI.

Arrangøren hâper pa stor oppslutning om ârets karusellrenn. I
fjor deitok 160 barn i alle aidre i
rennene.

FRITT FORUM.
Her er Enebakks nye debattforum - eller for a Si
det litt mindre høytidelig. Her er stedet for deg
som har noe pa hjertet, fra dagliglivets trivialiteter til de store samfunnssporsmál. Er du sinna, er
Fritt Forum stedet du kan fâ gi uttrykk for din
harme. Hardu forsiag til lØsninger pa aktuelle lokale spørsmâl? Skriv til Fritt Forum. Men skriv
ikke altfor langt. Vi forbeholder oss retten til a
kutte ned pa innlegg etter beste skjønn. Du behØver ikke a skrive under med fuilt navn, men redaksjonen ma ha fulit navn og adresse. Du kan iikevel stole pa at du forblir anonym dersom du
Ønsker det.

Vis hensyn!
Na er jeg virkelig sint! At voksne folk kan oppfØre seg slik! Her
pa onsdag skuile jeg og en annen
rytter ri forbi en traktor, som sto
pa gangveien meliom LØkens
Matsenter og Fina Bensin og Service. Den ene hesten er redd for
traktor og iastebiier, og dette forkiarte vi for arbiderne. Hvis
hesten er redd, far den bare vre
redd, var svaret vi flkk. og dermed skrudde de pa ekstra mye
brâk mens de 10 ratt. Hesten
skvatt, og iØp Ut med meg pa ryggen. Ut I veien der det kom to biier! Jeg tør ikke tenke pa hva
som hadde skjedd hvis ikke de to
biiene hadde stoppet. Jeg bare
opplyser om at det er mildt sagt
umuiig a stoppe en lØpsk hest, og
oppfordrer folk til a skru av motoren hvis de blir bedt om det.
Mange vii nok si at: - Hvorfor ikke ri et annet sted? Men i Ytre er
det sápass mange hester at vi ma
ri spesielie veler for a komme til

hverandre, sa det vii vi ikke godta som unnskyidning. Vi kan ikke forlange at folk skal stoppe for
oss men det yule jo vrt gemt
gjort. Dette gjeldei .jare stillestaende biler, traktorer, ov..
En annen ting vi er bhttuts'att
fôr er at smagutter sienger kinaputter meilom bena til hestene.
Dette har bi.a. fØrt til at en rytter
har mattet ga til iegevakt p.g.a.
hjernerysteise. Man kan jo tenke
seg resten. Mange biiister kjØrer
som noen svin forbi oss, og tuter,
og det vii vi heist siippe. De som
ikke har greie pa hester, ski ønner
ikke pa hviikeñ mate hestene er
redde, og jeg vii fortelie det, at
hestene hØrer dobbeit sa godt
som oss, og det fØrste de gjØr nâr
de er redde, er a iØpe Ut uten kontroll! Takk til de som aiitid viser
oss respekt og forstaeise!
Med hilsen
Sint rytter

VIGNETT
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TORSDAGER
APENT TIL
KL. 19.00
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N

TOR VEITEBERG
Autorisert Rørleggerfirma
BREDA INDUSTRIBYGO
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TELEFON 87 35 06
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COMFORTBUTIKKEN
med installasjonservice
SKI STASJON

er aktiv

Golden
Delicious
KUN

0offilod

Str. 31-35

29°°

kr 2981-

1x8 ruller

Str. 36-40

Str. 41-46

kr 3281 -

kr 3481,-

If)
cIzcczrncz

Klosettpapir

1460

S
r T.

Grendesenteret, Flateby, tlf. 92 83 74

0

TANNLEGE

Enebakk
MarkiseserviCe
MarkiseP Persianner Gardinbrett
Inneh. Leif Veda
Vestbyvn. 11.1914 Ytre Enebakk
tlf. 92 45 58

Stein Darre-Hansen
Praksis i Flateby
Tit. kI. 9.00-15.00
928739
Tif. utenom kontortid 928031
Kv&der, lordag etter avtale.

ELEKTRONIKK

CATERING

Enebakk
TransformMor
verksted
Boks 27, 1911 Flateby,
TIf. 92 85 40

Clifford A/S
Alt i mat til hverdag og test.
Catering - Restaurant
- Cafeteria
Grendesenteret 1911 Flateby
lIt. (02) 92 88 60

RØRLEGGER

BLIKKENSLAGER

Vebo-rør
Utfører alt i varme-, sanitr09 oljefyringsanlegg

OSVALD NORDLI
Alt i blikkenslagerarbeid
utfores
1911 Flateby
TIf. 92 84 68

Arne Veiby
tlf. (02) 92 86 43 -

V

Apningstider, 1985
Man. -oils. 9.011-17.00
Langdager:
Tops. —ti'e. 9.0-19.00
Lørdag
9.0044.00

tOKENS
-

SVARSLIPP
Til Vignett
Borgvn. 3
1914 Ytre Enebakk
Jeg onsker a abonnere pâVignett.
Kr 12,- pr. mnd.

A/S

Navn
I

Adresse

EL-INSTALLASJON

BENSINSTASJON

Strgmshorg &
Enersen A/S
utforer alt i el- instal lasjoner
1912 Enebakk TIf. 92 63 00

ØYEREN BENSIN &
SERVICE
Bensin - olje - rekvisitá
Gatekjokken
lnneh. Emil J. Andersen
1911 Flateby, TIt.: 9281 32

REGNSKAP,
NSTALLASJONS FIRMA
KJELL BRENDJORD
UTFORER ALT I
EL-INSTALLASJONER
Bakkevn. 58C, 1911 Flateby
TI f. 92 86 94
MobiltIt. 094/26165

Enebakk
RegnskapskofltOr
1912 Enebakk TIf. (02) 92 63 03
J.MEDL. AV NORSKE
REGNSKAPSBVPAERS FORENING I

VI G N EU
TIL LEIE

KUNNGJORINGER

UNDERHOLDNUNG

Nyoppusset underetage

Enebakk Skogelerlag

Studiering over emnet SKATT OG SKOGAVGIFT blir
satt i gang i uke 4.
Pámelding og nrmere opplysninger ved BjØrn Martinsen, tif. 92 63 78 eller 92 60 47.

tilleie straks i villa ved Vâgvann. Ytre Enebakk.
Ski Ønn utsikt - rouge omgivelser.
Enslig vii bli foretrukket.
BM Referanser

UNDER VISNING

Ttekkspdlkurs
Enebakk Trekkspillklubb holder kurs for nybegynflere
og viderekomne pa Ytre Enebakk skole. Pámelding til
Bent SØrord, tif. 92 47 24, el. BjØrn Myhrer,tlf. 926303
innen 21.1.

Enebakk Hope
avholder ârsmØte pa Ignarbakke torsdag 17. januar ki.
19.30.
Styret
Vel møtt!

RELIGIOSE MOTER

BETEL

EngeISkIrer
sØkes til gutt i 9. klasse 1
eller 2 kveler I uken.
TIf. 92 80 22

Sveums Blonstertorretillng
og Begravelseshyri
Hoger Sveum
Torggt. 2 - 2000 Lilléstrøm
Teleton blomstertorretfling 7114 11
Telefon begravelsesbyrA 71 48 30

Arsmøte

SØndag 13.1.
Kl. 10.00 søndagsskole.
K!. 19.00 Peder Westgaard - IBRA.
Onsd. 16.1.
Kl. 19.30 bønn og vitnemØte.'
Alle velkommen.

Annonser leses
av folk flest

We Enebakk Husmorlag
Det innkalles herved til ârsmØte tirsdag 12. februar ki. 19.00 pa Ytre Enebakk skole.
Forsiag til ârsmøtet ma vre styret i hende innen 25. januar.
Kun medlemmer har stemmerett.
Alle velkommen.
Styret

Enebakk Bygdeungdomslag

arr. juletrefest pa BØndernes Hus, sØndag 13. januar ki. 15.00. Julenisse og poser.
Kun etttt

TAKK

saig

FARCE-TV.- VIDEO
HI-Fl - KASSETTRADIO
MANGE GODE TILBUD
SANYO LUXOR
SALORA TELEFUNKEN
Kjop uten kontanter med

Astrid Melgárd

dette
VI
vii
med
rette en takktil allé som har gitt gayer og hilsninger til

NØKKEL #t..

expilot
SKI AJS
rndIutii

Princesshuset

Asenveien 1 - 1400 Ski. TIf. (02) 87 44 19

beboerne v/Enebakk syke- og aldershjem.
Takk ogsà til lag og forefinger som har underhoidt jula.
Enebakk syke-. og aldershjem
Olav Thune

i

ONSKES LEID

er igang

SykepleleP
ansatt ved Enebakk syke- og aldershjem Ønsker hybel
eller hybelleilighet snarest.
Henvendele bestyreren v/Enebakk syke- og aldershjem
tlf. 92 44 60

NB.NB NB.
Har du noe a
meddele dine
sambygdiñger?
Prov
en
o
smâannonse i

VI GN KIT

DROSJER
Tormod Gran
Flateby
TIf. 92 80 75
MobiltIf. 094/30 553

GE-TE MANUFAKTUR
Grendesenteret, 1911 Flateby

opptil

000NVAKT

Ole Gunnersen
Ekebergdatefl
TIf. 92 65 06
Mobiltelf. 094/34 527
DØGNVAKT

Arne Wennevold
Ytre Enebakk
TIf. 9240 72
Mobittlf: 094/15 099
• DOGNVAKT

NIENDE
FEBRUAR???
STILLING LEDIG

Hjertelig takk
for blomster og gayer pa min 75-ársdag.

SØndag 13.1. 1985
Ki. 16.30 (B)
Otto er et nesehorn
Ki. 18.30 (U)
Vulkanøyas hemmelighet
Kl. 20.30 (V)
The Day after
•(dagen
Tirsdag 15.1.1985
Ki. 19.30 (V)
En offiser og en gentleman

avslag ha

Bar My - Gapdinep
UK rn. varer,

Enebakk kommune

Tekniker/teknisk
tegner - vikariat
PA grunn av militrtjeneste blir det ledig stilling som vikar for var
tekniske tegner fram til
arsskiftet 1985;86. Det vii
*&J
vekt pa relevant Utdannelse fra videregâende skole eller teknisk
skole samt praksis.
Arbeidsomrâdet vii stort
sett were assistanse til
oppmàlingsvesenet og
utfØrelse av tegneoppdrag for etaten.
Stillingen iØnnes i alt. ltr.
7-16/11-18 etter h.h.v. 16
og 12 ar.
Tilsetting skjer pa vanlige kommunale vilkar.
Nrmere opplysninger
om stiilingen fás ved
henv. til oppmaiingsvesenet eller teknisk sjef tif. 02/92 60 60.
Søknad med kopi av vitnemal og attester sendes
Enebakk formannskapskontor, 1912 Enebakk innen 25.1.1985.

Lawervikariater
],Enebakk.
Ved Ytre Enebakk skole blir
det f.o.m. 25.02.85 t.o.m.
21.06.85 iedig to irervikariater i hel stilling.
For. vikariatene gjelder
lØhns- og .arbeidsvilkar bestemt. j . avtaler, by, regiement og instruks.
Søkriad med attesterte kopier av vitnemal og attester
sendes Enebakk skolestyre,
1912 Enebakk, innen 28.01.85.
Nrmere opplysninger fãs
ved henvendeise til skolen,
tlf:9241 68.

Skolesjefen

Har du. ha.I
influ

Njl A. .Butense
nuenIs Ytre
Nei, heldigvia bar eg

gjrt noe
fluerisaen.

eg bar ikke
unngà In.

Messias, et sakralt oratorium av G.F. Handel ble
sØndag 6.1. fremført i Marl kirke. Det 'var mange
enebakkinger som benyttet denne anledningen til
A overviere denne begivenheten. Idéen bak
tekstsammenstillingen I
Messias er et grandiost
konsept. Temaet er intet
mindre enn Guds plan om
frelse for hele menneskeheten ved sin Salvede,
Messias.
Verket er delt i tre deler. FØrste
del handler om profeti og iverk-

settelse av denne plan. Annen
del er delt i to avsnitt - Fullbyrdelsen av Jesu offer - og menneskets avvisning av Guds tilbud og den Allmektiges seier
over alt som forsØker a motsette
seg evangeliet. Avsnitt to dreier
seg om proklamasjonen av Evangeliet over hele jorden, menneskets mottagelse av og opprer
mot frelsesbudskapet, og Herrens endelige seier. Avsnittet
avsluttes med det kjente Hallelujakoret. Tredje del er en eneste
takkehymne for seieren over dØden som ogsâ gjelder oss.
Hele konserten var en opplevelse. Tenk a sitte i var egen hue
trekirke, Mari kirke a fâ hØre noe

en sang pa fire forskjellige sprak.
Andakten var ved 'onkel" .Jan
som pekte pa julens evangelium
og det lys og h.p som da tentes.
Hva passet da bedre cnn a synge
"Det lille lys jeg har det skal f. lyse klart', ledet av sØndagsskolens egen 'onkel" Hakon.

- Jag driver og strn' med
styggedommen nà. .Har
forresten liatt den en
tund. Jeg sverger UI rØd
vinatoddy for a prdve a fa
bukt med siikdonhrnen.

Tante Grete overrekker lysestaken til avgãende sØñclagsskolestyrer Yngvar Syversen. Til hØyre den nyc styreren, Torunn Stra som her far stØtte av gine barn Hans Ole og Karen
Elise.

fr

Koret, solistene og musikerne - alt fungerte som en helhet.

Arild AambØ spilte spinnett og
det hele ble ledet av Alf Ardal.
Dot ble rettet mange takkens ord
til utøverene, noe vi
helhjertèt til. En takk ogsâ til
Marit og Arild AambØ, Ranch
Tangvik og Tore Simonsen, selv
om disse ikke vii komme i fokus,
det er Jo et samarbeid mellom alle parter, kan det ikke unnslães
at det er disse som har trukket
det hele i gang.

Juie-fest
p 0 Betel

Irin :ker Olsen, hunior.

\Iagda
Ja. ñ thbrk'ëg med
den pa trrdje uka. Prayer
ff1holde meg Inesi, mu
gar
og eliers
xicndø
44glObOid oghaitablet

slikt. Koret, solistene og musikerene, alt fungerte som en helhet.
Det er nesten utrolig at de kun
hadde en dags Øveise sammen fØr
konserten.
Budskapet i oratoriet virket
sterkt, og de bibelstedene som
ikke ble sunget ble lest av Elm
Overaa Sther. Publikum var
sterkt engasjert under hele konserten, og da Hallelujakoret ble
sunget reiste alle seg opp og ble
stàende til det var ferdig.
Solistene var Randi Bjerke, sopran, Eva Syslak, sopran, Marit
Osnes Aambø, alt, Svein BjØrkØy, tenor, Harald BjØrkØy, bass.
Det var et sammensatt kor og
orkester fra forskjeuige steder.

Fredag den 28. desember holdt
pinsemenigheten Betel sØndagsskole sin arlige juletiistelning.
Ca. 130 smâ og store hadde funnet veien til Betel. Stemningen
og forventningene var pa topp
helt fra start. FØrst var det opptrinn ved de minste barna som
freidig og frimodig kom inn med

liver sin bokstav, formet som
stjerne som tilsammen formet
,,Du er velkommen".
Betels egen hornmusikk var p
plass og spflte og var med pa a bidra til at det ble en festkveld.
Juniormusikkefl under ledelse av
sine dyktige ledere, sang inspirert og hadde bl.a. pa repertoaret

Bevertning med et rikt:utvalg
av kaker, brus til barna og kaffe
til de lift stØrre var ogsa pa programmet. sa var det gang rundt
juletreet, hvor de kjente julesangene ble akkompagnert av hornmusikken.
SØndagsskolens medarbeidere
yule pa en slik kveld gjøre litt
stas pa '<onkel' Yngvar som etter
16 ar i sØndagsskolen ày disse 7
ar sam styrer, na trekker seg tilbake. Han ble overrakt en nydehg trearmet lysestake i sØlv. Vel
fortjent. sa var det vel for de fiestes vedkommende det grommeste som sto igjen. FØrst utdeling
av sØlvskjeer og diplomer for
godt frammØte, og til slutt poseutdeling.
En gjennom vellykket kveld for
store og smã.

91 9 N'
Clifford's
Dagligvarer - tlf. (02) 92 83 38
Catering - Restaurant - Cafeteria
TIf-. (02) 92 88 60
Grendesentelet - 1911 Flateby

Hjemmelaget
kjøttpuddiflg
kr

A 50
't pr kg

Fleskekiloker
Iettsaltet

I 9O

kr II pr. kg
Tilbudet gjelder:
Torsdag, fredag og lardag

Cafeteriaen er âpen
/ forretnirigst/den
APNINGSTIDER
Mandag-tlrSdagonsdag
10.00-17.30
10,00-19.00
Torsdag og fredag
10.00-14.00
Lordag

