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Oekksa!g og service til kI. 19.00
VELKOMMEN UTOVER!

Formannsskapet gikk i sitt mote mandag
inn for a bevilge 250.000 kroner til opprusting
av bárehuset ved Mari kirke i Ytre Enebakk.
Dette belopet var ikke tatt med i rãdmannens forsiag til budsjett for 86, men det
skal altsá nâ innarbeides i budsjettet.
Formannskapet gikk ikke inn for at det
skal bygges et nytt servicebvggbárehus. Formannskapet har ikke tatt stilling til hvilket
alternativ som skal velges etter at de gikk lñii
for a ikke bygge nytt servicebygg.
Dette betyr at formannskapet onsker a fa
utredet spørsmálet om et menighetssenter for
de tar endelig stilling til hva som skal skje.
Flertallet i formannskapet gikk altsá imot
rádmannens innstilling. Den innebar at Enebakk kommune ikke finner a kunne delta i
planleggingsarbeid for et menighetssenter
ved Mari kirke.
Udekket behov
-Kommunen har simpelt hen ikke rád til a la
vare og bevilge penger til
et senter nâ, sa kaliskapellan Elvind Johannesen,
menighetsfullmektig Britt
Sagli Nilsen og menighetsràdets formann Sigrun Bergo etter at râdmannens
innstilling var kiar.
Etter formannskapets
vedtak a dØmme ser det
altsá litt lysere Ut, dØra er
1 alle fall satt pa glØtt fra
formannskapets
side.
Det hersker liten tvil om
at Mari kirke har store
mangler. Det er behov for
kontor til de ansatte, lokaler til korttidsbarnehagen,

toaletter, aktivitetsrom
for speiderne. kirkestue
for minnesamvr og andre tilstelninger.
Korttidsbarnehagen
uten
lokaler fra 1986
-Dersom barnehagen far
lokaler i et nytt menighetssenter, kan vi ogsa
Øke kapasiteten. Hvis
plassproblemet lØses kan
menigheten sette i gang
en gruppe pa 16 barn til,
sier menighetsrádets formann Sigrun Bergo.
Korttidsbarnehagen
star uten lokaler fra 1986.
Fram til da holder den til
Bjerkely. Det norske
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Fá gode rád av Anne-Lise
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Foto: Helle Karterud, Akershus Arbeiderbiad.

Misjonsselskap 2har sagt
opp sin avtale med Bjerkely med virkning fra
1.1.86.
Arbeidsgruppe
Formannskapet gikk
inn for at det skal opprettes en arbeidsgruppe
med representanter fra
bade Enebakk kommune
og Marl menighetsrad.
Denne gruppa far i oppgave a utrede hva et menighetssenter vii innebere. Dette gjelder omrâder som innhold, finansiering og drift.

Det er forelØpig ikke
kiart hvem som skal sitte i
komitéen.
Opprusting
Det som i praksis vii
skje med det fØrste er opprustingen av bârehuset.
Formannskap gár inn a
sette ned en komité med
to representanter fra
Drifts- og anleggsutvalget,
og to fra Marl menighetsràd. Formannskapet Ønsker videre at det iegges
fram konkrete planer sà
raskt som mulig.

Vi G N EU

Avisen trykkes I Indre :Smaélenenes Avi.

Kirkene
8. des. 1985
Enebakk
11: Mari kirke v/Johannessen. Nattverd. Etter
gudstjenesten:
Menighetsmøte.
18: Enebakk kirke. Lysmesse v/Helgheim. Sang
og musikk.
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PIAKATIN
- aktuelle oppslag orn
ukens aktiviteter

PremieutDriv:
deling for lØpskarupa Mjr
sellen
u.skole idag klokka
18.30.
Enebakk Blindesaksforening minner
om sitt eksträorclinre ârsmØte pa
gamle herredshuset
9. desember klokka
19.30.
Enebakk IF avholder ekstraordinrt
àrsmØte pa Streifinn
mandag 16. desember klokka 19.00.
Vaig av formann star
blant annet pa programmet.
Betel: Det blir ikke
mote fredag og lØrdag, men sØndag
klokka 19.00. Guttene fra Evangeliesenteret deltar.
histoEnebakk
rielag sarnies pa herredshuset neste torsdag.
Generalmajor Knut
østbye kãserer om
svenskene og Karl 7.
Pd Romerike.
Enebakk Janitsjar
spiller gammel miiitrmusikk etter káseriet.
Salgutstilling pa
fØrstko0rnMjr
mende lØrdag. Apning klokka 11.00.
Mjaers formings1rere finnes blant utstillerne, mange husker
sikkert fjorarets utstilling.

Fag & Service
TANNLEGE

MARKISER

Stein Darre-Hansen

Enebakk
Markiseservice

Grendesenteret, Flateby
928739
TI!. kI. 9.00-15.00
92 80 31
TI!. utenom kontortld
Kvelder, lordag etter avIaTe.

Enebakk
Tannteknikk
TANNTEKNIKERMESTER
LASZLO FARAGO
Grevhngveien 71, 1914 Ytre
Enebakk. lit.: 02192 46 82.

EL-iNSTALLASJON

II. Freitag & Co
Elektro-MekafllSk - Verksted
Produkslon - reparasjofl
Sterkstrom - svakstrem
Bit - elektro
Postboks 77, 1912 Enebakk
TI!. 02192 62 94

utlorer all I eI.Installasjofler
1912 Enebakk TI!. 92 6300

INSTALLASJONSFIRMA
KJELI. BRENDJORD
UTFORER ALT I
EL..INSTALLASJONER
Bakkevn. 58C, 1911 Flateby
Tit. 9286 94

MoblitIt. 094126165

Trygve Westlie
Mur og puss, peiser og flisarbeid utføres.
1912 Enebakk
TIf. 92 63 33
Mobil tlf. 094/35 479

Mwlthw Persienner cwdü3ret1l
lnneh. Leif Vedal
Vestbyvn. 11.1914 Ytre Enebakk
III. 92 45 58

ELEKTRONIKK

Ski Glassmesterlorretning

Enebakk
rØrleggerhedrift

Enebakk
Transformor
verksted

vIflygve E. Mdtesen
VI UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID
IlL EN MEGET GUNSTIG PillS
Vàgllvn. 25, 1914 Enebakk TI!. 9243 54

Boks 27, 1911 Flateby,
TIf. 92 85 40

CATERING

John A. Andresen

Clifford AIS

10ES AL.T
IlL EN MEGET GUNSTIG PillS.
Bevervn, 11, 1914 Enebakk

Alt I mat til hverdag Og test.
Catering - Restaurant
Cafeteria
Grendesenteret 1911 Flateby
TI!. (02) 92 88 60

TI!. 924992. Mob,tlt. 097/27 53 32

REGNSKAP

Enebakk
RegnskapskofltOr

OSVALIJ NORDU
Alt I bllkkenslagerarbeid
utfores
1911 Flateby
TI!. 9284 68

1912 Enebakk TI!. (02) 92 63 03

pPc

Nordbyvn. 21, 1400 Ski
II!. 87 34 55

UIlesU'am

Glassmestertorretnlflg A/S

Vi utterer raski
reparasjon 09 utsklttning
av alle typer glass, spoiler mm.
Iii rimelige priser.
Xlrkeqt. 14. L.Illestrom - 111.713990

lvlaskinentrepr.
Brødrene Svendscn A/S
Aft i nydyrking, bakkeplane:
ring og annen massetransPOrt.
RIingen

MEDLAVtORS(E
H(GP8SKAPSUYHALR5 FORCN,NC

BILLAKKERING

Rjørns autolakk
v/Bjorn Brunstrom, Flateby
III. 92 85 06
Oppusslng og Iakkering
av laste- og personbller
BRENNLAKKEAING

Preparant

INNRAMMING

Scan consult
Service-senter for naringsdrivende
Regnskap, forrelningsforsel,
bedritts-radgivning

Utsigts

rammeverksted
Alt I lnnrammlng.
1911 Flateby TI!. 92 86 10
ogsá kveldstid

Gran, 1914 Ytre Enebakk

TI!. 92 47 74

FRISOR

BRENSEL
Esso diesel, parafin
og tyringsolje
TI!. 92 81 24

Siw's salong
TIIII 92 80 49

Roll NssvoId

VestIi, 1911 Flateby

Grendesenteret-1911-Flateby

Mobil parafin,
fyringsolje, diesel,
smoreolje

TOMMERMESTER

Bjorn
Brnna
tømmet'nieSter

Vi utterer all 1 tornrer- 09
snekkerarbeid.
Vãga, 1914 Y. Enebakk
TI!. 02192 4117

INNRAMMING
Spydeberg
RAMMEFORRETNING

TOM NILSEN
mottar fugler og dyr til utstopping.
Smáttaveien 3 B, 1911 Flateby. TIf. 92 85 90.

SJAFORSKOLER

Aure 'a vorsen
Trafikkskote
OppIring pa bit
og MC, fase 2
Tit. 714765. Apent 8-15
Storgt.33, 2000 Llllestrom

Containerutleie
CS Containerutlele
Utieie av avfallscontainere
fra 2-8 m3.

111.83 7019
Mobil 094/23 576

PARFYMERI
Sissels parlymeri

Din spesialforretning

SALG AV KUNST

Alt I glassarbeider.

hf. 83 70 19/72 16 8

1912 Enebakk

Enebakk Antirust
1911 Flateby
hIT. 92 89 00

Elik Kjelgaard

mobil 097157 419 094127 522

TIf. 92 64 25
Mobiltlf. 094/19 559
Jan Haagensen
LJNDERSTELLSBEHANOLING

GLASSMESTER

Varme, sanitr, nybygg og rehabilitering.
Ullele av Iensepumper, vannsuger
og hoytrykksspyhng.
1914 Ytre Enebakk. TI!. 9246 39

BLIKKENSLAGER

Strgmshorg &
Enersen A/S

RORLEGGER

I

Tebo Senteret, 1820 Spydeberg
TIf, 88 85 90
-. . . . ..-.--,..F

III 92 85 64
Apent hver dag.
Grendesenteret 1911 Flateby

Flateby Antirust
Kjsp og saig av biler
Kommisjon
opptil 100% Iinansbistand.
Tif. 02/92 80 70, 1911 Flateby
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VIG N ETI

Snapt k-.Ia,Pt fop,

Fersk julelarse

an ets Ivygubbett -renr

JulepOlse

57,20
-

20 kr

37!O

kg

0

Gamle Enebakk-hoppere trár til. Etter
monster av et skikkelig
hopprenn i god gammel
stil, skal det bli "gubbe"-renn i Enebakk.
Na er det bare en ting
A gjØre, kom dere opp
loftet! Der ligger det
nok mange gamle
hoppski, og annet utstyr som hører sporten
til.
Bakken ligger rett
bortenfor Lotterudfeltet i Kirkebygda, den
bar trinnlØst tillØp(!),
og lengder males fra
5-18 meter.

67,3039

90

pr. kg

Sylte
16,37

1190

pr. hg

Kokt skinke
17,61

1190
pr. hg

Marokkanske

clementiner

O50

4 hoppgutter

pr. kg

Oddvar Skaug, Andreas BØler, Arne Gundersen og Johannes Enersen star i spissen

Tomater
Enebakks hopp gutter: Johannes Enersen, Andreas BØhler, Oddvar Skaug og Arne
Gundersen.
Masser
ju.lehelga Da er det bare álegfor arrangementet.
Gutta forteller ii Vinett at

idéen kom i for vinter. Da var
det godt gammeldags hopprenn pa TV. Garnie mthner
dukket tram i bakhodet, hvorfor skulle vi ikke kunne arrangere noe slikt 1 Enebakk?

Johannes Enersen fikk
skikkelig dreis pa kvestinga.

Som sagt sà gjort. SØndag
var det full aktivivet pa Lotterudfeltet, bakken skulle
klargjØres. Det er mye arbeid,
men bakken skal std ferdig I

ge seg rening fram til L helga i mars.

Folkesport
-Hopprenn var en ckikkelig
folkesport for. Da var det bakker overalt. I dag har langrenn tatt mer og mer over. sier
Oddvar Skaug til Vignett.
-Vi veit at det ligger drøssevis med gammelt utstyr
rundt om I hele Enebakk, nd
er det bare a hâpe at folk stiller opp.

12°°

Kias,seinnndeingen i dette
rennet blIr ogsâ litt spesiell.
40-50 âr. 50-60 Sr og en for de

over 60 Andreas Bøier bemerker lltt spekefulit at hvis
interessen er stor. sá oppretter vi en juniorklpssp for de
mellom 35 og 40.
Det er ikke nødvendig med
treski, selv som kanskje det er
mest gØy. Interesserte kan
kontakte Oddvar Skaug,
Mjr u.skole.

V

R- ILDEKROKEN

'pnne ciruer
990
pr. kg

Tomtegløgg
14,90
990
'/2 kg meierismør
12,90

Fersken og
Irukt-cocktail
'A bx.
KUN
790
Strømpebukse
one size
305
tOKENS
MATSENTER A/S
Sist heig kom detførste ski kkelige snøfallet, og da blir det nesten ekstra stifle pa kirkegàrden...

YTRE ENEBAKK
TIf. 92 40 14

VIGNETT

Kulturkonsulent
Nils Petter Wiik
etterlyser
samarbeid med bygningsrádet i verne- saker.
I sommer ble det
satt i gang en kulturminneregistrering i Enebakk.
Formâlet er a kartlegge alle hus og
bygninger som er
bygd for ârhundreskiftet.
Kulturkonsulenten har
sendt et brev til
Bygningsrádet. der
han ber de revurdere et tidligere vedtak. Dette gjeIdei
eiendommen Solbakken innerst i
Ekerbergdalen.
Bygningsrádet
har pãlagt riving i
forbindelse med at
byggetillatelse for
nytt hus ble gitt.

Verneverdig?

Hva er verdt
A ta vare pa?
Dette spØrsmálet stiller kulturkonsulent Nils Petter Wiik.
-Eiendommen Solbakken underbygger hvor viktig det er a
fâ etablert skikkelig rutiner
for registrering av kulturminner, sier han til Vignett.

Lite forandret
arbeiderstue

KüUurkonSUZeft Nils Petter Wiik Øn.sker samarbeid
I vernesaker...

¼

I brevet til Bygningsradet
heter det: "Huset er meget lite forandret, og det er et godt
eksempel pa en liten arbeiderstue. Det er sannsynhig at det
har vrt benyttet som arbeiderstue i den tida fyrstikkfabrikken i Egebergdalen var
i drift. Bygningen er kiart verneverdig, og kulturkonsulenten vii anbefale at pâlegget
om riving blir revurdert."
-Det er en realitet at vi har
svrt lite dokumentasjon Ira
den tiden fyrstikkfabrikken I
Egebergdalen var i drift. Det
er lite iglen Ira den tida, og vi
ma prØve a ta vare pa det vi
har, sier Wiik.

Av Arne Kongsnes
Eieren vii
ikke rive
Etter det kulturkonsuienten erfarer er ikke eieren interessert j a rive den gamie arbeiderstua.
-Registreringen av kulturminner har gjort de som eier
eidre bygninger mer bevisst
over det de har. Tidligere var
vi vitne til mange svrt
uheidige ombygginger av
gamle hus, idag prØver mange
A bevare den gamie stiien hvis
de skal bygge om eller bygge
pa, sier Nils Petter Wiik.
-Det er mye som bØr og kan
tas vare pa av eieme seiv. At
eierne er butt mer bevisste er
en bieffekt av kulturminneregistreringen. Nãr det gieder a bruke gamlebyggeskikker, kan vi formidie lijelp til
det som uinnes av ekspertise
pa fylkesplari, sier han.

-Naturlig med
samarbeid
Bygningsradet har alie rettigheter nâr det gjelder den
iovmessige siden i slike saker
som f. eks Solbakken,
Bygningssjef Stein Marsdal
sier til Vignett at det for
ettertiden vii vre naturuig at
bygningsràdet tar kontakt
med kulturkontoret i slike saker fØr det fattes vedtak i bygningsrâdet.
-Det er ikke bare vernehensynet som teller. Hviiken
standard huset har (varme,
vann, sanitr) er ogsa viktig i
slike saker. Hvis de ikke er bebodd forfaller slike hus raskt,
sier Marsdal.
-Det er helt greit at mange
hus er verneverdige, men problemet ligger i at det offentlige ikke har rãd til a ta vare
pa og vedlikeholde det, sier
bygningssjefen.
Saken er foreiØpig ikke
kommet til fly behanduing i
bygningsradet.

...og bygningssjef Stein
Marsdal uttaler at det for
etterticlen vii vare naturhg & samarbeide i slike saker for det blir fattet vedtalc i Bygningsràclet.

Kulturkonsulent
Nils Petter Wiik
etterlyser
samarbeid med bygningsrádet i vernesaker.
I sommer ble det
satt i gang en kulturminneregistrering i Enebakk.
Formâlet er a kartlegge alle hus og
bygninger som er
bygd for ârhundreskiftet.
Kulturkonsulenten har
sendt et brev til
Bygningsrâdet der
han ber de revurdere et tidligere vedtak. Dette gjelder
eiendommen So!bakken innerst i
Ekerbergdalen.
Bygningsrádet
har pálagt riving i
forbindelse med at
byggetillatelse for
nytt hus ble gitt.

Verneverdig?

Hva er verdt
a ta vare pa?

Av Arne Kongsnes

Dette spørsmâlet stiller kulturkonsulent Nils Petter Wiik.
-Eiendommen Soibakken underbygger hvor viktig det er a
fâ etablert skikkelig rutiner
for registrering av kulturminner, sier han til Vignett.

Lite forandret
arbeiderstue

Kulturkonsutetit Ni1s Petter Wiik Ønsker samarbeid
i vernesaker...

I brevet til Bygningsrádet
heter det: "Huset er meget lite forandret, og det er et godt
eksempel pa en liten arbeiderstue. Det er sannsynhig at det
har vrt benyttet som arbeiderstue i den tida fyrstikkfabrikken i Egebergdalen var
i drift. Bygningen er kiart verneverdig, og kulturkonsulenten vii anbefale at pálegget
om riving blir revurdert."
-Det er en realitet at vi har
svrt lite dokumentasjon Ira
den tiden fyrstikkfabrikken I
Egebergdaien var i drift. Det
er lite igjen fra den tida, og vi
ma prØve a ta vare pa det vi
har, sier Wiik.

-± j
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Eieren vii
ikke rive
Etter det kulturkonsulenten erfarer er ikke eieren interessert i a rive den gamle arbeiderstua.
-Registreringen av kulturminner har giort de som eier
eidre bygninger mer bevisst
over det de bar. Tidligere var
vi vitne til mange svrt
uheldige ombygginger av
gamle bus, idag prØver mange
a bevare den gamle stilen hvis
de skal bygge om eller bygge
pa, sier Nils Petter Wiik.
-Det er mye som bØr og kan
tas vare pa av eierne selv. At
eierne er butt mer bevisate er
en bieffekt av kulturminneregistreringen. Nár det gleder a bruke gamle byggeskikker, kan vi formidle hjelp til
det som finnes av ekspertise
pa fylkesplan, sier ban.

-Naturlig med
samarbeid
Bygningsrâdet bar alle rettigheter nâr det gjelder den
lovmessige siden i slike saker
som f. eks Solbakken.
Bygningssjef Stein Marsdal
sier til Vignett at det for
ettertiden vil were naturlig at
bygningsrâdet tar kontakt
med kulturkontoret i slike saker fØr det fattes vedtak i bygningsràdet.
-Det er ikke bare vernehensynet som teller. Hvilken
standard huset bar (varme,
vann, sanitr) er ogsâ viktig i
slike saker. Hvis de ikke er bebodd forfaller slike bus raskt,
sier Marsdal.
-Det er helt greit at mange
bus er verneverdige, men problernet ligger i at det offentlige ikke bar râd til a ta vare
pa og vedlikeholde det, sier
bygningssjefen.
Saken er forelØpig ikke
kommet til fly behandling i
bygningsradet,

...og bygningssjef Stein
Marsdal uttaler at det for
ettërtiden vii vcere naturhg a samarbeide i slike sakerføi- det bUrfattet vedtak i Bygningsrãdet.

VIGN Err

ORNOYE, .4H EN

AKT V FORENING

"Vi lover a arbeide mot det mâl a bli en
ungdom med klart HODE, varmt HJERTE,
flinke HENDER og god HELSE".
Dette er Ørnøye 4Hs motto. Mange vil kanskje kalle det en slags speiderorganisasjon,
noe de som arbeider med 4H ikke er helt enig

Volleyball!
ørnøye 4H er opptatt av
sport, og da spesilt volleyball,
som er den store sporten innen 4H. Deter kanskje ikke sá
rart, for de som kjenner til
sporten er fuilt klar over hvor
artig det er. ørnøye 4H trener
hver eneste torsdag, og det er
faktisk oftere enn de har.mØter. Her satses det skikkelig!

1.

Ørnøye 4H ble startet den 5. april i 1978, og
siden den gang har det skjedd mye bade nãr
det gjelder aktivitètsnivâ og lokaliteter.
I 1982 fikk Ørnøye 4H sitt -eget klubbhus,
Larsbrâten like ved Bøndenes Hus.
4H finnes over hele landet, og pa landsbasis
har organisasjonen over 25.000 medlemmer.
Terje Haug, nã hjelpeleder, og tidligere mangeârig leder av Ørnøye 4H sier til Vignett at
4H har drøye 30 medlemmer i Enebakk, men
som han sier, det er fortsatt plass til flere!.
Hode, Hjerte,
Hender og Helse
munner ut i de 4 H-er, og de
har hver sin betydning.
HODE: I dette m1et ligger
det en utfordring med det m1
A tenke kiart, og arbeide videre med sine egne tanker og
meninger, tálmodighet og
samarbeid.
HJERTE: Omsorg for dyr
og mennesker, kameratskap
og menneskelig toleranse.
HENDER: Man skal utnytte
sine evner, og arbeide mot et
felles mál. Lring til selvhjelp
gir skapergiede.
HELSE: Du skal arbeide for
at du og dine venner holder
seg i form. Sunt kosthold, nei

Utstrakt samarbeid
Hvis noen skulle vre fristet til a tro at ørnøye 4H lever
fullstendig innestengt i sin
egen hUe verden, kan vi ganske enkelt avkrefte denne pastanden ganske . 4H er kanskje en av de organisasjonene
i Norge som er flinkest til a
samarbeide bade i og utenfor
fylket.
Terje Haug forteller til Vignett at det drives et utstrakt
samarbeid bade pa fylkesplan
og pa lokalplan -Det er vanlig
at flere 4H-klubber gr sam-

til rusgift, idrett, friluftsliv og
trim gir psykisk og fysisk velvre.

Eget styre
ørnøye 411 velger sitt eget
styre, og de administerer seg
selv. Det er mediernrnene selv
som planlegger hva som skal
forega pa møtene. Enten bestemmer de seg for a holde
foredrag selv, eller sá kan de
invitere eksperter utenfra.

f. eks en zôlley.a - urrieihg
og hvert eneste àr er det
fylkesleir eller landsleir, sier
han.

I

Bli med!
Scm tidilgere sagt er det
fortsatt plass til flere medlemmer. Et annet viktig p0eng med 4H er at det koster lite a vre med. En ârskontigent pa rundt 100 kroner er
det du ma Ut med, og da er alt
materiell du matte trenge inkludert!

, -.

Godt ungdomsmiljo!
ørnøye 4H er som alle andre 4H-klubber en partipolitisk nØytral opplysnings-, aktiviserings- og studieorganisasjon for ungdom i alderen
10-19 ár.

4H-bevegelsen i Norge tar
sikte pa a utvikle et godt ungdomsmiljø i lokalsamfunnet
gjennom alisidige klubbaktiviteter. Gjennom praktiske
oppgaver skal det gis faglig
innfØring pa alle mulige omrâder. Vi kunne sikkert skrive
en hel bok om alle de valgmuligheter en 4H-er har, men
vi nøyer oss med a trekke
fram noen emneomrâder.

En oppgavel âret!
Landbruk, husstell, friluftsliv, hándarbeid, dyreliv er noen av de oppgavene 4H-ere
kan velge 1. Hvert enkelt medlem skal hvert eneste âr gjennomføre en selvstendig oppgave innenfor f. eks. et av disse omrádene. Veiledning og
hjelp blir gitt fra fagfolk, og
gjennom emnehefter som er
utgitt av 4H sentralt.
For ørnØye 4Hs .del er det
en instruktØr fra Akershus 4H
som hjelper:.til med det som
matte trenges av faglig hjelp
og veiledning, forteller hjelpeleder Terje Haug til Vignett.
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Aendep
Poise .
'-i

VI ON ETT

Adve.ntskonsert i Marlog Enebakk kimpke

Søndag var 1. advent, og det ble behørig markert over hele Enebakk. Elateby Korforening hadde et sarde1es tett
program.
Mari kirke ble først besøkt klokka
17.00, og klokka 19.00 var det Enebakk
kirkes tur.
Variert program
Flateby Korforening
hadde lagt opp til et
godt og meget variert
program denne søndagskvelden, og det var
virkellg synd at ikke flere tok seg tid til a mote

opp,
Konserten ble ápnet
med to sanger av Thomas Beck: Gammel Maria-vise og Vàrherre han
hvilte I krybben sá
trang. Maria-visen var
kanskje et av konser-

Det ble gjennomført to nesten identiske
konserter av meget høy kvalitet.
Flateby Korforening har etter hvert
butt et meget bra kor, og det m sies at
kunne vert mer folk til stede.
Korforeningen fikk god hjelp av musikanter fra Romerike Folkehøgskole pa
Jessheim.
tens hØydepunkter, det
lát virkelig bra.
Godt samarbeid
Flateby Korforening
og elevene fra Romerike FoIkehØgsko1e fylte
hverandre godt Ut, og

det ga et godt og fyldig
lydbilde.
Korets dirigent, Steinar Amundsen holdt
det hele under kontroll,
og de aitfor M framrnØtte var svrt s. fornøyde.

ArSiiiØte: I Enlobäkk IF
Arsrapporten fra E.I.Fs Økonomi- og anleggsutvalg konkiuderer med at Økonomien
har vrt stram gjennom hele
ãret. Etter utvalgets mening
skyldes dette at midler til anlegg i innevrende hr allerede
var brukt opp fØr det forrige
ârsmøtet. Videre heter det at
respekten for de vedtatte
budsjetter har vrt meget
dàrlig.
Pa ársmøtet ble det ogsb.

vedtatt en lovendring: "Gruppene drar med seg sitt overskuddlunderskudd til pafølgende regnskapsar. Dette
gjØres med virkning fra 84/85
til 85/86". Dette innebrer at
vedtaket far tilbakevirkende
kraft.

lnnsatspokal og
innsatsmedaljer
Trifle Aalsgârd ble tildelt
Enebakk IFs høyeste utmerkelse, innsatspokalen, for sin
innsats pa skifronten siste sesong.

A-laget fikk E.LFs innsatsmedaljer etter sin fantastiske sesong. Serie-mestre,
krets-mestre og vinnere av
Romerikscupen skulle vel vre kriterier ingen andre i Enebakk kan stifle opp mot.

Gruppene
Ragnar Bergskaug ble gjenvalgt sorn formann i fotballgruppa. Thor Gitlesen ble
gjenvalgt i økonorni- og anleggsutvalget.
Nye formenn i gruppene:
Gunni Sther Lund (Turn) og

Kommunestyret
gikk sist mandag enstemmig inn for at
plankomiteen for idrettsanlegget
skal
bestá av 6 medhemmer. Dette er en
mer en det formannskapet
gikk
inn for.
APs Jorunn Buer
skal lede komitéen,
og hun foreslo selv a
utvide
komitéen
med et medlem, og
derved var Enebakk
IF invitert til a vre
med pa a forme det
nye idrettsanlegget.
Representanten
for E.I.F vii fá mote-,
tale- og forslagsrett,
men ikke stemmerett. Han vii fâ tilsendt ahle dokumenter som angâr saken,
og kan pa den mâten
holde resten av idrettsforeningen
orientert om utvikhingen.

Detaljplaner
Plankomitéen har
fàtt I oppgave a Utarbeide detaijerte
planer for plassering
av et idrettsanlegg
ved Streifinn. Planene skal innholde forslag til plassering av
stadion, og andre aktuelle anlegg.
Det som kanskje
haster aller mest er a
fâ planlagt og kostnadsberegnet en omlegging av lyslØypa I
omrádet.
Det skal videre utarbeides en tempoog finansieringsplan
for de aktuelle anlegg, herunder ogsá
kommuriens kom•munaltekniske anlegg.
15.000 kroner
Radmannen har I
sitt budsjettforslag
for 1986 satt av 15.000
kroner til plankomiteens arbeid. Det er
en forutsetning fra
kommunestyret at
planleggingsarbeidet
skal avsluttes innen
1.6.86.

Enebakk idrettsforening avholdt ârsmøte pa Streifinn sist lørdag. Foruten
vaig sto de vanhige ârsmØtesaker pa programmet, og det skulle vise seg at
vaig av formann ble det store problemet.
Det var kiart at Frode Bakken ikke stilte til gjenvalg, og valgkomitéen hadde ikke Wart a finne fram noen kandidater til dette vervet. Det kom hehler ikke fram noe nytt pa motet, og det er nã innkalt til ekstraordinart ârsmte neste inandag.

Lovendring pa
okonomisiden

Enebakk IF
blip med I
plankomitéen
for idrettsanlegget

Frode Bakken er ennà ikke lØstfra sitt very.
Rusty Marqvardsen (Hytte/
Driftskomite).
Friidrettsgruppa er ikke
kommet med, da det har vist
a ikke vre mulig a skaffe ledere/treneré.

Sammensetning
Foruten Jorunn
Buer bestâr komitéen av Asgeir Hansen, Egil SØrensen,
Johan Ellingsen og
Harald LØbakk Thoresen. En representant skal oppnevnes
av Idrettens Kontakt
Utvalg.
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LAMPE-HUSET
tif.

Billige adventsstaker. Kr 148.Hvit, red og lakkert furu,
3 typer.

rmiljeet
LES

m/stopsel,
5 m ledning.

Meget rimelig.

Kr 98.6

1

3 etg. med lamper.

Lakkert 09
polert
messing.

Fáes ogsâ
sam tak-vegg-stálampe i flere str.

%
1S /1'

til1/2 pris

Julestjerne

Stort utvalg i pene
pyntegjenstander.

Uirntt

Stort utvalg
I skjermer

7182 77

Strømsvn. 28, StrØmmen,

Priser fra:
Bordlamper
Vegglamper
Taklamper
Gulviamper
Utelamper

Kr 50.-- 2000.Kr 50.-- 1600.kr50.-- 6000.kr150.--10000.Kr 88.- - 3000.-

NYTT ANLEGG

pa alle varer
~10% tirsd.
10/12

FOR TRELAST
OG BYGGE
VARER '

KAFFE OG KAKER SERVERES
ekte

kjøttdeig

49,90 JLJLEPOLSE
pr. kg
39.90

4D pr. kg

JULEFARSE
pr. kg

39.90

KN[IPPBRØD 3.95

095

IVIANOARINER/ pr. kg
9.50
(pIer

RUNDSTYKKER
pr. stk.

G01V P0a tilbud.
25x165 mm SILJAN FURUGOLV,
Ji

STOAT UTVALG I NOTTER,
MARSIPAN OG KONFEKT

iltiamEFTF.

Sy juleantpeWet
selv!

Som

-

-

veiledning

-

125,201OS11RøTv5NThF.7 8973

Tf
cksl i1nø11a q8

pr. m2

Formann: Viggo Thors-

910

w

08o
kr 87 .

m pr. pl.

kr

48x148 mm JUSTERT

fra kr

48x08 mm JUSTERT

fra kr

1710
Il

820

54.-

15045 mm RUSTIKKPANEL, FURU

VU.

panel med fargespill

-

pr. m

pr. m2

pr. m2

3120

kr

14143 mm PARANA PINE,

pr.m

I330 pr.m
1

15x145 mm RUSTIKKPANEL, GRAN

AGNES TAKESS

pr. p1.

1

fra kr

pr.pI.

A70ln
27

pr.m2

utrolig pen

5 cm JACKOPOR 20 kg/nn'

kr

10 pr.m2

Alle priser er inki. mva.
Vi har et stort utvalg av redskap, verktøy,
byggevarer 09 trelast til gunstige priser.
Velkommen til vârt nye byggevarehus
v/Sentralsykehuset. God parkering.
-

Apningstider:
Hverdager: .7.00-1 7.00
7.00-19.00
Torsdag:

Lerdag

8.30-13.00

Arsmete ble holdt den
7.11 og styret bestar av felhcv. reso.z

i pr. M2

0198 mm JUSTERT

Arsmøte i
Enebakk Sp
gende personer...

107 . .

FØlgende forretninger
hadde sØkt og fikk invilget
dispensasjon:
Flateby Jern & Farve,
Bjerkesenteret. Resten av
forretningene hØrer til pa
Flateby Grendesenter:
Sissels Parfymeri, Annja,
Harajama Sko, Flateby
Blomster, Ge-Te Manufaktur og Enebakk Bokhandel.

pr m2

73

28x95 mm GOLVBORO, IRJFUJ, 1. sort.
28x95 mm CDLYBORD,
kr
RJRJJ, 2. sort

ideer.

KHsfikA EiihjeUev
SØvE

IV

Formannskapet
har gitt dispensasjon
til flere forretninger
pa Flateby. Disse vii
M holde âpent sØndag 22. desember I
tidsrommet
13.00-17.00.
Grunnen til dette
er at kommunens
forskrifter har en bestemmelse om at formannskapet kan gi
dispensasjoner fra
loven.

pr. m2

-

21x9 mm GOt VBORO, Ray 2. sorL

22 mm SPON CDLV, ekstra 62x242 cm

Vi
bar Iekre
motestoffer til
hverdag og fest.

klippeservice

IIu
A
Bo m
OQ o
kr 198
IUVi

kr

22 mm SPON GOLV, standard 62x242 cm

'12655O

-

pr. m2

21x95mmgOLVO, RE, i.......

Vdk
41

-

-r

WSTWNGY

I
1

NATUR

0N
A8
ER Mve Vulaw, V/
RING INAI Pt N

I
kr 951m

15 mm LANGMOEN PABKEI1 Elk,

aald
an

1913 Dal etjardln9en
lIt. (02) 92 62 01

25x165 mm SILJAN HJRUGOLV,
standard sort.
standard sort.

V&kommen til hyggelig juehande!
11

kr

14117 mm SILJAN FURUGOLV,

CAVEARTIKLER

I12
I

økonomi sort

Sodasapent 22.
desembep

LØRENSKOG
BRUK A/S
K109p3V. 30. Fjellhamar -111.70 13 50 87

J. Mysen, styremed.lemmer: Anne-Merit Nss,
Sigmund Sundby, Ingrid
Brevig, BjØrn Solberg,
Margareth Thorshov.
Studieleder: Magne Hagen.
Thorstein
Valgieder:
Skaug.
Pressekontakt: Knut
Kvarving.
Valgkomite: Hans Gusland, Magda Sandbk og
Tor Bergersen.
Ungdomskontakt: Anne-Marit Nss.
Kvinnekontakt: Margareth Thorshov.
Revisorer: Ole Weng og
Arthur Orderud.
Styret kan I ár se tilbake
pa en periode med stor
aktivitet I partiet. Det
skyldes ikke minst at vi
har hatt et stortingsvalg,
et vaig hvor Akerhus satset maksimalt pa a gjennvinne den tapte stortingsplass. Senterpartiet
hadde en framgang pa
1 700 stemmer i forhold til
fylkestingsvalget for to ár
siden.
Enebakk Senterparti arrangerte en paneldebatt
pa Herredshuset hvor
statsrdd Finn T. Isachsen
stilte. Alle de andre partiene med unntak av HØyre
og Arbeiderpartiet, stilte
med kandidater fra
fylkeslista.
Vi har arrangert to studieringer i løpet av diet.
En studiering pa programutkastet til stortingsvalget og en pa bygdeutvalgets innstilling. Den siste
ble avsluttet med et âpent
mote hvor BjØrn A. Opsahi
redegjorde for innstillingen og svarte pa spørsmâl.
Ellers ble det holdt 4 vaigstands.
Knut Kvarving
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Arbeidsstua
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gamie nanUvePKSIPaUisjoneP
55 unger i dyp konsentrasjon over hãndarbeidet. Er det mulig i 1985 - hvor det meste flyter,
hvor ingen har tid - og medieeksplosjonen er i
ferd med a kvele alle skikkelige og solide tradisjoner.
Det er mulig!
Vi har sett det med egne Øyne. I Ytre Enebakk
Husmorlags arbeidsstue. I 86 bar arbeidsstua tiãrsjubileum. I hele denne perioden har entusiastiske lagsmedlemmer med god hjelp av frivillige
langt utover husmorlagets rekker holdt liv i arbeidsstua.
Av Aslaug Tidemann

II
I
I
I

Arbeidsstua er et tilbud
til barn fra 2. kiasse og
oppover til 15 an. Ildsjelene bak tiltaket er Inger
Anne Steffensen som dro
det hele i gang i Ytre Enebakk, og Oro Hoff Stenerud som ogsâ har vrt aktiv fra begynnelsen av.
Oro er 1 dag leder for arbeidsstua, mens Inger Anne tar hand om Økonomien og fungerer som kontakt overfor Husmorlaget.
Arbeidsstua i Ytre Enebakk er den eneste i bygda
som har kj Ørt kontinuerlig
i sá mange âr. Periodevis
har ogsà Enebakk Husmorlag hatt arbeidsstue i
gang i Kirkebygden, men
der har det visstnok vrt
vanskelig a holde tilbudet
i gang pa grunn av mangel
pa tillitskvinner, sier Oro.

Tar vare pa
hândverkstradisjoner
- En viktig oppgave for
husmoriagenes arbeidsstuer over det ganske
land, er a ta vare pa gamle
hándverkstradisjoner, Understreker Gro. Vi legger
stor vekt pa a fâ opp kvaliteten pa arbeidsstua. Det
er helt kiart at jo hØyere
kvalitet, jo mer popu1r
synes arbeidsstua a vre.
Det er viktig for ungene a
ha fØlelsen .av at - dette er
noe jeg har laget som jeg

— QD

O

kan ta med og vise fram
over alt, og alle vii vre
stolte av meg!!

Tilbud med
bredde
I arbeidsstua er alt lagt
til rette for at ungene skal
fà muligheten til a lre
forskj ellige hândarbeidsteknikker. Oro viser oss
rundt, og vi lar oss imponere. Det er full aktivitet i
fire forskjellige rom. Her
drives opplring i makrame, pedding, som, broden, vev - fiere forskjeilige
teknikker - perlearbeider
og skinnslØyd.
12 voksne ledere og to
ungdommer sØnger for
hjelp og opp1ring av ungene.

Utstitling
- Akkurat ná planlegger
vi en utstilling av ting som
er laget i arbeidsstua, forteller Oro. - Vi hâper den
kommer i stand slik at
fiest mulig kan fâ anledfling til a se mange av de
ulotte arbeidene som blir
laget her. Det er helt utrolig hva ungene greier a
fã til.
Det tror vi glatt! Her er
eksemplen pa de nydeligste perlearbeider, laget
med samme teknikk som
den som brukes i perlearbeidene pa Hardangenbunaden, her finnes nydelige arbeider i fonskj ellige
veveteknikker, fiotte broderier og makrameer osv.

Valgfri het
- Vi unngar klippe/li
me-kulturen sa godt vi
kan, sier Ingen-Anne. - Det
som ogsâ er tint her er den
valgfrihet ungene far. Her
er det ikke slik at alle skal
gjØre det samme. Hver og
en bestemmer selv, Ut fra
ferdige modeller, hvilken
formingsoppgave hanihun
vil drive med. Og siden vi
er veldig opptatt av a høyne kvaliteten pa arbeidsstua, fortsetter Anne, sØrger vi ogsá for at vi hele
tiden lrer mer selv.
NA har vi akkurat vrt
pa arbeidsstuekurs pa Hanaidvangen. Jeg benyttet
anledningen til a lre men
om primrsnitt - klipp og
som ut fra enkle grunnmønstre, forkiarer Inger-Anne, som veileden unO

gene i arbeidsstua 1 som.
Det a ire ungene a handtere en symaskin er ikke
lett. Men nâr de mestrer
det, kan de ogsa sy seg
mange fine ting.
- Jeg har ingen tro pa fri
forming, sier Inger-Anne.
FØrst ma ungene lne seg
grunnleggende teknikken.
Siden kan de slippe fantasien lØs og forme fritt.
Her ved symaskinen har
alt som kan gä gait gatt
gait, som f.eks. a steppe
puta fØr den er vrengt.

Støtte etter
kvalitet
A drive arbeidsstue koster. Hvor kommér pengene
fra?
- For det første betaler
ungene for a ga her, sier Ingen-Anne. - Det koster 100
kronen for 10 ganger. Dessuten fan vi statsstøtte. Den

vanierer fra kr 10 og opp til
50 alt etten kvaliteten pa
arbeidsstua. Har man et
vaniert tilbud som her,
oppnâr en topp tilskudd
pa kr 50,- pr. barn.
Eflers drives jo arbeidsstua av Husmorlaget som
ogsá skyten til til dniften.

Onske'r arbeidsstue
hver dag
Bade Oro og Inger-Anne
en skjØnt enige om at en timeiØnn pa kroner 10 for ledernes innsats I arbeidsstua sier noe om hvordan
tnadisjonelt kvinnearbeid
vurderes.
- Vi kunne Ønske a drive
arbeidsstue hver dag, sier
de. Hvis man gikk inn for
det, kunne det bli en kvmnearbeidsplass eller fiere.
Men da matte lØnnen vrt
50 kroner i timen i stedet
for ti! - Selvfølgelig matte
O

I

det hele da organiseres pa
en annen mate, sier Inger-Anne. - Man matte ha
frre barn pr. kveid. Likevel kunne flere fâtt sj ansen
til a begynne pa arbeidsstua ved at man delte ungene inn i grupper.
- Dessuten mener vi, at
det arbeidet.som drives i
arbeidsstua skal vre en
real jobb, og at arbeidsstua bØr vre et fast tilbud til barn i en kommune.
Dette kan ikke i lengden
drives utelukkende pa veldedighet. En mulig lØsning er at man kunne lage!
en kombinasjon med et
framtidig fritidshjem, foreslâr Oro.
Arbeidsstua kan ikke i
det uendelige drives pa
folks gode vilje, det en bâde Oro og Inger-Anne enige om.
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Her om dagen fikk vi
en stor pakke fra Kirkebygden skole Hva 1
all verden kunne dette
were?

.
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Joda, en konvolutt
stapp full av tegninger
om Polen og polakkers
situasjon. Det I er synd
at vi ikke fikk plass til
alle pa denne siden,
men vi har dessverre
ikke ubegrenset plass.

1v

Bakgrunnen for disse
tegningene stammer
fra FN-dagen i oktober.
Da fikk 2. kiasse besØk
av en man som hadde
vart mye i Polen, og
han fortalte til lydhøre
2. klassinger om forholdene i Polen.

4

Som det gár fram av
tegningene er kanskje
barn enda flinkere til a
beskrive situasjoner,
enn det vi voksne mange ganger er.
Vi ma fà by til a sitere
litt fra de mange tegningene som kom inn. HØr
pa Unni: "Polen er et
stort land med here
millioner mennesker. I
Polen spiser de kumage-suppe, og melken er
grá".
Marit har ogsâ sitt a
si om Polen:"Polen har
ikke godt synes jeg.
skci,. det
Det har vrt mye tull i
De' ms4a I kø Polen. Mange har fâtt
for store sko, og mange
De.
for smâ sko. Jeg synes
ca
he;
s
k jope de skal fá finere hjem og
09
finere k1r, og medisi\/GV +rOJYWYIe
ner".
lan
f:•0
Ida:"Jeg vet at barna
k.'
ho
I Polen far ris pa skolen
e
nr de har vrt slemcre
me. Da thr de med seg
ur lapp hjem ogsâ. Barna
a
skal fâ ris hjemme ogsá.
o oe
3jQfl. Jeg er glad for at jeg iker is
ke bor i Polen".
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Henrik: "I Polen er
det ikke silk som I Norge. Hvis du skal ha sko
nr. 35, fr du nr. 40, og
de ma du ta. Og en sjokolade, den koster 500
kroner. Bison-treskere
og Ursus-traktorer. blir
lagd 1 Polen. Det er
veldig strengt I Polen,
voksne og barn kan ikke si og gjØre som de
vii".
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Apbeidskontop I
Enebakk?

Adventskonsert pao Mimp

POLITI-

1 ~1

;1110 11
Totalvraket
stjâlet bit

LØrdag morgen
kjØrte en bil Ut i Daleljerdingen. Bilen
var en Audi 80 Quattro, en lynrask bil. Bilen kjØrte ut i meget I
stor fart, og den ble
totalvraket.
Da folk fra lens
mannskontoret ankom ulykkesstedet
var sjáfØren og muligens en passasjer til
forsvunnet. Det var
blodspor i bilen, og
det antas at sjâfØren.,
er skadet.
Bilen var stjalet i
Oslo, og settes i sammenheng med et tyveri pa Godheim i
Spydeberg
Der ble det stjalet
en Volvo, og denne
ble pa mandag funnet igjen ved LØkens
Matsenter i Ytre Enebakk. Herfra har antageligvis
tyvene
kommet seg unna.
Politiet antyder at
tyvene kan vre fra
Enebakk.
....

Rädmann BjØrn Halvorsen mener det er et
behov for arbeidsformidling i Enebakk.
Râdmann Bjorn
Halvorsen foreslâr
overfor formannskapet at det opprettes
kontordager for arbeidskontoret i kommunen, f. eks. 2 dager i uka.
Bakgrunnen for
dette er undersøkelser som utekontak-

I

Det var stappfullt hus
pa Ytre Enebakk skolemusikkorps' adventskonsert pa Mjr TJngdomsskole
sØndag
ettermiddag. Tradisjonen tro deltok ogsa Betel Hornorkester i adventskonserten, og det
var de som inniedet
med Glade jul fØr korpsets formann, Rare
Marsdal Ønsket velkommen til en fullsatt
sal. Etter at hornorkesteret var ferdig med

sin avdeling, som inneholdt mye fin musikk,
alt fra marsjer til kjente
religiose sanger, var det
kaffe og loddsalgpause
for skolekorpset selv
skulle i ilden. Denne
gangen hadde de mye
nytt og spennende pa
repertoaret
og framfØrelesen fortjente honnØr. Bade Betel Hornorkester og skolekorpset hØstet behØrig applaus for sine prestasjoner.
-

Mye fin musikk, inkludert kjente og kjre
julesanger satte publikum i riktig førjulsstemning. En travel
sØndag var det ellers for
begge korpsene. Betel
Hornorkester skulle direkte til eget forsamlingshus for a spille pa
arrangement der, og
skolekorpset
kjØrte
umiddelbart etter konserten til sykehjemmet
for a spre glede der.

ieu liar IoreLaLt. U1S-

se viser en meget
stor underregistrering blant ungdom i
kommunen. Rãdmannen sier en kan
regne med at dette
ogsá gjelder andre
aldersgrupper.
Etter rádmannens
mening kan dette
skyldes den lange
reiseavstanden til
arbeidsformidlingen
i Lillestrøm.

..--------

odt Pesultat for
Aksjon mot kreft
Folk i Enebakk ga 14 928,- kroner til
Aksjon mot kreft '85 ved var dør-tildør-aksjon, opplyser BrØnmo i aksjonens
kommunekomite. I alt 3 skoler deltok i
-

Enebakk kommune sorterer under Arbeidskontoret for Nedre Romerike.
For store deler av koinmunen er avstanden sâ
stor at mange ikke reiser
til arbeidskontoret for a registrere seg.
Deter noksà ápenb art at
det er snakk om store avstander, i alle fall for de
som bor i Ytre eller lenger
sør i bygda.
Avstanden fra Ytre til
Liliestrøm er 38 km. og for
de som bor lengre sØr blir
det over 4 mu.
Avstanden fra Flateby
og Kirkebygda er henholdsvis 18 og 28 km.
Râdmannen mener at
arbeidskontorets service
overfor befolkningen vii bli
vesentlig forbedret ved
kontordager i Enebakk.
Dette vii ogsâ kunne lette
forholdet til kommuneadministrasjonen, bedre kontakten med bedrifter, og
lette muligheten for A gi
bedre rád til de arbeidssøkende.

Kommunen har vrt delt
opp i 3 distrikter. De som stod
for aksjonen var 6. kiassingene ved Kirkebygen og Ytre

Enebakk skoler. Samt 7. klassen v!Enebak' Ungdomsskole.
I alt 125 innsamlere besØkte
alle husstandene og solgte gaveblanketter til 20 kroner
stykket. Inntektene gàr til det
arbeidet som Landsforeningen mot Kreft driver.
Foreningen arrangerer hver
hØst en slik aksjon over hele
landet.
Vi er glade for at folk her i
distriktet viste sá stor vilje til
a stØtte kampen mot kreft. Vi
regner med at det endelige beløpet blir langt stØrre enn de
forelØpige tallene, fordi det
sikkert ogsâ er mange som
liar benyttet den tilsendte
bank- og postgiroblanketten
fra Landsforeningen, sier
BrØnmo. I for ble det endelige resultatet i kroner 13 866,-.
Aksjonskomiteen retter pa
vegne av Landsforeningen
mot Kreft en varm takk til alle som pa en eller annen mate
har vrt med pa a stØtte kam-

saig av gaveblanketter. Kommunekomiteen regner med at det endelige resultatet blir enda høyere.
pen mot en av vâre alvorligste
folkesykdommer. Foreningen
baserer sin virksomhet pa
frivillige bidrag, og den ârlige
"HØstaksjonen' er den viktigste inntektskilden. Pengene

brukes til kreftforskning,
innkjØp av behandlingsutstyr, pasientstøtte og opplysningsarbeid.
Omtrent
halvparten av budsjettet
hvert ár gâr til forskning.

-

Robert BrØnmo retter en
varm takk til alle en enebakkinger som har gitt bidrag til "Aksjon mot kreft
85".

Gavmilde enebakkinger ga 14.928 kroner til kreftaksjonen.

VI G N ETT

.
Kjeilipefest pa yk ebpmmet
Forrige onsdag var det duket til jutebord pa Enebakk syke- og aldershjem.
For annen gang hadde personalet gãtt
sammen om en gigantspleisefest for a
skape førjulshygge for beboerne pa sykehjemmet. Et entusiastisk personale sluttet hundre prosent opp om tiltaket og
hadde forberedt et koldtbord uten sidestykke - alt hjemmelaget sã kiart. Og alle
forretningene i Enebakk hadde trádt til
med gayer til kveldens basar, som innbrakte hele 4 878 kroner. Et belØp som i
sin heihet skal brukes til beboernes beste.

Anne Marie Kvien i alcsjon.

For anledningen hgnet dagligstuen pa sykehjemmet en koselig
restaurant, festpyntet
og full av julestemning.
Men servicen - ja den
lignet pa ingen mate

det man møter pa mange restauranter. For var
det ikke hele 35 vertinner og en vert (styreren)
som svinset rundt og
sørget for at alle hadde
det bra og hadde det de

trengte - alle festpyntet! Kjoleforkleet hadde
man lagt pa hylla for
anledningen.
Utover kvelden var
det mye fin underholdning, og beboerne hygget seg storligen. Magda Sariberget leste en
fortell om en 104-aring
(sá tilárskomne var forresten ingen i stua).

Hun fortalte ogsá vitser
og lØste opp stemningen fØr Anne Marie
Kvien slapp til med sitt
trekkspihl, sin ruvende
stemme og sitt smittende humØr.
Ahisang sto ogsâ pa
programmet. Blant de
n.satte pa sykehjemmet finnes nemlig ogsa
en dikter>, Ragnhild

Larsen, og hun hadde
forfattet en morsom
sang til beboerne.
Ogsâ I ár ble julebordet pa sykehjemmet en
minnerik kveld, og en
god avveksling fra den
daglige rutine. Et tiltak
velegnet til a skape mujø og samhold blant
personalet pa en stor
arbeidsplass.

var det mye smâpent i
hjemmelaget julepynt, og
mange ideer a hente for
den som matte sette las pa
pengepungen etter en times tid. Her var julegardiner, juleduker, kurver og
nissepynt i alle varianter,
juleengler, juledekorasjoner og julekaker. Her var
bameklr, sokker og votter, grytelapper og forklr. Ja, nr sagt alt av

tradisj onelle julemessegjenstander og enda litt
til.

av speidervirksomheten
og oarnenage.
En stund sâ det mØrkt
ut for den forespeilende
dokketeaterforestihling.
Familien Harlem som
skulle stâ for denne, kolliderte pa veien til Ytre, og
matte hentes. Men alt ordnet seg til slutt, og det var
stappfullt av smàrollinger
i musikkrommet da forestillingen endelig startet.

Julernesse
med mange
tim1bud.
Topp julestemning, og full aktivitet over hele
huset ble det da KFUKJKFUM speiderne og Bjerkely Barnehage ápnet dørene til ârets julemesse
pa Ytre Enebakk skole lørdag formiddag. Juleverksted for barna, tegnefilmer, underholdnig av
Mari menighets ungdomskor, dokketeater og
amerikansk auksjon med Anders Heimdal som
spirituell auksjonarius iført floss og blâdress.
1 000 kroner ble resultatet av denne auksjonen.
Tilsammen kom det imdlertid inn ca. 20 000 netto
pa julemessa.
Det er andre âret pa rad disse julemessetider, hvor
at speidern og Bjerkely messene ligger som perler
barnehage gâr sammen
pa ei snor, er det all grunn
om julemesse. Og ârets
til a vre tilfreds med et
messe sto ikke tilbake for
resultat pa 10 000 til hver
f)orârets nàr det gjaldt av arrangØrene.
aktiviteter og gode tilbud,
Messa var svrt godt beselv om resultatet i kroner søkt med jevnt tilsig av
og ore ble noe mindre den- folk utover dagen. Men lot
ne gangen. ArrangØrene seg villig vekk friste av de
var godt tilfreds med re- mange flotte gjenstandene
sultatet. For tross alt pa salgsbordene. Spesielt

Basarbordene var ogsâ
fulle av fristelser, fra porselens kaffeservice til 12,
dokker mlgarderobe og juleduker til pepperkakehus
og kransekaker. En fantastisk innsats av flittige foreldrehender for a skaffe
penger i kassa til driften

'fIG NEtT

Radio R4j, tvp radio
for den kPesnel

Kantina pa Mjar ungdornsskole
er fylt til randen av forventningsfulle ungdomsskoleelever, Mjarradioen skal pa lufta for andre
gang.
Klokka nrmer seg 10.30, alt er
kiart i studio. 1-2-3 kjØr i vei. Idag
er det er Lars MØrk og Mariann
Forarbeid
Det er ikke bare bare a starte opp med radio i skolen.
Terje Buer forteller til Vignett
at arbeidet med mediagruppa
har foregâtt over lang tid, det
er ganske mye forarbeid som
skal til.
Lrere og elever har sammen bygd opp studioet. Det
er lydisolert med eggekartonger(!), men det kan fortsatt
gjØres mer for a isolere bedre,

Randers som sitter foran mikrofonen, nervøsitet ser det ut som de
er blottet for.
Ja, Mjar-radioen er pa lufta, og
det er knapt et menneske som ikke
befinner seg i kantina for a høre pa
skolens nyskapning.
Media er pa full fart inn i skolen,

To timer i uka

selvsagt ikke vre inne i studio pa en gang, men det er ogsâ mange andre oppgaver
som skal lØses under sending.

Elevene som har media som
valgfag har to timer i uka, det
er kanskje ikke sâ mye, men
det ma vel kunne sies a vre
en god begynnelse.
Gruppa har 17 medlemmer,
som er delt opp i tre redaksjoner. Disse har ansvaret for
liver sin sending. Alle kan

Elevene veksler pa a vre
teknikere, og prate pa "lufta".
Det skal vel en god porsjon
mot til for a sette seg ned a
prate til en smekk full kantine, men da vi var pa besØk,
sa det Ut til at alle former for
nerver var lagt igjen i klasserommet.

sier Terje Buer, en av de to
medialrerne.

og Mjar ungdomsskole er den eneste av skolene i Enebakk som har
fátt realisert sitt opplegg, med god
hjelp av skolebudsjettet.
Mediagruppa pa Mjar har 17 elever, og to larere. Terje Buer og
Helge Nilsen star for det faglige,
begge har bakgrunn fra radiomiljØ.

pa!

Faglig bakgrunn

Blir satt pris

Helge Nilsen og Terje Buer
bar begge bakgrunn fra forskjellige
radiovirksomhet.
Helge Nilsen er ivrig radioamatØr, og Terje Buer har arbeidet i lang tid pa Acem
Radio.
-Vi fyller hverandre godt Ut.
Under oppbyggingen av studioet var det godt a ha en som
kunne det tekniske skikkelig,
sier Terje Buer.

Det er ingen tvil om Mjrradioen er populr blant clever og lrere. Det var ikke f
lattersalver som runget utover salen under den ett kvarter lange sendingen. Intervjuer med skolens clever, og
litt fleiping pa andres bekostning ble svrt sa godt
mottatt.

VIGNETT

p a Ignapbakke:
re .a Mmel med
Godt a vw9
nen pa-la get
le.i,kappi9
FOPiulstpeff

Leikarringen Ingar inviterte ogsã i âr
til fØrjulstreff for eldre og pensjonister
pa Ignarbakke. Dette er 4. ãret pa rad at
dette blir arrangert, og det er ikke rart at
dette er butt et populart innslag for jul.
Ikke bare stilte leikarringen opp med
mat, de gjennomførte ogsá en oppvisning
som formelig gnistret av kraft og spenst.
For en som knapt hadde sett leikarringen
i aksjon tidligere var det en svart sá imponerende forestilling.

God mat i
godt seiskap
FØrjulstreffet ble dpnet med
et skikkelig flott koldtbord.
Eller for A si som Mild Degrurn, leikarringens formann:
-Vi far spise fØrst, sd vi far litt
tyngde i stega.
Pensjonister er vel like glad
i god mat som det yngre er,
det stod i alle fall ikke mye
mat igjen pa bordet etter at
desserten var fortrt.

Imponerende oppvisning

Synge kan de ogsâ, det oar
nesten sã taket lØftet seg under de livligste folkevisene.

Leikarringen Ignar er 20 âr i
âr, men man kan trygt si at de
ikke hviler pa sine laurbr, de
blir jo bare bedre og bedre.
For de som matte tro at de bare danser, kan vi opplyse at de
uten problemer kunne stilt
med eget kor og orkester. Sitt
eget orkester har de jo, og disse sto for kveldens musikalske underholdning.

Pensjonister med
go'fot
Det var ikke bare leikaringen Ignar som tok en 'svingom" pd gulvet, pensjonistene hadde heller ikke pa noen mate glemt gamle takter,
og kjenner vi dem rett var det
nok ikke siste gangen de tok
en tur Ut pA gulvet.

VIGNETT

BEGRAVELSESBYRAER I

Chr. Stenruds EM. A/S
Ski Begravelses- og
Kremasjonsbyra
Asenvn. 3— 1400 Ski

Enebakk skolestyre Enebakk Historielag
har mote i kommunestyresalen tirsdag 10. desember kl.
19.00. Saksdokurnenter er utlagt
skolestyrekontoret.
Svein A. Svendsen
formann

pa

(02)*81 30 60
HELE DOGNET

Selges

Mums Blomsterlorretning
eq Begravelseshyr
Holger Sveum
Torggt. 2 - 2000 Lillestrom
Telefon blomsterforretning 71 14 11
Telefon begravelsesbyrã 71 48 30

Herredshuset neste torsdag
12/12 kl. 19:
Generalmajor Knut Østbye
kãserer om svenskene og
Romerike (bi.a. i
Karl XII
Enebakk) i 1716.
Enebakk janitsjar spiller
gammel militrmusikk.

1 par kunstløpsskøyter
str. 38,
1 par slalàrnstøvler str. 42,
1 par slalâmbukser str. 40.
TIf. 92 44 42 e. kl. 16.00

Kaffe.
Adgang for alle. Kr 20.-.
VELKOMMEN!

1 av väre ansatte

Ønsker a leie leilighet pa
Flateby
Vennligst kontakt
Ove Kvitblik pa tif. 92 89 90.

Nattkino fred. 6.12.
kl. 21.30 (V)
THE KILLING FIELDS
LØrd. 7.12. kl. 15.00 (B)
REISEN TIL JULESTJERNEN
SØnd. 8. julemesse

A.S Linjehygg
avd. for
fjellspregningsutstyr,
Rud industriomrâde
1911 FLATEBY.

Enebakk IF
avholder ekstraordinrt ársmøte
mandag 16.12-85 kl, 19.00
Streifinn.
Sakiiste: VALG.

kristi Menighet
Flateby

Friidrettsgruppa har premieutdeling for
løpskarusellen i dag 5/12 pa Mjr u-skole kl. 18.30.

pa

Betel
NB! Ikke mote fredag og lørdag som tidligere annonsert.
Run mote sØndag 8.12.
kl. 19.00.
Gutta fra Evangeliesenteret
deltar med sang og vitnesbyrd. Noe usikkert om Ludvig Karisen kan komme.
Offer til Senteret.
Ri. 10.00 - s.skole.
Onsdag 11.12. kl. 19.30: BØnn
og vitnemøte.
Alle velkommen.

Promieutdeling

pa

bar fest i Salem lørdag 7/12
kL 19.00.
Roald Andersen deitar.

Enebakk Blindesakstorening
gamle herredshuset

holder ekstraordinrt ârsmØte
9. des. kl. 19.30.

pa

Code foto-innkjop h03

THOMS OVIV
Ia' 90.Icr 19.50
Icr 199.Icr 36-Kr 49.•

100 slk. GePe diarammer
1 stk. diamagasin 2x50
12 stk. diamagasin 2x50
2 stk. 24 bilders fargefilm
2 stk. 36 bilders diafilm
Kompakt-kamera
m/innebygd blitz 09 veske
Autofocus kamera
Yashica Partner AF m/veske og film
Autofocus kamera
Canon AF 35 MIt
m/5 filmer og boken Bedre bilder"

1(1' 295.

10' 875.
Kun kr 1.675.-

Bagtllbud:

Richo KR-1 0 m135-70 mm og bag
Nikon F 301 m135-70 mm og bag
For kr 5.400.-

Kjop og saig av brukt utstyr.

10' 2.200.
NA 3825.•

pa

Flateby Samfunnshus tirsd. 10. des.
kl. 19.00.
Arr. Flateby Vel

ENEBAKK SYKE- OG
ALDERSHJEM
1914 YTRE ENEBAKK

bar ledig følgende stilhnger:
Off. godkj. sykepleier
1/ stilling.
Off. godkj. sykepleier
1/2 stilling.
Hjelpepleier ½ stilling.
Søknadsfrist 3. januar
-86.
Hjelpepleier ½ stilling,
nattjeneste, 5 máneders
vikariat med tiltredelse
snarest.
Nrmere opplysninger
om stillingene far en hos
styrer i telefon 92 44 60.

SEIKO

Urmakeren har jule- ...
presanger i aile
pnsklasser.

Julegave

UNIVERSAL
MOTOROIJE
2.5 It'. -

Post,
. SEIKO herre sports-ur. '
Dag/dato. 100 m van ntett.
Kr. 1.938,-

sA:v 086

.iitsev

akk?

QRIEIDS —
LAMPE

'EKED,'
£$TTERIDRWT

MEOLEM AV NOREC
DEN NORSKE

KJEOEN

Gár De I tanker om a selge deres
eiendom?
Ta kontakt med
várt firma vi hjelper Dem gjerne. Na er markedet gunstig!
0I
S.
s0

*UT. TUSVA&R F. KTWT1O 71 2140

• 71t IVifW1.T
VENN ENGELUND
0• NIT1(D1SCT I, 2000 tILLISTROM 1. 11 5081

$0

$ * *222222 * *2 * *2

Skap yang glede med et SEIKO-ur.
Kom innorn, s vi kan vise
deg utvalget.

GRØNLAND
U R & OPT I KK

r&( )iLb .. .trnw,Lrr K.S,,rn,r

1..krSs4nN. ,\

,,J.lI. .1.04.1. I Ir.l'2,o1;4c

We Enebakk Bensin & Service A/S
1914 Ytre Enebakk
TIf. 02/92 44 08

15
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God julehandel
P a Flatebygpendesentep
Universal

RODE
STOVLETTER
I

I

Motop-

olie

250.

30MM
Owen Bensin
& Service

zzam2

J ICK

Grendesenteret - 1911 FLATEBY
TIf. 92 83 74

Apent: Hverd. 10-17. Tors. 10-19. Lord. 10-14.

juleblomster
i tide.

0
0

Fryser du?
PrØv Medima mot trekk og kulde!
Kuide og trekk gjør
vondt! Du stivner i
ledd og muskier,
slik at gamle>'
smerter blir verre
og nye kan oppstã.
Vii du forebygge
forkjølelse, Iedd- og
muskeismerter, bØr
du prØve Medima
varmesegmenter
eller varmeundertØy, som er laget av
myk og varm ull fra
angorakaninen. La
Medima gjøre godt
der hvor kuida gjØr
vondt!

A 00

KRI
1 1'

ofloo
U

NAKRU
NA KR

A 50

t

KR

000 •,•••'

000

0
Cliffords -0
0
lljemmelaget julefaPse

FPinnekjot

*

150,50 pr. kg

Vi er behjelpelig
med blomster til
inn- og utland.

Surret oksestek
111,40 pr. kg

FLATEBY
BLOMSTER
whr

Fenalar
144,90 pr. kg

ft
Hverd. 10-17.30. Tors.—fre. 10-19. Lor. 10-14

TIf..92 85 44

Na kan du
ogsä Ia kjøpt
COLOSE
hudpreparater
hos

Med to fagutdannede frisører har vi nâ
større kapasitet og anledning til a yte
enda bedre service.

Sissels parlymeri
®
Forhandler:

GE-TE MANUFAKTUR
TIf. 92 83 32

C
COLOSE
Naturkosmetikk
tra Sveit

00

8

57,20 pr. kg

4

JULEGAVETIPSI.

00

KR

TIf. 92 87 21

HUSK
a hestille Deres

KR

CMIUMCC 00CHAMIL

TIf. 92 81 32

•

00

Guinness Rekordbok 1986
Hvem Hva Hvor 1986
Boken om Sonja Hennie
Hadiostyrt liii før kr 490.Sincly Fashion Sun for kr 84
Akebrett m/brems

JNlVL

str. 35-41

kP

2.51

Ring tlf. 92 so 49 og bestill time.

&ili

0 11
a)
TIf. 92 80 49
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Resolusion — Venstpes Apsmote 27.11
Enebakk Venstre gâr
inn for at utbyggingsplanene I Enebakk
kommune sees i en
sammenheng.
Mange nye og store prosjekter er pa gang i Enebakk. Vi har gátt inn for
idrettsanlegg pa Flateby.
Skolebruksplanen er nr
forestâende i kommunestyret og Helse- og sosialsenter star pa trappene.
Bibliotektjenesten trenger
nye lokaler, og vi har behov for fritidshjem.
Skoler bØr ligge der befolkningen er, og vi mener
at en ungdomsskole pa
Flateby er den mest fornuftige lØsning pa skolefronten i Enebakk. Alle vet
nâ - bade gjennom forskfling og av praktisk erfaring at busstransport av
elever er uheldig, og Enebakk-elevene er mtet unntak i sá mate. Dessuten
koster busstransport penger.
Enebakk trenger plass
til Helse- og sosialsenter,
bibliotek og fritidshjem. Vi
mener at Enebakk ungdomsskole skulle egne seg
til disse formal. Enebakk
ungdomsskole ligger midt

Unn deg en HellyHansen Skogstrøye i
fiberpels. Bruk den i
arbeid og fritid
- eller som toff
skolegenser.

Holly-Hansen
P-Bus
UNDER TORVEE

LILLESTROM- IELEFON 1114 81.

messig og bygningsmessig
mener vi Enebakk ungdomsskole er godt egnet
til annet kommunalt bruk.
Enebakk Venstre

S

Her f inner
• du en julegave
tH alle
;IalnibtQr
.'DIFTi n b u 9 t ri 11.5
Kirkegt. 10, Lillestrøin. Vis-a-vis rutebllstasjonen
Tif. 713452. GRATIS PARKERING

0

Alle tiders jubileumstilbud fra
25..ârs jubilanten OK Møbler A/S!

Ukker hudsalong i sort eller
gratt for kr. 1 1.975,-!
0

Vi er 25 ir i desember - og vi er i
jubileumshumør! Derfor gir vi vâre
mange gode kunder gjennom alle disse
rene et gladtilbud som ikke er dagligdags: Den eksklusive hudsalongen
SABRINA med hud over det hele for
kun kr. 11.975,-! SABRINA leveres i
sort eller grâtt og ved hurtig bestilling

kan vi kiare a levere et begrenset antall
for jul. Vi sier som vi har sagt sâ
mange ganger for - og denne gang bor
du virkelig lytte dl oss - skynd deg til
Skjetten og gjer et kupp!
Mange av vâre beste modeller er p
lager. Det er ennâ mulighet for-nye
møbler til jul!

Lan kr. 40.000,— inntil 3 ãr
BOHUS..FINANS!
Vi tilbyr markedets beste lânetilbud
gjennom BOHUS-FINANS og ordner
alle formaliteter mens du er hos oss!
Vi tar selvfølgelig ogsâ Bokreditt_—
Kjøpekort, Nekkelkort og Nôrgeskort.

OKmobler/skjetten

B*

Valstadsvingen 2, 2013 Skjetten. TIf. (02) 74 2110. Apningstider: 10-19 alle dager unntatt torsdag 5. desember da vi
p.g.a. jubileet stenger kl. 18. Lørdag 7. desember âpent 9-15 (normalt 9-13).

TORSDAGAPENT IlL KL. i:o

Ju1I

i bygda, og bygningsmessig egner skolen seg til omgjøring til andre formal.
Som skole er Enebakk
ungdomsskole nedslitt og
upraktisk uten storklasserom og for lite grupperom til spesialundervisning, men plasserings-

V

Bare 20 minutter med bil fra Oslo sentrum!
..

.

•q ItA t .,

I

,t...,., ....

VIGNETT

Bjerke härdesign
-

far NY ADRESSE fra 1.1.-86
Berkevn. 2. TIf. 92 81 62

owl
Inonhave

V,dar Nisen
Leiravn. 5
2000 LILLESTRØM

HELE OOGNET:
TO. 730337
Mobilil?.
(094) 20202

LoN S612PUB

COMFORTBUTIKKEN

VARME NYHETER
RA ESSO

med installasjonservice
SKI STAS.JO?

V.

N

BfL DA

TOR VEITEBERG Ah
Autorisert Rørleggerfirma

.9''I

BREDA INDVSTRIBYGG
II KJEPPESTADVEIEN SKI
TELEFON 87 35 06
TELEFON 87 08 28

a;

Kort leveringstid pt..
diesel, parafin og fyringsolje nr. 1,
(Vi forer ogsâ diverse motoroijeri
Gunstig ratebetaling pa Esso fyringskont
hvis du har villatank pa minst 800 I
FOR
VARMENS
0
5550 I HIJSET
_ SKYLD
Rolf NssvoId

Vestli, 1911 FlatebyTlf. 9281 24 (aut. telefonsvarer)

I

ww.
44*
4;
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4 A44444444J
4
41

JERNBANEVN.
0
1400 SKI
TLF. 871560 Jfor gutter og nerrer

0

W'w

1

*0
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BOSCH

Vi er Askims uye
Bosch-f orhandler

— HER ER NOE AV UTVALGET:

BOSCH BOSCH
lag
lag
boremaskin boremaskin

4w
v"t

Tilbud
gjen pa lager

SKINNSEKK

ëjatek$økke (1.
VIDEO - SNACKS - TOBAKI( - KIOSKVARER

CSB 500-2E
Krattig slagboremaskin med
13 mm chuck, Motor 500 Watt.
2-mekaniske hastigheter.
Trinnies turtalisregulering.
Kapasitet 13mm) stâl,
16 mm i betong.

SB 400 RLE
Lett og hendig reverserbar slagboremaskin. Motor 400 Watt
Borer innt0 8 m i stI og inntil
10 mm) betong. Chuck 10 mm.
Trinnies turtalisregulering.

For 458,-

2O8 K. Nilsen

Strømsvn. 66, 2016 Strommen
Lordager: 9.00-15.00

JULEBORD?

Sfikksa9 Varmluftpistol

Hvorfor er

BUSTER
— KJEMPETILBUD NA
Vareh. stâl-finer fra
kr. 3.100,—
Vareh. m. brems
kr. 4.850,—
Bâthengere
kr. 3.100,—
Bath. m. brems
-kr. 5.340, + Bil-, hesteh. og snekkeh.
lnkI. mva. og reg.

S. BUSTERU1 rhenge'tabriI
1860 Trogstad
•02/82 6488-826531
Ring for kvelds- Iørdagsavt.

f

BOSCH

IM

et populrt julebordsted?
FORDI ALl BABA HAR:
* Et eksotisk matmiljo
* Egen pianist som spiller under middagen
* Levende dansemusikk i nye lokaler
* Orkester sorn spiller variert nygammalt hele julen.
* Diskotek 3. etg. m/nygammalt etter kI. 21.00.

Provjulebordet I àr hos ALl BABA, DU OGSA!I

PST 50
Hendig og Iemed mange
arbeidsomrder. Motor 350 Watt
Skjrer. inntil 50 mm I Ire og
3mm I stâl Fin Iii kurve- og
figursaging
Regulerbar tbtplate 450.
Vib ras j on st n.

PHG500
Effektiv fjerning av ma)ing og )akk,
baying av plastrer, losing av Iimte
teppefliser, tarking, etc.
To regulerbare temperaturer
300°C og 500°C. Motor 1400 Watt.

NØICKEL
(OPT -

Alle priser er inkl. mva.
Lei Block Watne tilhenger for 10 ore til hjemkjøring av varer.
Apningstider: 8.30716.30, torsdag til 18.00, lørdag til 13.00.

Storgt. 18,3. og 4. etg., Lillestrom
Catering til
rimelige priser.
TLF.71 3160
Apent nyttàrsaften
og 1. nyttârsdag. \/ELKOI\,IIV!EN

ASKIM
Osloveien 50
TIf. 02/88 25 92

.liii,4aIb4s0t4ø.*-'
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VIGNETT

:

Vi 'ønsker celkommen til
julehandel
-, • i Ski
i,.f.

:
(om —

i.A

SEIKO

se og hor I var jhOIdIge

LYD &ILDE))-avdeling

E T S JE

_

Julegave

L
—2L'-

- VtDEO

Stort utvag I RADIO - TV

1.•

2V<

I
-

I0PP service
og valtets
produt

RANSIE
rQRE1•1IUlG

Ski ElektrlSke a/s

Ski 5hoppiflgsenter - Th. 87 05 45 - Sentr.bord 87 06 60

SERVCEIINGEM

EIKO Quartz
dame double
ICr. 2.706,...
NORGS URMftSER
Urzuakenhar juIe- •Q MEMO
Presangeri alle
FORSIKRING/GARANOI
91b532
PIisldasser

4

1,
BUTIKKEN ER NA FYLT MED FLOTTE

/

0

In legavelipS!
Rutet/ensfarget
Mange farger

2 deler
Ass. ut''
aIy
100%
bomut
FRA
.

v98

Bergerpledd
130x200, 100% ull
Ass. farger

KUN

PLEDD

Flanelislaken

Sengesett

U

gaven som varmer.

SETT TIL
THE BIG LADY

50

—

Noe nytt to jull?

I flere pene farger

KUN39

Husk vi fører de gode varene fra

We sengesett

HEN RI ETTE

Topp kvalitet, 2 deler
Mange farger
298.

239. 198.-

Idrettsvn. 11, 1400 Ski. Tit. 87 34 03

Var rimeIige
SATIN GARDIN
Bredde 120 cm. God kvaiitet
Mange pene larger. Pent
monster m/tuglemotiv.

/•••

aCrylIJIedd

150x200, ogsà med
dyremotiv

KUN

198
KjOPEKORT

PRINCESS interior as
Princesshuset- Asenvn. 1,1400 Ski -TIf. 87 43 65

GOD PARKERINGSPLASS

Na 1/2 pris! 49,

_ Ord priS

ØSKI SPORT

VIGNETT

Giop julebandelen I

v/Torget i Ski

WESTGAARDEN BUTIHKSEI1TER

Nybrent julekaffe

JULEPRESANGER?
hos

Mange sorter te
Godt utvalg I julemarsiPafl/
konfekt fra Lübeck

Vi hop del

Smägodt I lØs vekt

Westgaarden
KAFFEI1 TE

Hansker — vesker —
paraplyer — kofferter —
hager — punger — bommebøker

TIf. 87 39 90

Dokkens Bakeri as
JULETILBUD:

41111

SKULDERBAG

KRANSEKAKETILBUD!
Kr 175,- pr. kake —
ma hestilles tØr 10.12.85

for 148,50

Has
SKONNORD
tinner du
alt som
skal
a
toplJ
tiltä

Ro!?

Z.floe
LIERVARER
2. etg.

VELKOMMEN TIL HYGGELIG HANDEL!

Ci helsekost til Jul

SPAR
KR 1100,-

beta1t
Via"
Bio-strath!

Singer Serenade 30
Bruk gerne
KJØPEKORT - VISA
NØKKELKONTO
AMERICAN EXPRESS
MULTIKORT
NORGESKORT
DINERS

Propp full av vitaminer, mineraler,
sporstoffer, proteiner og enzymer!
Flytende eller tablettform.

SINGER
TIf. 87 41 21

1
Hetetokter og mensbesvr?
Prov Meibrosia for kvinner!

Mánedspakke
Velkommen til

Underetg. i
Westgaarden
TIf. 87 01 43

JULEKLIPPEN
Vi ønsker gamle og nye kunder
velkommen
Bestill eller stikk innom

0,00b 900
70

CIO

a

vossy-

TIf. 87 44 86

Jubegaver i värt partymeri

NOS URMAXIR OflUNO

•

IORSIKRINCJGARANTI

i81bSf32

URMAKER

c/Il qt Baai'tLeu
underetg. TIf. 87 01 64

ciIo

(EDMUnBI

VIGNETT
ke interesser og vilje og kunnskap til a gore floe.
Det viser seg ogsa at Unge
Venstre har fatt mange nye
innmeldinger og er i rask
fremgang. Ogsá i Venstre
sentralt bar de mottatt nye
medlemmer.
Enebakk Venstre
v/Karin Jacobsen (ref.)

Glod og optimisme Ppeget
ärsmøtet I Enebakk Venstpd
Arsmøtet i Enebakk
Venstre ble holdt 27/11.
Etter vaig av ordstyrer
ble det gjennomgang
av ãrsrapport. Denne
fortalte at E.V. er et aktivt parti med bade
stands, kursvirksomhet og møter. Det jobbes ogsã aktivt med
spesielle lokalpolitiske
saker som - idrettsanlegg pa Flateby skolebruksplan og trafikksikring bl.a. Optimisme preget bade
og
ársberetningen
regnskapet som viste
fin balanse.
Vaig ble foretatt og styrets
sammensetning jle:
Leder: Tove Berg Nilsen,
nestleder: Guro SØrhus Lohne, sekretr: Karin Jacobsen,
kasserer: Kristoffer Garden.
Ewald
Styremedlemmer:
MjØnhi, Ingrid Overby, Ellen
Berg Ellingsen. Vararepresentanter: Unni Degrum, Sigrid
Dale Hàkonsen og Sidsel
Skar.
Revisorer: Oddvar Stubberud og Stein Nordhagen.
Studieleder: Ellen Berg Ellingsen.
PR og pressekontakt: Ingrid Overby.

Det kom ogsá inn en resolusjon som viser at E.V. mener
at ny ungdomsskole bØr vre
pa Flateby, og at Enebakk
ungdomsskole bØr benyttes
til helse-, sosialsenter, fritidshjem og bibliotek.
Leder delte Ut blomster til
de to kommunestyrerepresentantene og den avhoppende

sekretr for fin innsats for
partiet. Ogsâ Venstres nestleder EldbjØrg Lower fikk
blomster for foredraget hun
holdt over emnet: Venstre hva nà?
Her var det ogsd kampglØd
som var grunntonen. Hun
mente at selv om valget gikk
dárlig, sa var det bare a krum-

me nakken og ga pa med ny
fighting-spirit.
Deter nâ utnevnt gruppe til
skyggeregjering og gjenreisningskomite.
Viktigst nâ er a ta vare pa
det gode sosiale miljØet som
er i lokallaget og prove a a
frem personer med rikspolitis-

S

Julegaven som
vapmer,
100% ulI undertøy.
Kanin - angora
varmeplagg.

Her tinner du
julegaven til ham og henne.

Lama-ull
varmeplagg.
Fotriktige
tØIIer.

Strømmen Bandage

A,

Stromsveien 54, 2010 Strømmen - Tf. 71 56 98

Muligens kan
du finne en
like bra, men
neppe noen
bedre julegave
enn et abonnement
P&

0

SVARSLIPP
Til Vignett
Klokkerudâsen 1, P.B. 62
1912 Enebakk

Jeg ensker et gaveabonnement
Vignett:
1/2

ä11

Kr 90.-

IL

Navn
Adresse:

Vi sender gavekôrt!
FRANvn
Adresse:

ga

Kr 180.-

pa

VIGNETT

/

CI GAVER
SOM RAN BRUKES
Bedre SkapplaSS

TILBUD

Røykvarsler

FYLLINOSDOR

TILBUD

S

I

GLORIA

RodspPit
pr.I

20.20

i152-

Furu og hvit Noramin.
Høyde 210 cm. Dybde 60 cm.
Bredder 40, 50, 60, 80, 100 cm.
Norema alternativ garderobe som
leveres i 10 standard skapvarianter
er enkle a montere. Bade sider,
dører og hyller er i kompakt materiale.
Sorn tilleggsutstyr kan leveres rygger,
kurver, bakker m.m.
Mal opp og kom dl oss.

Maling

N

JOTAPLAST 07
pr. 101

258.Hãndsag22"

30.00

Elite

- Ikke uten grunn Norges storste
pa garderobe, bad og kjokken.

a

i-

3280

'3

Svelseelektpodep

tA SNNNA!
Vi tører --snøtresere
Ira Søvde
Snøfresere

Brann
slukker
ABE ki. II
2 kg pulver
rn/manometer

FaiWepn
NOREMA

168..

i furu
m/kvist
norske
80 x
210
Ord.
pris

ov,1isq
v.

*

pr. pk.

54.-

310
God, gammeIdagS"
fra

AMOS=

KØttsag

Medisinskap
hvitt og brunt

145M

1/

Snømake
A708

Snedy
u/hjul
315.-

Asbestvekep
til
paralinbrennere
U

Pr. døgn

BYGG &
TRE LAST
Tel 92 6246926530
bmpOl

1912 ENEBAKK

(LEfi
Lordag 14/12 og 21/12

kommer julenissen
pa besok.
OVERRASKELSER
TX BARNA

AHe priser er ink!. mva.

VIGNETT

TEBO TEBO TEBO TEBO TEBO TEBO TEBO TEBO

TEQ0 SENTER

Julehuset I Spydebepg
alt

pa

ett sted:

5/12 apent til kI. 20.00.

**

Arets
julegave

km

Ivy/let

MiljØavdelingens
julegarve

'

har mange
1 , Pulsar
spennende modeller.
Fra mote-ur til
vanlige !amilieur.
- (-1 vorfor betale mer...

-1n
lapepOUsa

d. 5112

Várt motto:
Kvalitetsvarer
til gunstig pris.

sterAct d1t
dP r/sed
09 Parkette

r.

tePPer

NB! Ekstrarabatten gjelder kun ved kontant kjøp og
avhenting. Rabatten gjelder ikke ved tidligere bestilte varer.

PEE 013
'E')ALARM
0,"'0.,I II)

1
I
3 Pulsar Quartz
Sr du hon

Spodeberg Vnresenter Ls

HANS
0. AUNE
Urmaker - Optiker

rit

Tebo-sonteret
88 84 50
1820 Spydeberg

TIf. 8871 54

GjØr som alle andre fra Enebakk
Gjør julehandelen hos
Torsdag 5. des.
àpent til kI. 20.00

JOHNAS

10% Pabatt..

-JULEGAVER
TIL OLE
PETTER1 8 ár

Tweed i'ess.
398.SkJou'te,1-8 135.Ull stlllongs
59.-

4-8 Ar

Torsdag
5. des.

+10%
pa alle varer

Skort'h'a 1981kser Ira 309,.kiggedresser Ira 419,Censare Ira 209,-

JOHMAS

KM
MOTE

1. etg.
Ta med lappene vi pakker pakkene.
Alt pa ett sted.

TIL

CAMILLA- 10 A
Smokingskiorte
135.Solebukse
248.Votter
39.turn' 15.
Nytt fra

SPR

Smokingdress
1188.Poco Loco
V-genser 569.SPYDEBERG

TEBO TEBO TEBO

90 O
n 9119

pa

± 10% alle
varer 5112

Spydeberg
Apent 9-19 hverdager
lord 9-13

2. etg.
Pa alle ord.varer
pa dagens kjop
Stedet hvor alle kjøper dyner og utstyr.
Hoie Exclusive DEGAS ALLTID GODT UTVALG I
SENGETOY HOS OSS!
287.- Blomstret
2-delt
sengesett 2-delt fra kr 98.
Hoie
Sengetepper i born.
Glatt Mina
kr 145-,
145.
Motestriper 2-delt 196.- rn/f rynser
dobbeltLesekr205.
seng
More varmelaken
pute
kr 142.
komplett
98.- 70x1 50 ekte
Import varmelaken
BERGER PLEDD
kr 69
70x150
masse farger m/frynser
Baderomssett
kr 110.
tiI345. 3-d. ass. farger
fra259.
SengeRutet pledd, ull
kr 99.
krl6G. forlegger
import
Luxmatten
kr 225.
kr45. Oval
Rutet acrylpledd
Ensfarget pledd
kr 20.
I masse farger
krll8. Hândklr
150x200
kr 19
ass. str.
PRINCESS STRETCHLAKEN
SPESIALTILBUD
rn/3 ârs garanti, ekte frotte
pa 50x70 hândktr kr 15.
Enkel kr 86.- Dobbel 164.- STRETCH-FROTTE
laken
189.- Enkel 4950 Dobbel 89.
Til vannseng

TEBO TEBO

VIGNETT

Spesialforpetningen

: 10%, pa alle varer 5/12
Ci en julegave som varmer

ø'

ONSKETILBUD
for alle julenisser
Blant en mengde gode tilbud vii
vi nevne:

$lalämski

Fischer RC-4
Metallkonstr. 180-195 cm

Slalamski Head Racing
Metallkonstr. 185-205 cm

Vi forer kIr fra Helly-Hansen

$lalämbriller
Carrera Firebird

Ellers godt utvalg i herreklr fra norske
produsenter til bade arbeid 09 fritid

1,195.-

Joggedress

1.395.-

146.-

298.-

Nike. Gui eller rosa

Bag
Fischer rundbag. rod

Trampoline

NGLER

Effektiv mosjon

4

219.-

10% rabatt pa ordinere varer 5.-712.

Yrkeskker og Vern

- -4rksk1r
og Vern

595.-

Akebrett

bukser og skjorter
KjopekUrt

99.-

098mm
8950
960
1980
490
4950
1690

HESTENGEN SPORT

ASKIMVEIN 1.1820 SPVDEBERG
TELEFON (02) 88 81 54

Langdag til kI. 20.00 5/12.

10%
'S

Torsdag 5.12.85
Merk! Apningstiden 9-20

Godt utvalg I
julepresanger og
juleantrekk 0-16 ár
Vi fører alt I
babyklr og utstyr.
Mammaklr

SAM,

I

10% pa alle varer 5.12.

Bosch kjøkken-

BARN EKLit R

(unntatt hvitevarer)

maskin

Apent til kI. 20.00

MikrohHlge-

Støvsuger

OVN fra2a49Ou

1000W

ra795.

tra

-

SPESIALFORREtNING 0-16

W. (02) 8873W

'AR

1820 SPYDBERG

Arets julegaver og juleantrekk

Moccamaster

kattetrakter

.r

finner du hos oss

595•

Varmeteppe
pa 79."
KrUllbOrste
Barbermaskin
f l480
NattboNlampe m/skjerm fra 98

I

5.12. gip vi 10% pa alle varer ved
NO over kr 100,-.

'

pa

I

Kjopekort
Multikort

IN APAS

-

[T~F. 88 73, 43

r-

•-r..r

Flott julegavetilbud
Snowboots

LEBEI

til hele familien,
flere farger.

HJIRKET

I(UN

158.

Servering av varm glogg
og pepperkaker.

Mjar ungdomsskole er endelig butt offisielt innviet. Det skjedde sist fredag med -stor bravur, og stedet var selvsagt skolen.
Det er ikke mange steder at en byggekomite fØrst
ser sitt bygg helt ferdig for etter elleve hr.
Det kan sikkert virke litt søkt pa mange at en
skole først blir innviet etter at den har vrt i drift i
7 ãr. Dette har sammenheng med at skolen ble fullfort i 1984, da var 3. og siste byggetrinn, formingsavdelingen ferdig.

Mange gjester
Skolen fikk mange gjester
denne fredagen. SkoledirektØren i Oslo og Akershus stilte
med to representanter. Formannskapet, skolestyret, og
byggekomjteen var ogsA til
stede. Skolesjef Holm loset
gjestene trygt gjennom kvelden.

3 byggetrinn
Mjrha1len var 1. byggetrinn i utbyggingen av MJr
ungdomsskole. Den stod ferdig i 1976.
2. byggetrinn var den avdelingen de fleste forbinder
med Mjr. Den inneholder
administrasjon, spesialrom

og undervisningsarealer.
3. byggetrinn stod ferdig I
1984, og det var i forbindelse
med garantibefaring av dette
bygget feiringen kom sâvidt
sent 1 85. Denne avdelingen
inneholder formingsrom, skolesØsterkontor og undervisningsareal for et klassetrinn.
Rektor pa skolen, Oddvar
Stubberud sier til Vignett at
byggekomiteen med AsbjØrn
Sandem har gjort en god jobb.
Det ma jo vre godt a fâ avsluttet et sá tidkrevende arbeid formelt, sier han.

Bygge/comiteen flick endelig
avsluttet sitt arbeid.

Du. bestemmer selv hvor stort avslaget blir pa skatten neste at
kW

E

r du blant dem som
tror det er dyrt>>
starte Sparing Med Skattefradrag? Sorn sier at <<det er
vel og bra med skattesparing, men du verden for
noen belop man ma
spare ..
ABC bank har gode
nyheter til deg.
Vi har mange kunder
som noyer seg med a spare
en 100-1app i màneden, og
som allikevel kan fryde see'
,
over fire-fern ekstra hundrelapper i redusert skatt
hvert ár.
De fleste sparer riktignok mer. Men visste du at
droye 200 kroner i máneden
gir deg hele 1.000 kroner i
redusert skatt? I tillegg far
du selvfolgelig ogsà god
rente pa pengene du sparer.
Har du Personkonto i
ABC bank? Har du tenkt a
skaffe deg en? Da far du
15 % bonus pi SMS-rentene,
hvilket betyr 9,75 % i ärlig
rente!
HardurAd til âsii1ei ... ?

Sparing Med Skattefradrag kan were
ekstra lonnsomt i
ABC bank.

A/HfC
Sparebanken ABC

Sparer du 333 kroner pr. mAned i et âr, far du 1.600 kroner i redusert skatt.

bank

En god bank gjor det enklere.

