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men best
og størst
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Den store
Flatebyfesten
Se side 6

09 7.

Hest som
valgiag
Se side 5.

Svaneturen)
Se side 8.

Vannski
pa Oyepen
Se siste side.

Flotte
f0pephund
valper
Se side 4.

Forminmg
I alle
fasonger
Se side 9.

Fra 2. til 8. september var det
fest pa Flateby.
Arets Flatebydager gikk av stabelen pa tradisjon.
elt vis - med mye
god underhoidning
for store og smà.
Det var familiek.
veld,
juniortreff,
rockekonsert, stor
familiedag. Lorda.
gens kostymetog
som gikk fra Lokkafeltet og fra
Hauglia, var det
mest fargerike innslaget i program.
met og her var
det stor oppslutfling og fuilt opp av
fantasifulle
kóstymer.

p0

Tpe'kkspill a traktor
Trekkspillklubben
pa traktor gjennom
bygda. Det er det ikke
hver dag man opplever. Men sá er det
heller ikke hver dag
Enebakk Trekkspillklubb fyller 10 dr.

Iti

Sparebankens
Personkonto
gir bonus nâr
du samler deg

Riktig muntert var
det fredag kveld utenfor Ytre Enebakk
Bensin og Service der
turen rundt i Vâglia
startet.
Spellemennene ble godt mottatt
over alt - b1jespe1l>>
er popu1rt.
Meningen med denne lynturneen pa
traktor - forØvrig en
51-utgave av en sâdan, kjørt av kiubbens Harry Hoimsen var a lage PR for
trekkspillklubbens

•jSPAREBANKEN
din nrmeste bank i Oslo og Akershus

j ubileumskonsert
som gár av stabelen
Pa Mjr ungdomsskole sØndag 28. oktober, hvor biant annet
Osios ordfØrer Albert
Nordengen vii vre til
stede.

Enebakk rørleggerbedrift

ved aut. rerim. Trygve F. Andresen,
Vàglivn. 25, 1914 Ytre Enebakk
Utterer alt I rorleggerarbeide.
PristHbud pa modernisering og nyanlegg.

TIMELONN KR 100,- eks.
tlf. 92 43 54
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VIGNETT.

Reallmstmisk
Tirsdag og onsdag i forrige uke
fikk personalet ved Enebakk Syke- og Aldershjem opp1ring i
brannvern. Det er forsikringsseiskapet Uni som bar satt i gang
dette prosjektet. Blant annet bar
de stilt til disposisjon fire brannsikre vogner som nâ brukes som
ledd I opp1ringen av personale
ved alders og sykehjem over hele

landet. Her i kommunen er det
AsbjØrn Sandern fra Enebakk
brannvesen som sammen med
Lyder Holli fra Østlandske
Brannsikring i Askim bar stâtt
for opp1ringen. Bade tiradag og
onsdag fikk personalet ved sykehjemmet prove sine nyervervede kunnskaper i praksis.

Lyder Houifra Østlandske Brannforsikrzng iiisiruerer i
hvordan man skal slokke sengebrann med enlcle midler
- somf.eks. et uliteppe. Metoden var 100% effektiv og tok i
underkant av et par minutter.

Hindballpesultatep
I helga var det sesongstart for
hândballgruppa i ElF. De fleste
av kampene ble spilt i Mjrhallen, og vi bringer her resultatlista
fra kampene:
Mjarhallen:
G-12
Enebakk-Fet 12-11
P12.
Enebakk 1-Fet I
8-10
Enebakk 11-Fet II
5-11

P14
Enebakk-Firistadbru
Darner
Enebakk-Borgen 19-13
Jessheimhallen:
G 14
Ulikisa II-Enebakk 12-9
Eidsvollhallen;
P16
Eidsvold IF-Enebakk 11-4

Enebakk Husmoplag
Henv. Studieleder Kari GlomsrØd, tif. 92 64 32

KOM OG GJOR KUPP!!!
PRISER FRA KR 11- IlL KR
UANSETT FORPRIS
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Grendesenteret - 1911 Flateby
TIf. (02) 92 83 74

Personkonto kan du
benytte nár du far Iønn,
pension og studielán og
dessuten til vanlig sparing.
En av ford elene med
Personkonto er at du far en
ekstra bonus-rente pa andre

27-3

sØker 1rer til omsØmkurs for barneklr.

LOPPEKASSEN STAR FREMME
TORSO., FRED. & LORD..

Spare-.
bankens Person=
•konto
gir bonus
nár
du samler
deg

L""M

vanlige sparekonti hos oss.
Med bonus far du f.eks,
hele 9,75% rente pa sparing
med skattefradrag.

Personkonto

a

gjor det Ionnsomt samle seg

SPARERMON
- din nrmeste bank i Oslo og Akershus

Ko n
- takt med
vg
hjmemmetEkto
Tirsdag den 4. sept. var det
konfirmantinnskriving
i
Enebakk kirke. Menighetsridet- hadde i ár valgt a invitere ârets konfirmantkull
sammen med foreldre/foresatte til en kort sainlings
stund i kirken soni en start
pa konfirmasjonstiden. Foruten selve innskrivingen sto
skriftlesing, salmesang og en
orientering om konfirmantundervisning, og konfirmasjonstiden pa programmet.
Det nye opplegget I forbindelse med konfirmantinnskrivingen var tydeligvis en suksess. Kirken var fylt til siste
benkerad da kaliskap. Eivind Johannessen onsket
velkommen.
Viktig med kontakt
- Hvorfor valgte dere denne
formen for konfirmantinnskriving?
- Vi mener det er viktig a fA en
god kontakt med foreidrene allerede fra starten av, sier kaliskapellan Johannessen. Dette med
konfirmasjon er jo ogsã en familiebegivenhet som bade foreldre
og besteforeidre er veldig opptatt
av. Det krever dessuten mye a arbeide med ungdom i den alderen
- og det er fint a kunne støtte
hverandre.
- Dette med foreidre og beste-

foreidre - blir ikke nettopp det et
press for de unge?
- Jeg er optimist, og jeg ser
positivt pa konflrrriasjonen. Ungdom i den alderen er egenrâdige.
Jeg tror ikke de lar seg tvinge av
familien. Men selv om de er egenradige er de ogsa i en alder hvor
de sØker svar pa mange ting.
Mange av dem synes at det er
viktig a bruke litt tid pA a finne
Ut av dette med Gud og kristendommen.
Velsignelse ikke bekjennelse De ser ikke pa konfirmantundervisningen som et ork. De er
faktisk opptatt av ting som meningen med tilvre1sen....

- Hva ser dere I kirken pa som
det viktigste I konfirmantundervisningen?
- Det er viktig a gjØre motet
med kirken sa positivt som mulig
for konfirmantene. Det er ogsa
viktig at vi viser dem i praksis
hva et kristent miii 0 og et kristent, fellesskap betyr.
- Hva legger kirken i dag i
konflrmasjOnshandlingen?
- Vi ser pa den som en velsignelse - ikke lenger en bekjennelse som tidligere. Det er mange ar
siden man hadde en generell
praksis med enkeltløfter om forsakelse og tro. Vi gir dem en velsignelse og Ønsker dem lykke til.
Resten er opp til de unge, sier Johannessen.

Vaktmester

søkes til Flateby samfunnshus A/L
Arbeidet bestãr i a vrnre kontaktledd for utleievirksomheten. - Vaske etter kinoforestillinger, arrangementer
01
bide oppsyn med huset med hensyn til lásing etc.
Nrnrmere opplysninger om iØnn og arbeidsforhold kan
du fá ved a henvende deg til
Stale Rustad
Hagenvn. 12, 1911 Flateby, tlf. 92 83 68

VIGNETT

HURRA.'

Vi etterlyser
styring...
ElF's lysiØype pa Flateby skal legges om. Underveis l utbyggingen av Flateby Ill skjedde det et eller annet finurlig sã
flere familier fikk lyslØypa bokstavelig talt tvers over kjøkken gulvet. Og aile skjØnner at slikt gâr ikke. En omlegging av
iØypa er utvilsomt päkrevd.
Det vi vii sette fingeren pa er et punkt i den foreslátte finansieringsplan for prosjektet - som forØvi-ig et flertali i formannskapet liar sluttet seg til. Man vii overfØre de 134.000 som var
avsatt til opparbejdelse av Vidotta idrettsplass til omlegging av
lyslØypa! Micilene ble i sin tid bevilget av kommunestyret utfra
etforslagfra ElF om àfinansiere en opparbèiclelse av piassen
med 1/3 pa kommunen 1/3 pa ElF, 09 1/3 Ira STUI. De 134.000
som nâ erforeslàtt overfØrt til omlegging av lyslØypa var altsà
kommunens andel i prosjektet. Imidlertici er bade foreningsliv
og kommune steder hvor medlemmer kommer 09 gár. Og nye
ting dukker opp. Nye prosjekter. Sá ogsä i Enebakk idrettsforening og Enebakk kommunestyre. Planer for et nytt gigantprosjekt set dagens lys. Et idrettsanlegg i tilknytning til sportshytta Strezflnn. Her trenges ogsà midler, 09 planlegging, Si
Vidotta er muligens ikke lenger det interessante prosjektet del
engang var. Hva vet vi? Vi vet ikke mer enn at det ikkeforeligger konkrete planer for opparbeidelse av Vidotta sa iangt. Det
ma det gjøre om man skalfà STUI-midler. Hvorfor liar det ikke
butt utarbeidet planer her? De 134.000 som kommunestyret a sin
tid bevilget til prosjektet har vcertfrystfram til denne maneclen.
Nd Ønsker etfiertall iformann.skapet a bruke pengene til omlegging av lysløypa.
Man undres. Man undres blant annetfordi man etterhvert ma
lure pa hvor mye kommunate vedtakogprtëriteinr'egentUg
liar a bety - om man overhodet behØver a prioritere noe som
kelstnârman sà enkelt lean snu opp ned pa tingene. Selvsagt
vii det kunne komme opp ting som krever forandringer i et
bud.sjett, og hvor en omprioritering presser segfram. Vi mener
ikke dette er tilfelle her.
Slcal man opprettholde respekt for de folkevalgtes disponeringer 09 prioriteringer - ma man ikke foreta omprioriteringer
somfàr mange til a sette spØrsmàlstegn ved om detfinnes styring.
Nar vi set sterkt engasjerer oss i nettopp disse pen gene - somi
og for seg ikke er noe kjempebelØp - selv i trange tider - er dcii
nettoppfoidi det rØrer ved folks respekt for systemet. Bet yr et
kommunalt vecitak egentlig floe? En slags vi kjØrer saken
fram og sér-mentalitet sta pa - den sterkeste vinner.
Vidotta liar - bade fra ElF selv - ogfra kommunen vcert et prioritert prosjekt. Det lean i denne sammrnheng ogsa vcere verdt
a nevne at plassen er den muligheten elever ved Stranda skole
liar til skikkelig fzjsisk utfoldelse. Det skulle ikke vcere nØd-,
vendig a nevne at ogsà midlene til opprusting av gymsalen her
er tatt ut av langtidsbudsjettet.
Her forela et enstemmig kommunestyrevedtak. Det ma ikke
vcere rom for press gruppers scerinteresser i en tid med dàrlig
kommunal Ølconomi. Det ma ikke vcere rom for kretstenking op
nisseluementalitet. Enebakk er en kommune - vi ma bruke pengene til aUesbeste. Vi ma opprettholde respekten for de vedtak
som blirfattet blant annet ved a ikke bruke midier avsatt til prior-iterte prosjekter til andre formal. Hvordan skal man eliers
opprettholde respekten for de prioriteringer somforetas.

PLAKATEN :!
Plakaten er stedet du hver uke finner aktuelle
opplysninger om ukens forskjellige aktiviteter I
Enebakks lag og foreninger. Se pA Plakaten, sA
gAr du ikke glipp av noe.
Vi oppfordrer ogsA foreninger og lag til a sende
terminlister silk at vi kan slA de forskjellige begivenheter opp pA Plakaten. Mrk. Opplysninger
om inntektsbringende .enkeltarrangement gAr
som annonser og fir ikke gratisplass pa Plakaten.
Enebakk Storband
minner cm Øvelsen pa Mjr
Ungdomsskole mandag 17. kl.
19.00-22.00.

IL Driv
minner om fØlgende handballkamper i Mjrhailen:
16.9, kl. 15.00 -

Her er Enebakks nye debattforurn - eller for A si
det litt mindre høytidelig. Her er stedet for deg
som har noe pA hjertet, fra dagliglivets trivialiteter til de store samfunnsspørsmAl. Er du sinna, er.
Fritt Forum stedet du kan fA gi uttrykk for din
harme. Har du forsiag til Iøsninger pA aktuelle lokale spørsmAl? Skriv til Fritt Forum. Men skriv
ikke aitfor langt. Vi forbeholder oss retten til A
kutte ned pA innlegg etter beste skjØnn. Du behover ikke a skrive under med fuilt navn, men redaksjonen ma ha fuilt navn og adresse. Du kan iikevel stole pA at du forblir anonym dersom du
Ønsker det.

Busker og tPwP
ksep oq'
Og - det erfarlig det. Spesielt ved kryss og stikkveier i
havene pa byggefeltet. Man liar stoppeplikt for hØyre,
men det er vel ikke meningen man skal stoppe bilen og
gä ut for a se om det kommer noen fra hØyre? Enkelte
steder ma man enten gjØre det, eller slâ nedfarten og la
det stet til.
Det vile bare vcere sàforferdelig om et barn kom i viii
fart pa sykkel - som de Jo ofte gjØr. sa uoversiktlig kan
det bli at ingen ser hverandrefør uhellet er ute. Ta en titt
pa buskevekstene deres da, folkens.
B.P.Ø

POLITIRUNDEN
Trafikkube
I Kirkebygda
It

En 18 arig enebakkgutt
kom relativt uskadd fra det,
da han søndag ettermiddag
kjØrte ut i nrheten av Bolseth i Kirkebygda. Gutten
havnet oppover i hagen til
Mjønli og rett inn i et tre. Bilen gjorde rundkast og ble hggende pa taket. Gutten kom
seg uskadet ut av bakruta,
floe fortumlet, naturlig nok.
Bilen var imidlertid totaiskadet. Gutten hadde bare hatt
fØrerkort i 14 dager, og mente
selv av uhellet skyldtes manghende erfaring.

Stjal mat og 01
Hun fikk seg litt av et sjokk
damen fra Hammeren sorn
søndag morgen kl. 5 00 overrasket en fremmed mann i
kjelleren sin. Den snartenkte
damen lãste dØren, og forvisset om at tyven var fakket
ringte hun politiet. Da disse
korn pa plass var imidlertid
ftxglen flØyet - antagelig ut
vinduet og bort i en hvit varebil - med rod bord av japansk opprinnelse. En silk bil
ble nemlig observert bortover
Hammerenveien ved fern-tiden sØndag morgen. Ellers
har politiet ingen spor a gà
etter.
G 14 Driv-Siggerud
16.9. Id, 15.55 P 16 Driv-Nit./Hak 3
16.9 Id. 16.50 D Driv-SolØrlaget
IL Driv
minner om at smágutter II
spiller bortekamp mot Vestby
onsdag 19. Sept. Dere far beskjed om klokkesiett.

I en txafikkontroll ved Tangen bro fredag kveld, ble en
person anmeldt for a ha kjørt
uten fØrerkort. Vedkommende har tidl. mistet fØrerkortet p.g.a. promillekjØring.
I kontrollen, som ble foretatt av folk fra iensrnannsetaten I Enebakk i samarbeid
med Biltilsynet, ble det ogsâ
skrevet ut to forenklede forelegg til personer som kjØrte
uten vognkort i bilen. Det ble
ogsa skrevet ut en del mangellapper, vesentlig p.g.a.
darlig lys og dârlige dekk.
Ved kontrollen ble det ogsa
brukt effektmâler pa mopeder
for a se om det var montert effektanlegg pa disse - d.v,s. om
de var trimmet.
Spesielt med resultatet av
denne kontrollen var politiet
meget godt fornøyd. De aller
fleste tohjulingene var i god
og forskriftsmessig stand, og
fØrerrie brukte hjelm. Bare i
ett tilfelle kjØrte man to pa en
moped. Og deter nok sjelden i
Ytre Enebakk.

Takk til dere som bar gâtt i
bresjen for en enebakkavis, Vignett var mer enn vi hadde ventet.
Endelig en avis for enebakkinger,
en avis sorn er verd a lese fra
-perm til perm..
Mange har undret seg over om
det kunne finnes stoff nok for en
egen avis i Enebakk kommune.
NA er det bevist. Muidvarpen
Øverst i hØyre hjØrne har gravd
godt. Hâper den far nok nring
til a grave videre.
Boya

Egen distriktspsykolog
ForsØksordningen med' kom-.
binert distrikts/skolepsykolog,
som Enebakk na har hatt i en trears periode har skoledirektØren
na satt born for.
Pa bakgrunn av at denne ordningen ikke lenger kan opprettholdes, vedtok helse- og sosiaistyret i sitt siste mØte a gA inn
for a gjøre om den midlertidige
1/2 distriktspyskologstilljngen de
har disponert over til 1/2 fast
stilling. - Egentlig har dette mer
sammenheng med PPTs ønske
om disponering av egne ressurser, enn med Helse og sosialstyrets Ønsker, sier distriktslege Torgeir Landvik. For oss yule
det ikke spille noen stor rohle om
man fortsatt hadde en kombinasjonslØsning med PPT. I forsøksordningen har PPT hatt til
râdighet 1 1/2 spesialpedagog og
12 psykolog, mens deres ordinre ressurs er 1 1/2 stilling. Denne
ressursen øn.sker de na a M en hel
lagog. ' g. inn or gjort
den halve stillingen vi har disponert over permanent, og háper
det blir fattet de nødvendige vedtak slik at vi kan fA den besatt
snarest muilser, sier Landvik.

Ligiiingen
I rute
Ligningen er I rute, far vi opplyst ved Enebakk Ligningskontor og folkeregister. - Vi regner
med utlegg i lØpet av en 14 dagers tid, sier ligningssjef Frantzen til Vignett. I t3or var dagen
23. september, og det er mulig at
det kan bli litt tidligere i ár - men
ikke noe av betydning.
Og hva kan folk vente seg? Bhir
det mange sorn far ekstrakroner
og hvordan gâr det med antall
baksmell? Akkurat det har vi
foreløpig ikke oversikt over, sier
Frantzen, men det virker som om
det følger vanhig mØñster hvor 75
prosent far tilbake og resten ma
betaie mer. Men som sagt, vi har
ikke oversikten her enna.

= Fotbaliresultat
miniputt 8 är

Gudstjenester 16.9.
KI. 10.00 Enebakk kirke. FamiIiegudstjeneste v/Raddum.
K!. 11.00 Mari kirke v/Johannessen og ungdomssekretir
Grete Gotfredsen, Santaimisjonen.

Tomter og Driv II rnØttes til fly
dyst 4/9 i Tomter og pa tross av
intens kjemping i to omgariger
matte Driv-guttene se seg slàtt
med 5-0. Guttene var stort sett
enige om at det ikke gjorde noe a
tape for et sa godt hag som Tomter.

REDD BARNA
Jernbanetorge( 2, Oslo I
5000187

I
Posigirokonto

VIGNETT

Flotte forerhundemner
hos Fossum pa Flateby
0

Hos Fossum i Furuveien pa Flateby er det
liv om dagen. I rommet
som egentlig skulle bli
badstue, oppi en romshg lay kasse pa myke
tepper kryper og kravler seks sØte labradorvalper, to tisper, Hina
og Hekia og fire <<mannfoIk> Hero, Hector, Hago og Hansi. Mor Molly
sitter midt i blant, stolt
men litt mistenksom
over besøket og vokter
pa ungene sine. Dette
er hennes annet kull.
Selv var hun nummer
tre i et kull pa ni som sã
dagens lys, hos Fossumfamihien 3ulaften for
snart fire ár siden. Moren hennes, Cala, er i
dag tatt ut av avl. Den
tusler rundt som familiens egen hund, og finner seg godt til rette
som bestemOr for de sØte valpene, som fra tid
til annen ivrer etter a
komme seg ut av kas-

Se seg om i

sen for a
verden. Men a gá oppi
kassen til mor og unger
- se det gjØr bestemor
ikke. Dertil liar , hun
fãtt altfor mye kjeft av
Molly tidligere for slike forsØk, forteller
Bente Fossum soifl-ør
fôrvert for avlstispfl
Molly.
IKKE FOR STORE!
- Cala var ogsá i sin tid avIstispe, forteller Bente, men
den er nâ tatt ut av avi, fordi
det viste seg at den hadde en
tendens til a fà for store valper. Hunder som skal brukes
til fØrerhuflder kan ikke vre
for store. Det er jo viktig at de
kommer inn over alt, i fly,
busser, tog osv.
- Hvor store var disse valpene da de ble fØdt?
De veide rundt 1/2 kilo, og
det er noksá vanlig vekt. Na
tre uker gamle veier de Ca. 2
kg. De vokser relativt fort. De
fØrste ukene skal de legge pa
seg 50 gram annenhver dag,
sâ 100 gram annenhVer dag,
sier Bente. Jeg fØlger nØye
med og veler dem daglig.

Fram til nâ har de ftt bare
morsmelk. Na har jeg begynt
A gi dem litt tillegg. Det ender
opp med at de krever tre
maltider om dagen siste delen
av tiden de er her. Deter imidlertid Forerhundskolen som
holder fOret til valpene. Selv
holder jeg maten til Molly deter jo det som ligger i a vre fOrvert. Veterifle 1flger og slikt kan man unidlertid fa dekket.
FORERHUND LANG PROSESS
- Hvor lenge far dere ha valpekullet her?
Nar de er sju-àtte uker blir
de hentet av sine respektive
fOrverter. Ofte kommer disse
pa flere besøk innen de henter
sin vaip - for a bli bedre kjent
med den.
- Hva skjer videre med disse
valpene etter at de er hentet
av sine respektiVe fOrverter?
Nâr de er 12-14 rnàneder blir
de innkalt til veterinrundersøkelse, med rØntgen osv. Det
blir sett pa gemytt og andre
egenskaPer. Av de valpene
som besta.r prøvene tar man
ut de man vii ha til avi. Resten blir tatt i skole med tanke

pa førerhUfldfUflkSiofl. De gár
i trening et halvt ar, og kan da
bli førerhund hvis de er gode
nok. Av forstâelige hensyn
blir de sterilisertikaStrert.
Dette forandrer mange ganger hundenS gemytt, slik at de
blir ubrukelige selv om de i
utgangspUflktet var velegnet.
Men de som ogsà kommer
gjennOm denne prosessen,
blir innkalt sainmen med personen de skal vre fØrerhund
for. Her prØver man sa godt
man kan a matche gemytt
hos mann og hund, fØr de
gar i trening sammen.
DRAMATISK
- Hvordafl forlØper en valpefødsel? Kiarer tispene seg
stort sett selv?
- Jeg ma were der hele tiden. Denne gangen gikk alt
bra, og afle seks valpene kom
uskadd til verden. Hans Christian - eldste sØnnefl min var
der - og har ftt en av valpene
oppkalt etter seg, noe han er
meget stolt av. Ellers er det
ikke alitid det gar like lett. I
det kullet Molly flkk i nor,
trodde vi vi skulle mistet den
ene. Vi matte til veterinr
men slapp keisersnitt, sa alt

Hans Christian er me get
stolt over a hafàtt en valp
- nemlig Hansi - opplcalt
etter seg, og han koser seg
sammen med Molly og de
seks valpene.

gikk bra. let av kullene til Cala matte jeg blase liv i den ene
valpen, og den siste matte tas
med tang hos dyrlegen, sâ det
kan saktens vre dramatisk.
VIKTIG FOR BARNA
- Jeg synes det er veldig
viktig for bama a fá oppleve
dette. Det lrer dem respekt
for liv i en tid med stadig mer
matrealisme. Til uken kommer barna i barnehagen hvor
John Edvard bar gatt og skal
hilse pa. Ogsà tidligere nâr vi
har hatt valpekull har barnehage og skoleklaSsefl til John
Edvard og Hans Christian
vrt pa besøk. Det rare er at
selv om mange av disse barna
i utgangspUnktet er redde for
hunder, blir de fort fortrolige
med bade Cala, Molly og valpene hennes.

VIGNETT

KTIV KL B VIL HA
HEST SOM V L FAG

Kari Martinsen og Siv Sterner sammen med en del av etevene pa ridekurset.
Ytre Enebakk Hesteklubb. Skiltet ved avkjørseien fra RV 155 opp
mot Stra Gird er beskjedent i stØrrelse, og vii
yel bare merkes av spesielt interesserte. Desto
mer imponert blir man
nâr man kommer fram til
det flotte anlegget som
kiubben disponerer pa
eiendommen til Langskaugfamiiien.
Helt siden i mars har
Ytre Enebakk Hestekiubb
stâtt pa for fulit her ute.
Kiubben har etterhvert
fãtt ca. 100 medlemmer,
og man skai nâ sØke om A
ft registrere egen kiubb slik at blant annet kiubbens dyktige ryttersker
ikke behøver A stille opp i
konkurranser i Spydebergs navn.
I spissen for kiubben
stir Kjeil og Grete Sterner - begge hesteentusiaster fra Ytre Enebakk.
Sammen med ungene legger de ned tid, krefter og
entusiasme for A skaffe et
godt miljø for hesteinteresserte i Ytre Enebakk.
De bor narmest pA Sretra,

i fritiden. Men Stra og
hestekiubben er hobby.
Jobben sin har de I Oslo.
Ridekurs
Kiubben er ná i gang med
sitt andre ridekurs for nybegynnere, 7-8 hester med ryttere i alle aidre fra 8-ärs alder
opp til tenAringer var i full
sving i innhegningen da vi forleden avia et besØk pa Stra.
Instr.iktØrer var klubbens to
dyktige ryttersker, Karl Martinsen og Siv Sterner, som
begge liar hest i blodet> og
mange ârs erfaring pa hesteryggen. Instruktørjobben gjØr
de gratis, av ren og skjr entusiasme - og de er dyktige.
PA kurset har de ansvaret for
A la-re opp 21 elever, fordelt i
tre grupper. Ogsâ voksne nybegynnere stiller modig opp. Forskjellen er bare at de ikke
er fullt sá flinke til a passe tida som de yngre elevene.
Kanskje det har noe med entusiasme a gjØre, sier Grete
Sterner.
- Hva lrer man sA pa ridekurs for nybegynnere?
- Man begynner med stell
og oppsaling av hesten. Sá er
det ridingskritt og tray - det
mest elementre. K.lubben
disponerer fire hester. Tre av
dem som gâr i innhegningen
nâ er váre. Mange har sin egen

hest som de har ute pa 1/2 fOr.

Onsker seg flomlys
Kursene er en veldig viktig
del av vAr virksomhet, sier
Grete Sterner, - derfor er det
vAr store ØnskedrØm A fA
flomlys. NA er det ikke lenge
•fØr det blir svrt tidlig mørt,
og da er .clet umulig A drive
kveldskurs. Et slikt prosjekt
mA man imidlertid ha hjelp
til. Og vi hAper selvsagt ph
kommunens velvilje her. Jeg
vil understreke at hestesport
og hesteinteresse er noe som
binder generasjonene sammen. St. Hans f.eks. hadde vi
en fantastisk fest her ute med
klubbmedlemmer, foreldre
(som ogsA legger ned et stort
arbeid her), tanter, besteforeldre og smAsøsken. Hundre
prosent vellykket. Og for en
tid siden var vi ph overnattingstur med 14 hester og 32
unger fra 8 Ar og oppover. Vi hadde det helt fantastisk.
Valgfag
- - Mange ønsker A gA videre
med sin interesse for hester,
sier Grete Sterner. - Siv, datteren vAr har f.eks. lyst til A bli
rideinstruktør. Hest som vaigfag I skolen vifie kanskje vrt
en tanke. Vi har allerede hatt
kontakt med en skole med
tanke ph et slikt opplegg. SA
dette er noe som ligger i tiden.

Ingrid og Gitte til hest, kiar for

fly

ridetime.

VIGNETT

en
Sv neturen
kjempeoppleivelse
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Grilifest med ungdommer Ira i4rettsklubben Kampørn.:

.

Svanen er en tremastet skonnert bygget i 1916. Etter at
skipet ble brukt som frakteskute I Nordsjøen og østersjoen,
ble den i 1972 innkjopt av Norsk Sjofartsmuseum. Kjopet 09
restaureringen ble muliggjort med tilskudd fra Sosialdepartementet og Oslo kommune.
I tidsrommet fra 1. mal til 15. september blir det ârlig holdt
RO KL. 11

Mandag 26. juni startet vi
fra BygdØynes i strálende
solskinn og med havsalt i
blikket stevnet vi ut Oslof3orden. Vi gikk for motor hele
den fØrste dagen, selv om det
var gode forhold for seiling.
Det viste seg at vi trengte tiden til A sette oss inn i skipsrutinene - dem var det mange
av. En ting som vakte mangt
et smil var at gutta hadde sitteplikt pa dassen.
Vi gikk til ro klokka 11, og
da skulle det ogsà vre ro.
FØrste natta ble toff for de aller fleste. Det var uvant A hgge tjue mann pa 1ikemange
kvadratrneter. Banjer'n ble
ogsâ brukt til spiserom og
oppholdsrom hvis det var
dârlig vr. Mange av oss var
skeptiske til A kØye klokka ellevel men det viste seg at no-.
en fikk problemer a holde seg
oppe sâ lenge. A vre ute hele
dagen med sol, salt og hardt
arbeid trer p4 kroppen. Det
uikk alle og enhver erfare.
GRILLFEST

Tirsdag møtte vi to andre
skip, Urnin og Ferrenia. De
var lastet med undom fra idrettsklubben KarnpØrn. Etter
et noe nØlende mØte,tØdde vi
opp etter hvert, og vi avslut-'
tet dagen med en strálende
grilifest. Vi stilte med sang-

hefter, noe som ble tatt positivt opp av vare nye veiner.
KAPPSEILING OG FOTBALLFINALE

Neste morgeri var det nesten helt vindstille, sâ vi ble
higgende til klokka toiv fØr vi
satte kurSen fra ArØ mot Stavern. Da ble det tid til fritidsaktiviteter som badrnintxn,
freesbee, windtirfin,. dykking og andre aktiviteter som
kjennetegner sunn ungdom.
Riggklatring var en svrt po.pulr sport. Nesten alle var
til topps, d.v.s. 16 meter over
vannfhata. Yngvar RØer den
eneste ekte sjØmann vi hadde
med oss, syntes det var hitt for
lavt.
Vinden frisknet pa utover
dagen - oppe i kuling var det.
Vikappseilte i 12 sekundmeter vind og seks meter hØye
bØljer. Vi opparbeidet oss en
kiar ledeise, men matte avblase p.g.a. for mye vind for de
to andre baijene. Vi ankom
Stavern akkurat tidsnok til
EM finalen I fotball. Vi kunne
jo ikke forsake alle begivenheter. Etter inspirasjon av
Platini og gutta, tok vi og sb
dem 2-1 en vennskapelig fotbahikamp.
BLASKJELLFEST

Torsdagen var det som
vanlig opp kbokka sju. Pytt,
pytt. Vi hadde sansen for sjØmannslivet nâ. Vi satte med

ukestokter lang den svenske vestkyst og den norske sørlandskyst.
I fir hadde ogsâ KLUBB I - Flateby Ungdomsklubb fâtt
plass og vi ble tildelt den siste uka i juni. Kapteinen ombord
gjestet Klubb I noen uker for vi dro, sâ forventningene var
skrudd skyhoyt allerede for vi kom ombord.

Tekst og foto:
Arne Kongsnes
fulle sell kursen for TØsberg
TØnde, Tjømekjla og GásØykalven. Her ble tre av Kdubb
I's medlemmer sendt til
bunns for a piukke blâkjehl,
noe kapteinen var helfrelst
for. Det smakte fortreffelig.
Fredag vâknet vi til dárlig
vr for første gang pa denne
turen. En oppmuntring var jo
at reiseradioen sendte hilsener fra oss til foreidre, venner
og kjente. Det var siste natta
ombord, og mange begynte a
tvile pa om ordtaket borte
bra, hjemme best skuhle holde
stikk etter denne ferlen.

A holde orden pa 399 kvm.
sell, og sikkert flere mil med
tau. Hver enkeit deltaker haddeforskjelhige vakter til rors,
navigasjon, bysse o.s.v. Ingen
ma tro at dette var noe gamlehjem" nei. Men det ga vir-

kehig mersmak. En kjempeoppievelse. Vi som var med pa
turen vii forØvrig sende noen
varme hilsener til mannskapet som var aldehes fantastisk. Vi kommer igjen - det
kan dere vre trygge pa.

LEDERNE OVER BORD

Lørdagen gikk med til
reingjØring av hele skuta.
Bandittene pa de to andre bátene greide a knabbe sjørøverfiagget vârt, og alle forsøk
pa gjenerobring mislyktes. Da
vi ha til kai ble alle lederne beIØrig kastet over bord, en
gammel og hyggelig sjØmannsskikk.
Med oss pa denne turen
hadde vi en besetning pa fern
som hjalp til med styring av
batene. Uten oss yule de aidri
ha greid det.
Det trengs mange mann til

Svanen - i srnultfarvann sammen med Umin og
Ferrenia - hvorungdornfra idrettsklubben KampØrn
holdt til.

VIGNETT

Endelig har elevene ved
Mjar ungdomsskole fâtt
skikkelig tilholdssted for
formingsaktiviteter. Pa
300 av de til sammen 650
kvm som utgjØr nybyggets totale areal kan elevene nã utfo!de seg med
mange aktiviteter som for
ikke var mulige eller sikkerhetsmessig forsvarlige. Tilbygget, med den
nye formingsavdeliflgell

var lenge en varm potet i
bade skole og kommunestyre. En brakkeløsning
var like om hjørnet. He!digvis endte man opp
med en løsning som bade

gir skolen heihetlig utseende, gir rom for helsesøster, og sist, men ikke
minst - gir skolen et klasseromstilskudd som muliggjør gjennomføring av

den pedagogiske grunntanken ved planleggingefl
- nemlig hvert kiassetrinn sitt klasserornsareal.
FLEKSIBELT
Den fØrste uken av skoleàret
matte de nye kiassene holde til 1
det gamle bygget. I forrige uke
flyttet de inn i nybygget.
- Vi ser dette som en stor fordel, sier rektor Stubberud. Vi mener at elevene gjennom en slik
ordning vii fØle ansvar for sitt
kiasserom - og at det i sin tur vU
M dem til a holde skolen i god
hevd. Nybygget er ellers innredet
fieksibelt silk at vi far muligheten til a fØlge opp de forskjellige
pedagogiSke retninger.
GOD PLASS TIL
AKTIVLTETENE
I handarbeidsrOmmet i den
nye formingsavdeliflgefl firmer vi
halve kiasse 7c - fordypet I fargerike filler. Her lrer man lappeteknikk under formingsireT
Astrid Holtops kyndige ledelse.
Ikke alitid sa iett a finne farger
som matcher, mener elevene.
Men akkurat dette med a sy pa
maskin - det kan man da tross
alt fra barneskOlen. Og her .i den
nye handarbeidssalen pa Mjr er

det ikke mindre enn âtte symaskiner, sâ man supper a. vente
sa. ienge pa tur. Det er vesentlig
nár man driver med applikasjoner.
- I formingssalefl er det ogsâ
piass til fire fiotte vever, to av
dem nye av âret, og na.r disse elevene er ferdige med a 1re det
mest grunnleggende innen applikasjon, skal de ga iØs pa. vevene,
forteller Astrid Holtop. - Vi skal
veve ryer. Na slipper elevene den
møysommelige prosessen med
klippe fihleremser til formàlet. Et
nytt spesialgarn innkjøpt I Sverige gjør samme nyttefl. Om man
gieder seg til a. veve. Kiart det.
Og rokken som sta.r borte i en
krok er aldeles ikke bare til pynt
om noen skulle falle pa. den tanken. - Vi skal lre om hvordan
de forskjellige stoffene blir til,
sier Holtop, som kan fortelle at
hjemme dyrker hun sin egen un
slik at hun ogsa kan vise elevene
hvordan dette stoffet ble tilberecit fra gammelt av. Det er
god arbeidsplaSS bade for lrere
og eiever i de nye hândarbeidslokalene og lagerrommet for materialer er virkelig imponerende.

Lars MØrck og Freddy Wulff
er godtfornøYd med den nye
formingssalen.

FATT DET SOM

VI VIL
I slØydsalen finner vi 1rer Viggo Karlsen I full sving med resten
av kiasse 7c. Elevene sager Ut dyrefigurer med lØvsag og er sa.
konsentrert om oppgavefl at
man knapt. blir tatt notis av. Nâr emnet er sagd Ut 'skal det
spikkeS og pusses pa til Plasterlappen ma fram fiere ganger. Nye
kniver er skarpe, og man ma ire
seg ;k handtere dem.
Viggo Karlsen er storfornøyd
med den nye slØydsalen, og glad
for at man endelig har forsvarlige
forhold for formingsunderViSflin
gen, slik at man slipper en omflakkende tilvrelse fra Mjr til
barneskolefl for a bedrive siØydundervisning. Her har vi ftt det
som vi vii ha det, sier Karlsen. Vi
har jo ogsa vrt aktivt med i
pianleggingefl. Og det er bare en
mening blant 7-kiassingefle som
jobber pa sin fØrste sløydopPgave i den nye formingssalefl.
Her er det topp!
METALLSLØYD
Den nye slØydsalefl har eget
malerróm, og en egen avdeiing
for metallsløYd. I metallsløydaVdelingen er det formings1rer Eivind Jentoft som holder til.
- Dette med metalisiøyd er
noksá nytt for mange av elevene.
Det har pa mange mater vrt et
forsØmt omrade. Derfor vii vi
gjerne sia et slag for denne delen

av slØydunderviSfliflgefl, som jeg Gutta i ZC gleder seg til a lcmener er av stor betydning. Her re og veve, og de skal nokfâ
far vi alle muligheter til riktig a med seg litt av flvert under
fordype oss 1 materialet. Jeg har formingslcerer Astrid Holtops
gatt inn for en apen verktøyløS- kyndige ledelse.
ning, og mener det virker inspirerende pa elevene. Eiiers er denne oppgaver som det tidligere ikke
avdelingefl topp. Det fine verne- yule vrt forsvarlig a gjennomutstyret gjØr at vi kan ga lØs pa fØre.

Den nye gassdrevne smia i avdelingen for nietallsløyd er
•
kjempeftn. Det er formingslxrer Eivind Jenloft som skal
undervise i met allslØyd.

VIGNETT

u1

SdSet
TLF. 10 83 77

NYHET: STREET-DANCE
TORSOAG 13. SEPTEMBER
KI. 17.00 Barn 4-7 àr. Plasser ledig.
KI. 18.00 Junior 8-12 Sr. Mod. Street-dance. Fulit.
KI. 19.00 Junior 10-14 Sr. Plasser ledig.
KI. 20.00 U ngdomfvoksne. Rock/Street-dance. Plasser ledig.
KI. 21.00 Voksne, NygarnaltlSwiflg. Plasser ledig.
Kr. 250,- for 8 ganger. Stor søskenmoderasjon.

S'langerskapskurS starter 18.9.84 ved Ytre Enebakk Heisestasjon. Kurset vii gá over 7 kvelder
og avgiften er kr 150,-.

ENEBAKK MARKISESERVICE
U

A<STREIFINNa

FLATEBY

SVANGERSKAPSKURS

Markiser
Persienner
Gardinbrett

lnneh.: [ElF VEDAL
Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk
TIf. 92 45 48

II

Pámelding til heisesøster i Enebakk, tif.
92 60 60.

OYEREN BENSIN & SERVICE

S - tedet for Ypkesklmp
figger, I Spydebepg

Søndag 16/9
Ki. 16.30(B)

KJOH TA DORA

K!. 20.30 (V)

lnneh. Emil J. Andersen
1911 Flateby - TIf. 92 81 32

2 GUTTER FORLISER

BENSIN - OLJE - REKVISITA
Aut. gummiforhandler
Apningstider:
Hv.dag 06.30-22.00 GATEKJOKKEN

KI. 18.30 (U)

TO TUFSER BAK GITTERET

09.00-20.00
11.00-22.00

Lord.
Sand.

HET UNGDOM
HO MOO P AT

Stort utvalg i fritids'
og penkIr

KJIEMPEUTVALC I BUKSER
UNDERTØY OG
GENSERE

-- -*.
1,141 N,

AUD SKOGHOLT - Kirkebygda
TELEFON 92 62 63

KUN TIMEBESTILLING
Treffes sikrest ettermiddag/kVeld.

VEBO-ROR

Enebakk
Transtormator
Verksted

ARNE VEIBY - TLF. (02) 92 86 43 - PRIVAT 92 85 54

UTFORER ALT I
VARME, SANITIER
OG
OLJEFYRINGSANLEGG

Boks 27
1911 Flateby
TIf. 92 85 40

Lever filmen din til oss
Kopiering
Fly film

Idag
I kr

LAVPRIS:
K * S , YPk8Sk11P
1820 SPYDEBERG

%xDEtI
KIRKEBY'
FOTO & VIDEO
(ved brannstasjOfl) TIf.: 92 65 24

ASK!MVN. 11
TELEFON (02) 8881 54 Of

Fremkalliflg • kopiering

Kapishusmigapajene
- landets mest solgte villa- og pkkehusgaraSpW!

T I ME

I

Eget fotoatelieplo
Prod u sent

Forhandler

Leveres L
som byggesett
eller lerdig
montert.
Be om
broslyre!

Aage Lintho
Momarken - 1850 Mysen. TI). (02) 89 06 89
Etter kI. 17.00: (02) 89 04 73 - 89 1275
Ta kontakt rncd oss. Vi gjor ferdig alle skjemaer og
tegninger i forbiridelse med byggemeldiflgefl, uten

4 tnader for ko.er.

Vi fører alt i fotoartikler, rammer,
album etc. til gunstige priser!

Passbilder,

2

mini

OBS! Nye apningstider fra 1/9-84
MAN.-FRE
LOR.

10.00-17.00
10.00-13.00

11

VIGNETT

Ppoblemep'
medpegfiskapet?

lungepull757

Overlat problemene til oss. Vi pâtar oss all slags
regnskap manuelt, maskinelt eller EDB.

Salami

Regnskap m/mánedlige oversikter etc.
Reskontro, fakturering, inkasso, renteberegninger.
Lonninger med alle offentlige oppgaver.
Momsoppgjor - Arsoppgjor - Selvangivelser.

ENEBAKK REGNSKAPSKONTOR
Kirkebygda, Postboks 26, 1912 Enebakk - tlf. 92 6303

Annonser i Vignett
Avisen som nâr flest I hele Enebakk.
Hyggelige annonsepriser.
Ring oss for nrmere opplysninger!
TIf. 92 51 01

ENEBAKH IAIVNTEKMKK
Grevlingvn. 71, 1914 Ytre Enebakk

Tanntekniske arbeider mottas.
Vi reparerer Deres proteser
mens De venter.

10,57

Odd's

,
pr. hg

VASK OG VINDUSPUSS

890

TEPPERENS

12,52

1914 Ytre Enebakk - Telefon 92 44 05
Inrieh.: Odd Lillejordet

pr. hg

Sveitserrull
7,13

Blomster
- Oppsatser
- Planter

95

3

pr. hg

SuppekjOtt
44,90

YTRE ENEBAKK BLOMSTER
Váglivn. 9 - 1914 Y. Enebakk - TH. 92 41 97

Eva Gustavsen

9980
pr. kg

ABETS FØRSTE
LAM ER
ANKOMMET

790

Purre

D

SJE FLATEBY
—

Tormod Gran
TIf. 92 80 75
Mobiltlf. 094/30 553

pr. bunt

Selleri

1050
pr. bunt

VELKOMMENTIL

Ring og avtal tid!

hf. 92 46 82:

Bananer

I
pr. kg

2L

20% -PA
ALLE LAMPER!
-

01O%rA.
Electrolux komfyrer,
kjoleskap og.
frysebokser
TILBUDENE WELDER
UT SEPTEMBER
cStrømtbctq & .&tetten c7LL

Diplom-i19'0
30,50

Sunrose
appelsinjuice
9,90

VIDEO - SNACKS

90

8

Findus
Seihiff
m/lØk9175
28,I

OG FORRETNING

(02) 92 63 001 [

• —IS — BRUS
- SJOKOLADE
TIf. 9247 10
1914 Ytre Enebakk
VARME NYHETER
FRA ESSO

Stabburets
surkäl 090
9,25

Maarud
PeanBtter

KORT LEVERINGSTJD PA:

990

DIESEL - PARAFIN FYRING$OLJE NB. 1
Div. MOTOROLJE OG FElT

Lokens
Matsentep A/S

TIf. 92 81 24 eller 92 80 40
ROLF N/ES VOLD

11,90

1912 ENEBAKK
EL. INSJALLASJON

atek$thken.

YTRE ENEBAKK
TLF. 92 40 14

FOR
ESSO HUSETVARMENS
SKYLD

Hei du
Er bussforbindelsene
i Enebakk
gode nok?
Av Tove Britt Henriksen

- Jog bruker sjeiden
buss, sier Jofrid Kongsfles,
Fiateby, men det forekommer meg at forbindelsene er noe.dáriige pa
kveldstid. ForbindelSefle
til Daleterdiflgefl er nok
belier ikké tilfredsstillende.

I,.

- Jeg bruker ikke buss,
sier Ann Kristin Hval, Flateby. Skal jeg noe sted er
det mamma eiler pappa
som kjØrer. Pa lørdagen
gár det jo busser bare annenhver time, og cia kan
det vre ganske trasig oni
man tar feil av tiden.

Det er nemlig ikke bare pa
Mjr det er vannskimiljø.
Helt siden det var mulig a
settebát pa Øyeren og stâ pa
vannski har det nede ved den
nye brygga ved Prestãa vrt
aktivitet spesielt ettermiddagstid og kveldstid.
Selv en litt kjØlig augustkveid hadde sin tiltrekningskraft til brygga og vannskisporten. Det ma dog nevnes
at badebukse og vannski pa
ingen mate er noen inngangsbiilett - her er man akseptert
om man bare vii vre tilskuer. Hole sommeren igjennom har brygga, som forØvrig
kom opp i váres, vrt tilholdssted for ungdommene.
Reaksjoner har det vrt i nabolaget fordi man plutselig i
en stilie sommerkveid kunne
hØre diskorytmer noe som
vanhigvis ikke skjer I dette ellers fredelige boligomráde.
Sâvidt vi forstâr bar ikke
ungdommene fàtt noen konkrete kiager. .xOg det er det
da holler ingen grunn til, sier
de, kjØringen siutter jo nar
det blir for mørkt.
Morten Eidsvold og Magne
Wenli er 2 ungdommer fra
Kirkebygda.
Vi spurte dem om det er
mangel pa steder a were som
trekker dem til brygga.
- Vi bar jo ingen andre steder a samies. Kiubben er

POT

stengt om sommeren, men
dét er vel ogsá naturlig a benytte Øyeren pa denne árstiden.
- Er det mange som kiager
pa dere?
- Noen Flatebyfoik som bar
bàtene sine her pâstár at den
raske kjØringen som vannski
krever, gar utover batene deres. Men de kan vel ta med
seg bâtene sine til Fiateby eiler fortØye dem skikkeiig. De
vii at farten skal settes ned til
5 knop, men det er det jo ingen grunn til.
• - De som bor rundt her, sier
de noe?
- Nei, men vi tror nok de

Frode Haugseth
Grevlingveien 47, 1914 Ytre Enebakk
TIf. (02) 9251 35 privat - TIf. (02) 65 1240 kontor

Jog har tatt buss fra
GrØniand en gang om
kveiden. Da gàr det buss
derfra bare en gang I timen, og det er for dâriig,
mener Tom Lysø fra Fiateby. Ogsâ fra Fiateby og utover er det for dárlig. Skal
ungene til legekontroll ma
jeg vente med a dra pa jobben sã jeg kan kjøre dem
fram og tilbake.

TEL EMASTER

reagerer dersom vi kommer
til a kjØre iitt voldsomt, men
det skjer nesten ikke.
- Dere sier at dere vii starte
egen klubb. Vi bar jo allerede
en vel etablert vannskikiUbb
i bygden var. Hvorfor ikke
starte der?
- øyeren iigger jo her. Ytre
er ikke her, sier de med et tydelig sukk over at man ikke
kan forstâ at de selvfølgeiig
vii ha tilbudene sine i nrmiljØet og slippe a reise langt
avgarde hver gang de skal
noe. Det er forsavidt naturlig
at de vii ha tilbudene nrt i
fritiden de som eilers er pa
bussen for andre bar spist frokost.
- Det kreves vel endei for a
kunne drive en slik klubb,
har dere noen oversikt over
det?
- Vi har oversikt - vi bar
bl.a. bateiere som bar sagt
seg villige til a la oss lane bb-

SALG/MONTASJE:
Alarm, intercom, port-telefon, varstingssyStemer.

CL
2fford
1480

Tilbud torsdag, fredag, Iørdag
eller sâ langt det rekker.

FINANSIERING;
BOLIG - HYTTE - BIL - BAT
INDUSTRI - FORRETNINGSBYGG

HONS
pr kg 21.90

Ekspl.: Lengste avdragstid 28 ár
laveste rente 11.5%

I$2L

90

pr. boks 30.50

FORSIKRING;

- AVe varianter Diplom-Is -

PRIVAT/NIERINGSUV

ODD ARNE LYNGRAFF
OD.EGARDSVEIEN 9, 1911 FLATEBY
TLF.: 02192 86 00
I

tene deres, vi har ski, drakter
og vester. Det eneste yule
kanskje were muligheter for.
A a noe varmt a drikke, sier
de, mens de betrakter en nyhg oppkommet vannskiefltusiast som skjelver og hutrer og tydelig vilie ha satt
pris pa noe varmt i kroppefl.
Augustkveldefl er kjØlig det begynner a bli mørkt vannskifolket pakker sammen.
a var tilbakevei kommer
tankefle om tiltaksiøs ungdom, om ungdomsfyhl og problemer. Vi mØter ikke noe av
dette p brygga. Vi mØter en
positiv, aktiv gjeng som vU
lage sin egen vannskikiubb.

DAGLIGVARER - CATERING - TLF. 92 83 38
1911 FLATEBY

-F.F. SERVICE

- Jo, jeg synes i alie fai
forbindelsene herfra til Lii
lestrØm er bra nok, sier
JØrn Sikkerbøl fra Flateby. Utover til TØmmerbrâten gâr det og bra. Men vi
kommer for eksempel ikke
til Ski. Kunne godt ga
buss dit Ellers tar jeg sjeiden buss. Jog er fornøyd,
stort sett.

Hele sommeren igjennom har
den nye brygga ved Prestãa
vcrt tilholdssted for vannskiinteresserte ungdommer i
Kirkebygda.

APNINGST!DER

1

Mandag - tirsdag - onsdag
Torsdag og fredag
Lørdag

10.00-17.30
10.00-19.00
10.00-14.00

IR

