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og størst
i Enebakk

Ytre Enebakk skoles

Noe ma 910pes na,
Blir ikke taket repa-,
rert nâ, ma vi trekke en
presenning over hele
skolen til vâren nâr
snøsmeltinga
setter
inn, sier Kristoffer Garden, vaktmester ved
Ytre Enebakk skole.
- Taket har lekket i
flere âr. Man liar forsØkt a lappe og flikke
etter beste evne. Na gàr
det ikke lenger. - Det
ma en skikkelig reparasjon til. Vi vet kommunen har begrensede
midler. Men venter
man stort lenger, blir
det enda dyrere a rette
pa forholdene, sier Garden. I kveld kommer
• ordfØreren og kontorsjefen pa befaring, sâ
fr vi hØre hva de sier.
Et er sikkert - det blir
• dyrere jo lenger man
venter. En annen ting
er at det ligger elektriske ledninger i veggene, og det kan fort
skje noe med dem. Lekkasjene er verst i den
nyeste delen av skolen,
sier Garden. Her hadde
det beste vert om det
ble lagt helt nytt tak.
Del yule vre uforsvarlig a
ikke si ifra om dette sá de rette instansene skjØnner alvoret. Det er to ãr siden skolen
rettet sin fØrste henvendelse

Kiar beskjedfra bade Turid Aarsrud, Reidun Tonerud og vaktmester Krist offer Garden:
- Vi er lei av a fly med .bØtter! Na ma taket repareres.
til kommunen angaende disse
forholdene. Vedlikeholdsavdelingen harjo ogsá lappet p
flere ganger.
Garden viser oss gladelig
rundt og peker pa steder i korridorene hvor lekkasjene har
satt sine spor. - Denne dØrkarmen her matte jeg skifte
Ut i fjor etter at ramma var
helt ràtten p.g.a. lekkasjene.
Hele váren tlyr vi her - bade
rengjØringspersonalet og jeg
og setter Opp og tØmmer bØtter. Det har vi ikke tenkt a
fortsette med. Det tar aitfor

mye tid, og det ender med râte i bade tak og vegger. og
hva skal man gjøre da? Kommunen har ganske enkelt ikke râd til a la vre a gjØre dette arbeidet.
HELTEKKING BEST
Idet vi skal forlate skolen,
ser vi to personer pA taket. De
foretar tydeligvis en inspeksjon av miséren.
Det er blikkenslager Svartangen, og konsulent Tryde
fra vedlikeholdsflrmaet Itor.
De registrerer skadene og akter a komme med et tilbud p

arbeidet. - Heltekking yule
absolutt vrt det beste i dette
tilfellet, sier Tryde. - En annen mate man kan gjØre det
pa er a legge glasafiber I et
spesielt smØremiddel. Vi la en
liten arbeidsprøve av denne
metoden oppe I kommunen
her i var. - Na fikk vi hØre at
det matte gjØres noe med taket pa skolen her. SA vi dro
hit pa eget initiativ for a se pa
skadene slik at vi eventuelt
kan komme med et tilbud,
sier Tryde.
Forts, side 10 (1)

60 ulver I Enebakk
Ja, det er riktig det, 160
ulver ble iakttatt I Enebakk sondag.
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PA DEKKJAKT? Kjør til
YTRE ENEBAKI(
BENSIN &
SERVICE A..S
1914 Ytre Enebakk
BENSIN - OLJE - REKVISITA

presten

Aut. gummiforhandler
Stat-radial stadig pa tilbud!
Dekksalg og service til kI. 19.00
VELKOMMEN UTOVER

lIt. (02) 924408

Ulver,koste seg med kanopadling pa Mjwr. Sternningsfullt ,

VIGNETT

Ak;jekop
I Vigne?t
FØrstkommende mandag behandler kommunestyret igjen saken om
kommunalt aksjekjØp i
Vignett for et belØp pa
25 000 kr. Etter nok en runde pa spørsmalet i formannskapet, tlkk Per
Kongsnes' forslag om a
opprettholde den tidligere
innstihhingen pa kjØp 8
stemmer, mens 1 stemte
for kontorsjefens innstilling som gikk pa a kjøpe
aksjer for belØpet og at disse ble fordelt pa foreninger
og lag.

I I]
Kjøring .pa
gangveier
LØrdag og sØndag var
det sauesanking i Enebakk. Bade pa Børter
og Haugsten har beiteavislaget i Akershus
leiet beiteomrâde og
hatt sauer gaende fra
17. mai-tider. I et omráde pa 13.000 ma! som
tilhører Haugsten gârd,
ble det sluppet 600 sau.
Og det var disse 600
sauene som skulle samles i løpet av helgen.
Tidlig lØrdag morgen
møtte Ca. 50 personer
opp pa Haugsten for a
delta i sauesankingen.
Dc fleste var folk som
hadde sauene sine gáende i marka. I halv
ni-tida startet <manngarden>. Flere var utstyrt med walkie-talkie
slik at man skulle vre
i stand til a holde rekkene samlet. Noen startet oppe ved Skihytta
pa Flateby, men flesteparten av sankerne
tok utgangspunkt fra
Haugsten.
Lengre beitesesong
- Fordelen med dette prosjektet som beitelaget har

satt i gang er at beitesesongen blir Ca. en maned lengre,
sier Johan Ellingsen pa Haugsten. Dessuten representerer
omrádene her gode og trygge
beiter for leietager. Her finnes
ikke noeri rovdyr. Gjeter er ikke nØdvendig. Men vi har hatt
en oppsynsmann, Jon MjØnhi,
som har sett til sauene i hele
sommer. For oss er det en fordel a leie omràdene Ut til
sauebeite. Sauen holder plantefeltene rene, slik at vi ikke
behØver a bruke kjemiske
midler.
- Har folk protestert mot
prosjektet? Det var jo mye
mishagsytringer da de satte i
gang sauebeite pa BØrter.
- Dette er fØrste áret vi leier
ut. Kontrakten vi har med beitelaget er pa 10 àr. Men sâ
langt har vi ikke hØr.t poen
protester. Derimot er folk finke til a si fra hvis det er floe
galt.
Prestemoen samleplass
A samle 600 sauer spredt pa
13.000 mM er ikke gjort pa øyeblikket. Sauene skulle drives
ned til Prestemoen like ovenfor Weng gárd. Omrádet sauene skulle drives gjennom er
ganske ulendt. Vi dro derfor
ikke opp til Prestemoen fØr i

ett-tida. Der satt Eva MjØnhie
med walkie-talkie og holdt
kontakt med sauesankerne.
Barnebarnet Thomas og Roar
var ogsa med. Torvald østli
var pa plass for a hjelpe Ui
med lokke sauëne inn i kvea
etterhvert som de kom inn.
østli og et par andre karer
hadde holdt pa et par dagers
tid med a fá opp denne provisoriske sauakvea. Samleplassen skulle egentlig vrt Børter, men der skulle ogsa sauene sankes denne helga, sà de
hadde bruk for kvea si sjØl.
Klokka gar - det er vanskehg med kontakten til folka
ute 1 marka. - Ma vre i Fudalen nâ, mener Eva MjØnli.
Like etter far hun kontakt
med Johan Elhingsen som befinner seg paReveberget. Vi
aner at dette kan ta tid.

Alle i god behold!
En svak lyd av bjeller nâr
oss. - Jo, det ma vre fiere
enn en, mener Torvald. Lyden
blir stadig sterkere, og der
kommer fØrste fiokken til syne. Sigurd Melgard fra Flateby gâr bak og leder fiokken
inn i kvea. Melgárd er lommekjent i omradet der sauene
gar, og deter heller ikke fØrste
gang ban er med pa sauesanking, selv om det tidligere har
vrt i Rjukantraktene. Og pa
vidder og snaufjell er det en
adskillig lettere oppgave.

Eva MjØnhi fØlger sauesankinga via walkie talkie. Sammen med barnebarna Thomas og Roar og Torvald Østlie, venter hun ved Prestemoen. Østlie har ogsà en
flokk pa 30 sauer gàende inne i skauen.

En stor flokk pa ncermere
hundre sauer ankommer
Prestemoen. Og bakerst til
hØyre gâr Jon MjØnli som har
hatt oppsynet med sauene i
sommer. Tre fire ganger i uka
har han vcert 1!V7
ka.
- Siiika, sika, sika, - Ropene hØres ganske nr. øredØvende bjelleklang far oss til a
lure pa om resten av fiokken
kommer sarniet.
Nrmere hundre sauer
kommer ihn. Blir staende litt i
skaukanten. Tre, fire sauer.
skjrer Ut av fiokken og stryker til skogs. Jon MjØnli og tre
andre sauesankere kiarer
imidlertid a holde resten av
flokken salniet. De drives inn
i kvea men tregt gar det - for
sauene er slitne, en del orker
knapt a bevege seg.
Arbeidet med a samle sauene foregikk hele lØrdagen, og
ble ikke avsluttet for mØrket
falt pa. Da var godt og vel
halvparten av sauene pa plass
i kvea ved Prestemoen. Alle
sauene var i god behold, og
det ble heller ikke funnet noen dØde eller skadede dyr.

Fortsetter til helga
SØndag fortsatte sauesankinga, og sã begynte det møysommelige arbeidet med a
skille dem slik at hver eier
fikk igjen sin flokk. Men enná
befinner det seg en del sauer -1
marka. For selv om sØndagen
gikk med, klarte man ikke a
finne alle. Sã sauesankingen
fortsetter ogsa til helga.

Det kommer stadig meictinger til lensmannskontoret om
ulovlig kjøring pa gangveier
pa Flateby og I Ytre. Bade biler og mopeder bruker oftere
og oftere disse veiene, som er
forbeholdt fotgjengere og
syklister. Dette er ogsâ veier
hvor smâ barn bade leker og
ellers ferdes, og politiet vii
gjerne gjøre oppmerksom pa
at dersom man hUh . Vii
Vis derfor hensyn og respekter gangveiskllt og gjennomkjØring.

Hytteinnbrudd
Natt til fredag var det innbrudd i tre forskjelhige hytter I
Borudomrádet I Daheterdingen.
Tyvene hadde kommet seg inn
ved a knuse ruter.
Det ble stjâlet en del alkohol
og I et av tihfellene en kassettspiller. Det var ikke tegn til hrverk.
Politiet har forelØpig M spor a
gá etter.

Fotballm
resultater
Mandag den 10. spilte Drivs
Lilleputt II lag hjemmekampmot Vestby, og seiret 8-0.
Malsoorere var Thomas Sandem som scoret 5 mM, Jan Erik
Vreng 2, og Martin Opsahl 1.
Miniputt 10 I lag spilte arets
siste seriekamp mot Nordby torsdag 13. september. Det ble 2-1
seier til Drivgutta, til tross for at
Nordby ledet 1-0 ved pause.
MMsoorer var Aslak østvag.
Drivs Smagutter II spilte hjemmekamp mot As onsdag 12.9. Resultatet ble 5-0 1
1 Drivs favor.
EIFs Smagutter I spilte hjemmekamp mot Lillestrøm Fram
torsdag 13. sept. Ogsá EIFs Smagutter gikk seirende Ut av kampen, med resultatet 5-0, men
klubbens Gutter I tapte 1-0 for
LØvenstad I hjemmekamp samme dag.

VIGNETT

Førstehjelp
Stottekontakt en
Pessups a ta vape p a Pa bilen - 0*

Endel innslãg i Dagsrev yen og endel oppslag i
pressen liar vcert viet stØttekontakttjenesten og de
fleste liar vel fàtt med seg
hvor viktig denne tjenesten er. Vi synes likevel det
er viktig a forteile iitt om
stØttekontakttjenesten her
i Enebakk.
Hva er en stØttekontakt?
En stØttekontakt er en
person som pâtar seg ansvar for et annet menneske som ikke liar tilstrekkelig med ressurser
selv eller som sveklcet fysisk eller psykisk. StØttekontakten skal lijelpe til
a bryte en isolasjon, som
de som pa egenhànd ikke
kiarer a fungre sosialt,
ofte opplever.
StØttelcontaictens hovedopp gave er stimulering og
det kan for noen mere turer i skog og mark, besØk
pa lekeplassen eller aktiviteter som ridning, tandemsykling eller bading.

I Enebakk har vi endei
stØttekontakter som tar
seg bi.a. av funksjonshemmede barn og unge.
StØttekontàkttjenesten
oppleves veldig positivt av
de barn og unge som liar
-dette tilbudet og er selvfØigelig me get hØyt verdsatt av foreidrene.
- Hva mener Sd Enebakks sosiaLsjef Leif Field
om denne tjenesten?
- Den er nØdvendig. Vi
ser bare pa hvor mye den
- betyr for den enkelte. Vi
far sd mange signal Pd
hvor positivt dette er fra
de forskjellige brukerne.
Dette fungerer virkelig
som en hjelp som oppleves
i det daglige. Totalt sett
kan vinok ogsd si at støttekontakttjenesten er en
r-imelig tjeneste.
- Foreidreforeningen for
funksjonshemmecle barn
liar skrevet brev til politikerne og gjort rede for
stØttekontaktvirksomheten fordi de frykter ned4

skjcringer. Hva mener du
om et slikt tiltak og liva
tror du om nedskjcerin-.
ger?
- Selv i Økonomisk trange tider som disse Ønsker
vi ikke a skjcere ned pa
støttekontakttilbudet. Et
slikt brev som Foreidreforeningen liar skrevet er
nyttig fordi informasjonene ma til politikerne. Det
er fint med direkte kontakt 3neiiom brukere og
politikere. I denne sammenheng vii jeg nevne at
jeg liar stor tro pa Samordningsrdciet som startet
for 2 dr siden. Der motes
bruker og politikere pa
liver sin side av bordet i et
diskusjonsforum, og det
opplever jeg som uhyre
verdifulit, avslutter sosialsjef Field.

StØttekontakt - en trygg
hand gjennom nrmiljØet

Jan Henriksen icerer husmorla gets medlemmer <fØrstehjelp pa bilen. Fra v. Gunhuld Garden og Vigdis
Dromñes.
Ytre Enebakk Husmorlag har
satt i gang et kurs de har kalt
FØrstehjelp>> pa bilen.
Kurset gàr over fire kvelder a
tre timer, og er ment a skulle gi
deltakerne kunnskaper til a kiare seg i forskjellige situasjoner
som dukker opp -hvor man ikke
har noen til a hjelpe seg i nrheten. F.eks. lrer man skifte av
sikringer, hjulskifte, vinterstart,
bruk av kjetting og knipetak

o.s.v. Det viste seg at tiltaket var
sâ populrt at man matte sette
opp to kurs. Det fØrste, som hadde 7 deltakere gâr allerede mot
slutten. Til neste kurs er det pameldt 9-10 deltakere. Deter dette
kurset som starter i dag.
Kurset foregár pa Ytre Enebakk Bensin og Service, og deter
Jan Henriksen som er lrer pa
kurset.

I vhf reportasje fra Enebakklekene snek det seg inn en
bekiagelig feil. Fra var ellers
pâlitelige kilde fikk vi opplyst
at det var hyttekomitéen pa
Flateby som gikk av med
seieren i trillebármesterskapet. Det var ikke riktig. Leikarringen Ignar var det som

gikk seirende ut av denne
konkurransen. Og skulle noen
betvile at det stemmer, sa ta
en nøye titt pa dette bildet hvor en stolt Arild Degrum,
som gjorde en fenomenal innsats i lØpet vifter med seiersbeviset - 500 kroner.

V

Sosialstypet vii styrke
hje*mmehjeIpsoPdningen
Sosialstyret vii styrke
hjemmehjelpsordningen
og husmorvikartjenesten
i løpet av neste ár, og ved
budsjettbehandlingen
gikk de inn for a styrke
hjemmehjeipen med en
halv kontorassistentstilling, og husmorvikartjenesten med en husmorvikar i halv stilling.
- Er det virkelig kontorhjelp

dere liar mest bruk for, sykepleiesjef Sylvi Akselsen?
- Hjemmehjelpsordningen krever sin adrninistrasjon. Her er det
mye som kommer inn i bildet fordi tiltak som egentlig hØrer inn
under sosialetaten nà er tillagt
hjemmehjelpsordningen.
Det
gjelder stØttekontakter, aviastningsordninger o.s.v.
Husmorvikarórdningen kornmer ogsa innunder vârt administrasjonsomrade, med alt det
det medfØrer av kartoteksy-

sterner, lØnninger o.s.v. Grunnen
til at ordninger sorn tidlilgere
sorterte inn under sosialkontoret
nâ er lagt inn under hjemmesykepleien er at man skal fà tiltakene inn under ett budsjett.
De forskjellige tiltakene gâr for
øvrig noe inn i hverandre fordi en
avlastningsordning ogsâ kan vre hjemmehjelp eller stØttekontakt.
- Man foreslâr husmorvikartjenesten Øket med en stilling. Hvor
- mange husmorvikarer finnes i
Enebakk i dag?

- Vi har en husmorvikar i hele
kommunen, og det er for lite. Na
blir det forsávidt en vurdering
hva slags hjelp folk trenger. Husmorvikaren blir fortrinnsvis
brukt der hvor det er smà barn,
eller i forbindelse med barsel
f.eks.
Ellers bruker man hjemmehjelpen. Vi liar na 2 hjemmehjelpere i halv stilling. sa har vi
da 35 hjemmehjelpere pa timebetaling. Det er folk som jobber
mindre enn femten timer i uken,og som altsá ikke har fast stilling. sa har vi 35 pàrØrende hjemmehjelpere.
- Disse klarer vel a dekke opp
det behovet som er?
- Behovet blir vel aidri dekket.
Hvis jeg skulle komme med noe
Ønske Ut ifra den erfaringjeg liar,
sier Akselsen, sã matte det vre
A fá flere fast ansatte hjemme-

hjelpere, og ga bort fra timebetalte. Timeengasjerte lijemmehjelpere liar sine faste oppdrag, og
kan vanskelig flyttes pa. Med
fast ansatte blir det annerledes man far en mer fleksibel ordning.
Ellers ma jeg understreke at vi
har veldig mange flinke hjemmehjelpere her i Enebakk.
- Hvordan far folk hjernmehjelp eller husmorvikar? Det vanligste er at legen rekvirerer den hjelp man trenger, eller at slekt og venner ringer
hjemrnesykepleien. Har vi ikke
noe konkret a ga Ut fra, foretar vi
lijemmebesøk for a stadfeste behovet. Alle som skal M hjemmehelp ma sØke pa spesielle skjemaer. Dette er en behandling
som ofte tar tid. Men alle som
trenger akutt help, far det, uten
A vente pa denne nrosespn -

VIGNETT.

Bygd.ebok. I novembep
- Hvor blir det av an-net bind av bygdeboka?
Flere ganger i det siste har vi støtt pa spørsmâlet og kan nã berouge alle interesserte.
Den er like rundt hjørnet. - Vi har besøkt bygfordeboknemndas
mann, Barthold ButenschØn. Og om noen vet
beskjed om bygdebokas historie og skjebne ma det nettopp were
han. Butenschøn har
vrt en ildsjel I arbeidet for a skaffe Enebakk bygdebok. Helt siden Birger Kirkeby,
spesialist pa bygdebøker, pâtok seg arbeidet med. a skrive boka,
har ButenschØn stâtt
sentralt I arbeidet.

- Nâr kommer sá bind II i
bygdeboka, Barthoid ButenschØn?
- Bind II er ferdig satt, og
mesteparten av den trykket.
Det har gjenstatt en del registerarbeid som ikke kan gjØres
ferdig for helt til slutt. Boken
vii imidlertid foreligge i november, og den dekker det
omrâdet av Kirkebygda som
ikke var tatt med i fØrste
bind, og Hammeren med Skaka. Dette binciet innehoider
mye interessant stoff. Kirkebygda var jo den sentrale del
av Enebakk, og her kommer
ogsá hele historien om Ekeberg og virksomheten til
Holm JØlsen.
Boka er pa nesten 700 sider
og inneholder over to hundre
illustrasjoner. Folk har vrt
veldig flinke til a bidra med
bilder, forteller ButenschØn.
Har ofte tatt ned av vegger og
Ut av rammer for a vre behjelpelige.
- Hvor stort opplag blir annet bind trykket i?
- Opplaget er pa 1500, men i
fØrste omgang blir det bare
bundet 750 eksempiarer,
samtlige med skinn rygg, i ukhet med bind I.
Uheldig
Bind II foreligger snart. Hva
med tredje bind av boka? Det
er ikke satt av midler i langtidsbudsjettet?
- Det erjo satt av midler neste âr til Kirkebys fortsatte
arbeid med den siste boka
som omhandier Daiefjerdingen, Brevikskroken og Ytterbygda. Derimot er det ikke
satt av penger til produksjonen. Om disse pengene blir
bevilget, kan det siste bindet
av bygdeboka produseres i 86
eller 87.
- Hva om det ikke blir bevilget penger?
- Ingen tror yel sâ. ille kan
skje at ikke gards- og slektshistorien blir fullfØrt etter det
návrende opplegg, slik at
ogsa resten av bygda kommer
med. Kirkeby har alierede
nedlagt et betydelig arbeid
med innsamling av stoff til
bind III. Et avbrudd yule bety
usikkerhet og fordyrelse. Senere vii Kirkeby kanskje vre
bundet av andre oppgaver,
han er dessuten en eldre
mann.

V

B art hold ButenschØn lover bygdebokas bind ii i november. Som formann i historiela get er ButenschØn ellers
opptatt av a verne de gamle tuftene i Enebakk..
Generell historie
- Vi leser av kuiturp1ann at
nàr arbeidet med bygdeboka
er fullfØrt bØr det utarbeides
en genereul historie for Enebakk. Er det nødvendig - da?
- Bygdebokeksperter deler
bygdebØker inn i to kategorier. Den ene er gards- og
slektshistorie - som vi far i de
bØkene vi nâ utgir. Den andre
er genereil historie som amfatter sã meget. Den gãr p de
geologiske forhold, dyre- og
pianteliv, bosetting, sprâkform og utviklingen etappevis
av de sosiaie forhold, nringsliv, religiØst liv, skolevesen, hándverk osv. Dette
monster for utarbeidelsen av
bygdebØker er noe som fØlges
av de fleste kommuner. Men det er kostbart arbeid. og det
er ikke alle som er kommet sa
larigt at dette er gjennomfØrt.
- Du er formann i historielaget. Hvilke tiltak prioriterer
dere med tanke pa kulturvern
i Enebakk?
- Noe av det vi er opptatt av
for tiden er a fá stedfestet de
gamle tuftene pa de nedlagte
husmannsplassene, de holder
pa a gro fullstendig igjen. I
fØrste omgang forsøker vi a
skaffe tilveie gamle kart som
kan gjØre det-klart hvor disse
plassene IA, .og hva de het. Det
var mange av dem, og det er
spesielle kart vi trenger. Nylig
fikk jeg hos Norges geografiske oppmaling tak i et kart
fra 1883, det var etter sigende
det eldste rektangeikart over
omradet som oppmaiingen
hadde, men det var hverken
detaijrikt nok eller gammelt
nok. Vi ma skaffe bedre kart
til formalet og vet at de finnes. StØrste antall husmannsplasser i Enebakk firmer vi
omkring midten av forrige ârhundre. Senere dro mye av
ungdommen og de som hadde
det vanskeligst til Christiania
hvor industrien var i rask
vekst, eller til Amerika. Foreløbig vii vi merke en del av de
game piass-tuftene med skilt
som viser hvor de IA. SA far vi
se om det er interesse for dette, og om folk villa merkene
stâ.

- Kan du nevne annen virksomhet i laget?.
- Vi ville gjerne vre den
vakne samvittighet nàr det
gjelder annet vernearbeid i
bygda, f.eks. a sikre verneverdige bus nØdvendig vedlikehold, men seiv har laget
dessverre ikke midler a sette
inn her. Laget ser det forØvrig
som sin oppgave a vre med
og vekke interessen for 10kaihistorie og garnmer tradisjon. Ifjor utga vi med stØtte
av Bygdetunet Gamle
brtiksgjenstander' med tekst
og tegninger av Ulf Oppegaard. Den er tilsalgs i Sparebanken med fihialer.
vart lag vii ogsa vekke interessen for historie gjennom
foredrag, og jeg benytter anledningen til a opplyse at laget arrangerer en foredragsaften tirsdag 25. september i
herredsstyresalen sammen
med Bondekvinnelaget. Førstekonservator Carsten Hopstock vii kasere med lysbilder
over <Rokokko - Fra Versailles til Valdres. Han er kjent
som en meget fengslende foredragshoider. Senere i hØst, 12.
november, blir det foredrag
av professor ved landbrukshøgskolen Steinar Skjeseth,
et mote laget arrangerer sammen med Rotary.
De frreste vet kanskje at
Enebakk Historielag er tilsluttet hovedorganisasjonen
Romerike Historielag som
hvert annet àr utgir en meget
fyldig og interessant àrbok
Romerikstun med stoff fra
Romerike. Medlemmer av 10kaulagene Mr kjøpt den med
rabatt.
Til slutt ma jeg fa komme
med et <<hjertesukk>. Det er
en kjensgjerning at medlemmene av de fleste histotielag for en stor del bestar av
eldre folk, det er de som fØrst
og fremst interesserer seg for
historie, og spesieit for lokalhistorie. Vi savner innsiag fra
ungdommen. Den har utviisomt bade ideer og krafter a
tilfØre laget.

— Vi m a prioritere
barn og ungdom
- Nár det gjelder bygdebokas
videre skj ebne bar vi 1 kulturstyret ikke lagt oss pa noe annen
linje enn det som det er lagt app
til fra administrasjonens og kommunestyrets side. Deter altsa ikke satt av midler til fulifØring av
bygdeprosjektet, sier kulturstyrets leder, Stale Pedersen.
- I kulturstyret ble faktisk bygdeboka prioritert lavest av de tilleggsforslag som forela. Filosofien bak en slik avgjØreise er at
det er lang avstand mellom det vi
ser som Ønsker og behov unnen
kultursektoren, og de midler vi
har til radighet. Vi bar valgt a
prioritere forebyggende barneog ungdomsarbeid.
Alle i kulturstyret Ønsker a
bygdeboka ferdig. Og vi bØr ogsa
snarest starte pa en generell bygdehistorie for Enebakk, som kan
vre vel sâ interessant. - Vi vii
gierne knytte trader bakover.

HistorielØshet er noe vi ser pa
som meget aivorlig. Likevel ma
vi i Økonornisk vanskelige tider
prioritere det man star overfor i
dag av presserende oppgaver.
Organisasj oner og lag sliter. Aniegg skal opprustes osv. Jeg vii
understreke at nâr det gjeider vare prioriteringer var det enstemmighet i kulturstyret.
Vi ser kiart behovet for og nytten av en bygdebok. Men nâr vi
blir presentert stramme rammer
ma vi ta den ubehagelige prioriteringsjobben.
Vi haper imidlertid at bygdebokarbeidet ikke stoppet opp, og
at vi kan kiare a skaffe til veie
midler til arbeidet pa en skikkelig mate. Det beste yule vre
om sà skjedde ved en papiussing
av rammene, og ikke pa bekotning av de mange oppgaver vi
star overfor i foreninger og lag,
sier Pedersen til slutt.

Nytt stoneft Ira
Ragnhild ButenschOn
Fredag den 5. oktober finner det sted en stor begivenhet utenfor St.Olavs kirken i
Oslo. Da skal nemlig billedhuggeren Ragnhiid ButenschØns statue av Hellig Olav
avdukes. Etter avdukingen
blir det holdt en Økumenisk
gudstjeneste hvor foruten den
katoiske biskop bl.a. ogsà biskop AgfflUiviu"ud
Den kjente enebakkunstneren har arbeidet pa dette
i
verket tre hr. Statuen, som
er 3,40 meter høy er utfØrt i
massivt stál. Hun bar sveiset
den av 6 mm tykke staiplater.
Den fremstiller helgenkongen
da han kom hjern til Norge
som ung mann og yule kristne
landet.
For tiden befinner statuen

seg i Ragnhild ButenschØns
atelier pa Bjerke, men den
skal transporteres derfra pa
mandag. Den gar da til viderebehandling - galvanisering
og lakkering, fØr den blir fraktet til sin endelige plass.
Statuen er utfØrt pa bestilling fra den katoiske kirken i

t g en
king vii legge turen om St.Olavs kirken ved neste bytur,
for a beundre nok et storverk
fra den popuire enebakkkunstnerens hand.
Mange er de sambygdinger
sam daglig gleder seg over
henries skulpturer rundt omkring i skoler og kommunale
bygg.
I

Vaeret'hay.
aidri klikket
Planlegger Enebakk Sykeog Aldershjem en lengre tur
eller en mindre utflukt, skinner solen. I de fern arene Undertegnede har hatt gleden av
A følge med, bar dette slatt til,
uavhengig av ârstid. Denne
gangen skuile beboere og betjening oppleve Hadeland
med hovedmal Hadelands
Glassverk.
13. september var plottet
inn Ca. 14 dager i forveién. 12.
septepber var det skikkelig
guffent hØstvr med regn og
sur vind.
Men den 13. dog ikke fredag, skinte solen fra skyfri
himmel. HØstluften var ren og
skarp ki. 9.00 da den store
bussen med Ivar ved rattet
ruilet ut fra Kopas. Etterhvert
fØier vi nesten at Ivar Aaslie
er en av oss. KjØre buss kan
han like. sikkert bade forlengs
og baklengs. Turen gikk mot
Oslo. Deter godt a fØle staken
i Oslo, for siden a vende hjem
til fredelige Enebakk. Videre
oppover til SoilihØgda, nedover mot avstikkeren til

Kongens utsikt, over Klekken
og mat Jevnaker. Bade TyriIjorden og Steinsfjorden viste
seg fra sin beste side, omkranset av trr som var i ferd
med a forandre drakt fra
grønt til mer gnistrende farger.
Raskt ble det besluttet at
Tyrifjorden var stedët a nyte
resultatet ay kjØkkenjentenes
innsats tidlig pa morgenkvisten. SmØrbrØd, kaffe og mineralvann ble servert i bussen.
Pa Hadelands Glassverk var
vi ventet til lammestek. Ma.ltidet ble avsluttet med kaffe
og iskake. FØr vi igjen satte
kursen til Enebakk, hadde vi
besøkt museet og handlet i
utsalget. Dermed hadde Ivar
ikke bare ansvaret for passasjerene i bussen, men ogsa en
del god del krystall.
Veien tilbake ble lagt over
Brandbu, Nittedal og mat
Enebakk som vi nádde lenge
etter planene. Men hva gjorde
vel det? Turen var meget veliykket og alle fornøyde.
Bjørg Pettersen

VIGNETT

Enebakk F
. olkebibliotekop.

StoPt utva.Ig limten plass

Vignett har vl?ert pa
biblioteket nrmere
bestemt Enebakk Folkebibliotek. Du visste
kanskje ikke at vi hadde et. Nei - det er ingen
insinuasjon. Vi bare
nevner det fordi av
Enebakks 7349 innbyggere var det faktisk
bare 560 registrerte lãnere pa biblioteket. Det
skulle bli sànn omtrent
10% røft regnet - nár
man ser bort fra stammens aller yngste. Det
ma bety at mange faktisk ikke vet om vârt
utmerkede folkebibliotek - et kombinasjonsbibliotek som samtidig
er skolebibliotek for
Enebakk ungdomsskole.
Pa 100 kvadratmeter
i skolens lokaler finnes
til sammen 16.255 bind
som spenner over et
vidt spekter. Her burde
alle finne noe a lese. I Thomas Lindemann ogAnita Johannesen i 8B pa jakt etter stoff om Taj Mahal.
tillegg finnes det i bib- Er ikke siikt fysj da? undkommer>'-tjenesten som bibken. Det har ogsa vrt snakk
lioteket 42 tidsskrift og
rer vi.
lioteket driver. Folk som av
om kjeiieren hos Vardeberg tre aviser...
- Jeg har vel mine blandede
en eller annen grunn ikke kan
et lokale pa 240 kvm som vi
fØlelser for denne type litterakomme seg til biblioteket,
liar sett pa sammen med reTAJ MAHAL?
kan ringe og bje on
tur, men mener at-dette er in-5 .Thomas Lindemann og Annenfor rammen av det som
kjørt bØker. For tiden opere6n godkjennes midiertidig,
ita Johannesen - i kiasse 8B kan aksepteres. Jeg synes det
rer man med 4 utkjØringer i
men tiisvarer ikke fyikets norer pa jakt etter indisk litteraer viktig at ungdommen fináret, og man far da tildelt en
mer som er pa 600 kvm.
tur da vi kommer pa besØk.
ner noe de vii lese pa bibliosolid bokpakke etter bestil-

De skal skrive om Taj Mahal et indisk gravmonument som
regnes som kronverketi muhammedansk
arkitektur.
Bibilotekar Aud Skogholt
hjelper sá godt hun kan, men
denne gangen er det ikke mye
A hente i de rikholdige hyllene. 8-10 linjer i et leksikon er
alt man kommer over om Taj
Mahal i farten. Fru Skogholt
lover imidlertid lrer JØrgensen at hun skal ga nØyere
igjennom hyllene. - Jeg ma da
kunne finne floe?
MA oGsA HA
TRIVIALLITTERATUR
Aud Skogholt gâr tilbake til
arbeidet hun var opptatt med
- nemlig a tape opp siste utgave av Morgan Kane.

Bibliotekar Aud Skogholt
har mye a holde styr pa i
de trange bibliotekiokalene

teket, slik at de kommer innenfor. Det er det som er viktig. Min politikk er at man ogsá skal ha noe sakalt triviailitteratur. Jeg synes det er viktig at folk leser - sá utvikies
man etterhvert til a gá iØs pa
annen litteratur. Jeg synes
ungene stort sett er greie, og
trives med a ha eievene rundt
meg. Lrerne har selv tatt seg
av elevbiblioteket i noen àr,
men ná harjeg tatt over igjen,
og synes det er veidig greit
Jeg mener at det skal vre ro
pa biblioteket, og ungdommen hØrer nàr jeg snakker til
dem. Jeg vii ikke ha noe brák,
men selvsagt far de by a
snakke sammen, sá lenge det
ikke forstyrrer. Tidligere for
det var noen ungdomsklubb i
Kirkebygda hendte det ofte
at ungdom kom hit og spurte
om de kunne ha pa musikk.
Det syntes jeg var all right s
lenge iydnivaet ikke var for
stort, eller andre mennesker
bie sjenert av det. Noen ungdommer satt ogsa her og spilte kort den tiden. Det gikk
svrt rolig for seg. Det hendte
nesten aldri at det bie brák ut
av det.

ling - eller bibliotekaren velger ut noe hun tror kan passe.

- Hva med fihialer i ytterpunktene?

Eiiers besøker ogsa biblioteket syke- og aidershjemmet
jevniig. -

- Det bØr man vel ogsa ha. I
forbindelse med utbyggingen
av Fiateby Samfunnshus var
det snakk om a iegge en bibiiotekfiuiai dit. Vi var og sá pa
iokaiet sammen med representant for fylkesbibiioteket
og iokaiene var tiifredsstiiiende. Imidiertid ble disse
pianene avblast fra kommunait hold, fordi man piania
A bygge heisestasjon pa Fiateby, hvor en bibiiotekfiliai
kunne inkorporeres. Jeg tenkte den gang at om det nâ skuiie bli helsestasjon, var det vel
ingen ting i veien for at en filial i Samfunnshuset i sA fail
kunne flyttes...

<<BOKEN KOMMER>>TJENESTEN

- Jeg mener at hovedbiblioteket ma legges til kommunens geografiske senter,
aitsâ heri Kirkebygda, og at
det viktigste er at det blir en
skikkeiig utbygging her, hvor
andre sentrale funksjoner er
samiet. Man burde fá rom for
biblioteket ved en eventueii
utvidelse av herredshuset.

- Mange oppfatter kanskje
dette som et skolebibliotek
hvor folk kan lane?
- Det er feii. Folkebibiiotekfunksjonen er den stØrste,
og den disponerer over 14000
eksempiarer av den samiede
mengde bind. Eliers vii jeg
gjerne -benytte aniedningen
til a minne folk om "Boken

- For fiere Ar siden kjØrte vi
ogsa ut med biier og tllhenger
med bØker til faste hoidepiasser pa Fiateby og i Ytre. Tii
siutt var det ett menneske pa
Fiateby som benyttet seg av
denne tjenesten, sa den kuttet vi ut. ForØvrig kjØrer jo
bokbussen med jevne mellomrom ut til disse stedene.
I den forbindelse kan det
nevnes at bokbussen faktisk
har et nesten like stort utlán i
Enebakk som vi har, sier Aud
Skogholt.
HOVEDBIBLIOTEKET MA
BYGGES SKIKKELIG UT

- 100 kvadratmeter har du a
drive bibliotek i Enebakk pa.
Det holder ikke mai. Hva Ønsker du deg nár utbygging av
bibiiotektjenesten i kommunen diskuteres.

Deter vel ogsa det som er tan-

APNINGSTIDER

- Mange vet kanskje ikke
om bibiiotekets apningstider
og vii ikke risikera dra borntur.
- Vi holder ápent mandag
og torsdag fra kiokka 17.00 til
kiokka 20.00, dessuten tirsdag, onsdag og fredag fra
kiokka 9.30 til 14.30, - Og
giem ikke Boken kommer>>tjenesten, iegger bibiiotekaren til.

Kulturnianen
Kulturplanen for Enebakk star pa sakskartet
for mandagens kommunestyremøte.
Et enstemmig formannskap har gátt inn for
at planen vedtas i prinsippet og at prioritering
og gjennomføring av tiltak som krever Økonomiske uttellinger tas opp- i
forbindelse med ârsbudsjett og langtidsbudsjett.
KULTURPRIS
- Kuiturpianen gir en noksá
fybdig informasj on om alie sider
ved kulturaktivitetene i bygda,
og hviiken bredde disse spenner
over, sier kontorsjef BjØrn Halvorsen. - Det er et banebrytende
arbeid som her er gjort fra kuiturstyrets side. Planen sier noe om
hva man Ønsker og hvordan man
vii styre utviklingen. Det er kiart
at den ogsã vii stimuiere kulturaktivitetene.
Jeg synes det er lint at planen
inneholder forsiag om kulturstipend og en kuiturpris. Det
burde vi absoiutt ha i Enebakk.
Det vi ná trenger A fâ er en
handiingspian for kuituraktivitetene - hvordan de forskjeiiige
tiltakene som er foresiátt kan
gjennomfØres Økonomisk. Det
ma sees i sammenheng med bangtidsbudsjettet.
IDRETTSANLEGG OG
BIBLIOTEK

konkret a vise til slik at vi star
sterkere nar vi skal fremme ting i
forbindelse med ruibering av budsjetter, sier kultursekr. Nibs Petter Wiik.
- Konkrete oppgaver som vii
bli lØst dersom kuiturplanen blir
vedtatt er bygging av idrettsaniegg pa Fiateby. Aniegget star
som nr. to i pianens prioritering
over anlegg, og det er satt av
midier i langtidsbudsjettet til
formàiet - kr. 100 000 i 85 og 86,
og 1 mill. i 87 og 88.
Utbygging av biblioteket i Kirkebygda er prioritert høyest pa
kuiturstyrets iiste, og her er det
ogsà satt av midier slik at det er
muligheter for gjennomfØring i
perioden. Dette prosjektet, sier
Wiik ansees lØst gjennom en utbygging av herredshuset.
Nar det gjebder utvidelse av
bygdetunet, som ogsa er prioritert i planen er det innenfor
budsjettets rammer ogsâ piass til
noe, sasom oppsetUng av smia
fra Ubberud. Kuiturstyrets anefaiing om sikring av Engeriolm husmannsplass for museumsformái, sà er dette foreiøpig
ikke med i iangtidsbudsjettet.
Innenfor budsjettrammene er
det imidlertid rom for a fâ i stand
et lite skolemuseurn pa loftet i
Kirkebygden skoie.

Liten og sulten
tenkom det
var ditt barn!
REDD BARNA
Jernbane$orget 2, Oslo I

Poslgirokonto 5000187
I
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Iii fiells med
Ny suksess
pensionistfopeningen for Poall

Foreningen hadde i âr
lagt sin hØsttur til Valdres HØyfje!lshOtelI i Etnedal 26. august. Vret
kunne ikke ha vrt bedre. Strá!eude sol og svak
hØstbris. Presis Al. 7.30
entret den første deltager
bussen i Ytre Enebakk.
En av reiselederne var
med fra utgangspunktet
for a passe pa at alle de
pámeldte kom med og at
bussen var i rute. Norske
Turistbusser stilte opp
med en 52-seter, og som vi
er butt vant til, prima sjãfør og buss. Ruta var lagt

En dag hadde vi en tre timers
lende ned mot Steinsetfiorden,
og i bakgrunnefl, skog og fjell. tur til Fagernes, og en annen dag
Fjorden là glitrende i solskinnet. dro vi opp ii 000 meters hØyde til
Kuer og sauer beitet pa jordene Vrsket. Pa turen passerte vi
og korngule àkre lyste opp inn- Kittelbu - eldste turisthytta pa
imellom. Et vakkert stykke Nor- fjellet mellom Etnedal og Guibraridsdalen. Vi hadde med niste
ge.
Vi svingte inn pa tunet hvor og kaffe skulle vrt bestilt pa
flaggene blafret Iett i en svak Vrsket, men stedet var stengt.
bris. I resepsionen ble vi mottat Na var gode râd dyre. Sjâføren
av vertsfolket Martha og Kâre gjorde fremstØt mot KitteisbLA,
Lunde. Koffertene som var bàret som kunne koke kaffe hvis vi
skaffet det den skule kokes av.
inn lot vi stà, og utdeling av nØk
ler fikk vente for nà skulle det Men pa Spàtind skulle vi fà kaffe
etter bestilling fra hotellet. TrØspises.
stig dro vi dit, men dessverre
MYE GOD MAT
.gjester med medbragt" ble ikke
Det var ikke lite som ble satt til
tatt imot. Deriomot ble dØrene
livs av 53 sultne enebakkinger,
apnet for oss pa Synseter. Vi
men sà ma det sies at fristelsene
drakk kaffe og koste oss etter alle
var mange. Hvem kan vel stá
gjenvordighetefle.
imot rømmegrøt, gravet Ørret,

ke og frem til Flateby
hvor de siste deltagerne
kom pa. Formann B. Bergskaug onsket yel møtt
oggod tur. Og at det ble
en god tur er det yel ikke
delte meninger om. Sang
og latter runget i bussen,
innimellom av!Øst av en
god vits.
VAKKERT LANGS RANDSFJORDEN

Men tross sang og latter lot vi
ikke den vakre naturen langs
Randsflordefl ga upàaktet hen.
Kaffe var bestilt pa (Knut Oves
kro, Brandbu. Etter Ca. 1 times
pause inntok vi vâre plasser i bussen, og reisen fortsatte videre
mot Dokka.
- Var faste trekkspiller pa mØter, Birger Sikkerbøl, hadde nà
tatt plass pa guide-stolen, og han
lokket frem den ene melodi etter
den andre. Den vakre naturen
langs Randsfjorden hadde nok
inspirert de fleste for <Fagert er
landet" ble sunget med iver og
glød.
Passert Dokka tok vi fatt pa
turen oppover Etnedal. Trrne
hadde sá smàtt begynt a skifte
over til vakre rode og gule høstfarger. Terrenget forandret seg
etterhvert. Fjellene ble hØyere...

steker. karbonader dessert et

mat hver dag.
En dag ble det arrangert hesteskokasting. De som stakk av
med premiene var i herreklasSefl
1. premie . Arthur Orderud, 2.
premie - Johan Nordby. I dameklassen gikk premien til Helga
Kolstad. Premien til eldste deltager ble vunnet av Kristian Bach.
FIN MUSIKK
Hver kveld var det dans, og
musikkefl passet godt for oss
pensjonister. Valdrisen" med
sitt dragspell, sine friske viser og
morsomrne skrØfler ble mektig
populr.

Pal Andersen, en av Enebakks glade brake-gutter, blir
fra tirsdag av àflnne som lcrer ved RØtvold danseskoles kurs i Brake-dans og Electric Boogie pa BØndenes
hus.
P&1 vant som kjent VG's landsomfattende konkurranse i sommer og tok sØlv i àrets norgesmesterskaP.
Pal kommer ogsà til a mere kvrerpâ et kurs som danseskolen skal ha i Kristiansand. Det betyr at han ma reisefrem og tuba ice til Kristiansand med fly liver mandag.
Pal gàr i niende klasse pa Enebakk ungdomsskOie. Som
valgfag liar han A-kurs i idrett. Han harfàttfrifra skolen iforbindelse med danselcererjObbeflfordi den passer
inn med valgfaget, somforØvrigfOregâr pa manclager.
Grunnen til at Pal ble tilbudt clenne jobben hos Rotvoid er at gruppa danset i spikersuppa iforbindelse med
Oslo-dagene. Mange danseskoler ble da interessert, og
Pal takket ja til tilbudet fra RØtvold.
I

ubønnhørlig slutt pa et alle tiders opphold hos Martha og Kàre, og deres stab, som alle var
helt enestàende mot oss - blide
og hjelpsomme. Etter mange vakre avskjedsord og klemmer fra
begge parter dro vi pa hjemvei.
Tilbaketuren var lagt over fjellet, nedre Østre Gausdal, Folbu
og Tretten. Pa vidda fikk vi glimt
av et rypekull og pa en myr sà vi
to traner. Turen fra Tretten til
Hunderfossen gikk greit, og første rast tok vi pa Hunder-krOa. Pa
campingplaSSen og omràdet her,
holder nà Iv'o Caprino Pa a an-

riWIULulLbyI

Det 14 meter høye trollet star allerede ferdig. Senere blir det inne
i fjellet laget seks andre figurer
fra norske folkeeventyr. Et Legoland er ogsà bygget opp pa den
andre siden av Lagen. Anlegget
skal stà ferdig høsten 1985.
Etter kaffepauSen fortsatte vi
ned til Lillehammer langs Mjøsa
og frem til Olrud Auto. Ny pause
fØr vi la ut pa siste etappe til Enebakk.
Dette var litt fra var tur til
Vaidres, forØvrig foreningenS tredie tur i hr. Bare helsa holder lar
vi ikke alderen hindre oss. Nei, vi
sier som sa:

Hvorfor mang e lonnstakere
vaigte P6rsonkonto
Du trenger ikke lenger
en egen konto for a
oppná høy rente. Hoy
rente far du pa kontoen
du bruker UI daglig.

Beløp under kr. 20.000
gir vanhig 5% rente,
men alt over denne
summen gir deg hele 10%.

PersontO

ANKOMST

Brufiat heter senteret i dalen,
med kirke og kommunikasiofler.
Sjàføren kommenterte det vi sà
av interesse, bl.a. ei bru fra
1800-tallet bygget av gneis, og
som det nà star strid om. Klokken nrmet seg na den fastsatte
tid for var ankomst. og der - rett
foran oss - là Valdres HØyfjellshotell. Bygningene gled fint inn i
terrenget. En stor grØnn voll, hel-

blitt
og fjeset rynket, maven rund og
hàret noksà hvitt
sa kan vi ennà vre med
i livets store karusell, nàr den gâr
opp og ned
Heng fast i stroppen og bare fØlg
opp
og gi deg slett ikke for huska sier
stopp!
Bare ta med de gleder som finnes
den stund vi ennu har igjen
Kanskie blir vi av de som man
minneS
som tross alder - ei visnede hen.
R.R.

gjor det Iønnsomt a samle seg

EjSPARERANKEN
din nrmeste bank i Oslo og Akershus
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SPORT SPORT

Jubeippisep
HELARSOLJE

RESULTATER -KARUSELLØP

Raid anlutning Pao
Dpialopskapusell

Katarine Hâkonsen vant sin kiasse i klubbmesters/capet.

Gutter 1978
1. Morten Finnerud.
Jenter 1977
1. Ingeborg Enger, 2. Linn
Skjerven, 3. Anne Vogt.
Gutter 1977
1. Fredrik Mood, 2. Kim Elverhøy, 3. Svein Hatlevik.
Jenter 1976
1. Marianne Skár, 2. Marianne
Rustand.
Gutter 1976
1. Roar Martiniussen, 2. Espen
Pettersen, 3. Kai Holm.
Jenter 1975
1. Silje Christiansen, 2. Christin
Jahr, 3. Mona Moritzen.
Gutter 1975
1. Christian HØe, 2. JØrn Ege, 3.
Jan A. Delbeck.
Jenter -r974
1. Katarina Hâkonsen, 2. Elm
Nøkleby, 2. Trude Engh.
Gutter 1974
1. Aslak østvág, 2. Terje Gran.
Jenter 1973
1. Anja HØnsi, 2. Trifle Busengdal, 3. Ingvil Skin
1973
1. Gunnar FlØter, 2. Hâvard
Stubberud. 3. Per Bergo.
Jenter 1972
1. Trine SØbye, 2. Christine
Teig, 3. Lise Haga.
Gutter 1972
1. Martin Opsãhl, 2. Marius
Haug, 3. Jan Ove RØvang.
Jenter 1971
1. Nina østlie, 2. SynnØve Johansen.
Gutter 1971
1. Stale Sther.
Gutter 1970
1. øyvind FlØter.
Gutter 1969
1. Ove Gran.
Darner 20-34 àr

KR

2,5 liter

2900

FINA TERMIDOR

FROST VIESKE
KR

2,5 liter

2950

STARTKABEL

4700

2700
3700.

HJULKRYSS

TWOS

OYEREN BENSIN & SERVICE

Torsdag 13. var det klart for avGutter 1970:
Inneh. Emil J. Andersen
1. øyvind FlØter 2.06, 2. André
slutningslØpet i Drivs lØpskaruMartinsen 2.18, 3. Jon Sydtveit
sell, samt klubbmesterskap. Det
1911 Flateby - TIf. 92 81 32
2.26.
var i fjor over 100 som startet i
lØpskarusellen. Denne gangen Gutter
1969:
1. Ove
Gran 19.05.
har 70-80 lØpere i alderen Ira 6 Ar
Darner 20-34 âr:
ogoppever"tflThld boys deltatt.
1. Sidsel Skàr 15.30.
om det var surt-og kaldt Pàrne1rerze*i
Sverre Darner 40-44 âr
Drivplassen denné kvelden var
1. Tom Scho 9.'
foreldreoppslutningen upâkla- Gjestvang 19.53, 3. Roll Schuer1. Aud HØnsi.
yen 19.59.
Herrer 20-34 ãr
gelig.
Herrer 35-39 ãr:
1. Tom Schou.
1. Ottar Simonsen 19.43, 2. Jan Herrer 35-39 ar
Og resultatene av torsdagens
Skr 20.08, 3. Kjell Furulund
1. Ottar Simonsen, 2. Jan Skár,
lØp ble slik:
Skogdag arrarigeres fra Aser i Da1eerdingen, tirsdag 25.
20.21.
3. Kjell Furulund,
Herrer 40-44 âr:
Herrer 40-44 âr
september
1984 Id. 09.30.
RESULTATER - KLUEBME1. Jan FlØter 19.30.
1. Jan FlØter, 2. Per Finnerud.
STERSKAP:
Er
plantekvalitet
og plantearbeid godt nok?
Herrer 45-49 àr
•Herrer 45-49 ár:
Jenter 1978:
1. Oddvar HØnsi 18.02, 2. Thor
1. Oddvar HØnsi, 2. Thor Olsen,
- Markberedning.
1. Siri Bentzrud Pedersen 1.37.
Olsen 20.22, 3. Rolf Lybk 21.00. 2. Rolf Lybk.
- TØmmeromsetning, skogavgift, grensemerking og
Jenter 1977:
ungskogpleie.
1. Ingeborg Enger 1.20, 2. Linn
Skjerven 1.25, 3. Anne Vogt 1.27.
Servering i skogen. Vel mØtt.
Gutter 1977:
Enebakk Landbruksnemnd
Enebakk Skogeierlag
1. Fredrik Mood 1.19, 2. Kim
ElverhØy 1.24, 3. Eivind Ungersnez 1.26.
Avisen som nár flest I hele Enebakk.
Jenter 1976:
1. Marianne Skâr 1.22, 2, MariHyggelige annonsepriser. anne Rustand 1.30.
ENEBOLIG YTRE ENEBAKK
Ring
oss for nrmere opplysninger!
Gutter 1976:
For
Enebakk
kommune selges frittliggende enebolig pa
1. Roar Martinsen 1.10, 2. Glen
TH.
92
51
01
pent
beliggende
selveiertomt - 1.085 kvrn - 1 etablert
RØkenes 1.13, 3. Kai Holm 1.14.
Jenter 1975:
eneboligomrâde. Soirik og barnevennhig med kort av1. Silje Christiansen 1.06, 2. !II..U.UU..UIUU•UUIUU•uI•UUUUUUU•UUIUUUIUUIU•IUUI
stand til skoler, forretn., buss, etc. Kun 30 km til Oslo,
Christin Jahr 1. 12, 3. Mona MontU
med god bussforbindelse. Bygn. oppf. 1964 i 11/2 etg. og
•
zen 1.17.
N
•
full
kjeller. Brto.bofl. Ca. 115 kvm, inneh: Vf., entré, kjøkGutter 1975:
ken, komb. vinkeistue, dagligrom, 4 soverom, bad, wc,
1. Christian HØe 1.04, 2. JØrn
Ege 1.07, 3. Henning Stubberud
boder. Kjeller med vaskerom og boder. Garasje. Takst =
1.08.
Prisantydning: Kr 490.000,- + vanl. omk. Finansbistand.
1
Jenter 1974:
Aut. tlf.-svarer etter ktr.-tid.
1. Katarina Hâkonsen 1.06, 2.
Elin NØkleby 1.08, 3. Trude Engh
- STATSAUT. EIENDOMSMEGLER 1.08.
Gutter 1974:
I
SVEIN H.HELLERas
1. Aslak Østvág 1.06, 2. Tommy I
N
U
JERNBANEVN. 2,1400 SKI - TIf. 873737
Schou 1.10, 3. Morten Schou 1.10. N
Vi
starter
opp
I
kjelleren
hjemme
U
•
N
Jenter 1973:
•
N
1. Anja HØnsi 2.42, 2. Trifle Bu- •
U
•
sengdal 3.05, 3. Ingvil SkSr 3.15,
Gutter 1973:
1. Gunnar FlØter 2.31, 2. Per
Bergo 2.31, 3. Hávard Stubberud
2.32.
Jenter 1972:
1. Christine Teig 2.30, 2. Trine N
Borgvn. 3
SØbye 2.30, 3. Lise Haga 2.38.
•
1914 Ytre Enebakk
Gutter 1972:
•
Ni
1. Martin Opsahl 2.19, 2. Marius •
Vignett.
Jeg onsker abonnere
•
U
Haug 2.27, 3. Jan Ove RØvang •
I
Ring og avtal tid tlf. 92 86 10
N
•
Kr 45,- fra sept. og Ut àret 1984.
2.27.
•
•
Jenter 1971:
N
1. Nina Østlie 2.43, 2. SynnØve
U
: Navn
Johansen 3.11.
N
•
Gutter 1971:
IAdresse
1. Stale Sther 2.14, 2. Stale
SØbye 3.02.

SKOGDAG ENEBAKK
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Hva mener du
om <bensinkrigen?

ANC
- Jog er ikke imot aksjoner for a fa ned bensinprisene, sier Sverre Tangenes fra Rd ken. Jog har
imidlertid ingen forsthelse
for denne motaksjonen.
Jog star her med en liter
bensin pa tanken. Inne Pb
Ekeberg star kona og gutten on venter pa a bli hentet.

- Tragisk for rio som hai
glemt det, sier Heidi Holm
fra Ytre Enebakk om Bil
branajeforbundets mot
aksjon mot NAF med
stengte bensinstasjoner.
Bensinprisenc ci' for hØye.
Men konkurranse stasjonone i meliom skadei' jo ikke. Det kunne vart som
det var fØr. Hvis seiskapene skal lb ta det de vii
blir det jo urbd a kjøre bil
da, sier Heidi Holm.

- Joda, sier John Odegard. tidligere Enebakking. nb hosatt i Oslo —det
begynte med hØye bensinpriser Ira Shell. Na or altsa
bensinstasjonen stengt, og
det er innmari. Har ikke
mer Pb tanken. Fbi prove
ii fa noe pa Vannskiklubben. Hadde jo hOrt om dette, men glemt det. Dot or
kiart slike aksjoner or noe
folk merker. Bensinprisene er for hØye. Vi far godta
tiltak for a fa dom ned.

- Jog synes det or heit
greit, sier Frank Bakken
Ira Ytre Enebakk der han
star ved den Stongte boosinpumpa. Vi ma støtte
opp om NAF corn arboidoifor a Ia ned bensinprisene.
Do far vi tale dette. Male
ron her star pa under reserosen
ye. Fbi bare parkere bilon
ve.
nar J€_, hornrn 1 h]Crn 0.1
satse pa buss am dot ski.iL
ic bli utvidede aksoner.

Ringsted Egnens folkedansforening
fra
Danmark har vart pa
besøk hos Leikaringen
Ignar. Disse to gruppene har hatt kontakt i
10 âr na Barnegruppene var de første som
fikk kontakt med hverandre, og etterhvert utvikiet denne kontakten
seg til ogsâ a omfatte
de voksne danserne. 42
dansere + sjâfør kom til
Enebakk fredag etterJ middag. De ble mottatt
: pa Ignarbakke hvor de
fikk servering og ble
: kjent med sine vertsfamilier.
Lørdag formiddag
var de danske gjestene
pa fottur til Børtervannet, og fikk oppleve
den flotte naturen vi
har her i Enebakk, noe
som de tydelig satte
stor pris pa. Mange av
clem benyttet anlednintil a plukke med
10,
seg noen liter tyttebar
hjem.
Fest pa Ignarbakke
LØrdag kveld var det duket
til stor feat pa Ignarbakke.
Flere lag fra omegnen var ogsb invitert. Grupper fra Nannestad, Sarpsborg, As, LillestrØm, Lørenskog mfl. Musikken ble besØrget av hele fern
spillemannslag. Foruten Ignars egen gruppe Slihjul og
Sug, hørte vi Fresk Luft fra
Enebakk, Flatlusa fra NHL,
As, Nannestad Spillemannslag, og Toradergruppa fra
Steinsgbrdskroken. Reinlen-

der, pols osv. smalt 1 veggene
pa Ignar denne kvelden, og
stemningen var Pb topp som
den jo ailtid er nbr folkedanacre motes.
Dansegruppen fra Ringsted
holdt en oppvisning utpb
kveiden. Her skal jeg si det
var presisjon og stil. Riktig
nok var det ikke samme farten og livligheten over den
danske folkedansen som vi er
vant med fra vbre egne dansere, men imponerende var det.

Floss og nisseluer
Draktene var ogsb et syn
verdt. Herrenes drakter varierte fra splittfrakker til yester, fra flosshatter til rode
<nisselluer>'. Damenes drakter besto av side kjoler med
forkie, kyser og sjal.
En av de kvinnelige danserne fra denne gruppen, takket
Leikaringen Ignars Aril Degrum for at de fikk komme pa
dette besØket, det hadde vrt
en opplevelse fra ende til an-

160 ulver I Enebakk
Ja, det ér riktig det, 160
ulver ble iakttatt I Enebakk søndag. Riktignok
var de to-bente. Oslo &
Folio krets av KFUM hadde sin ârlige naturdag i
Enebakk. Denne naturdagen er en kretssamling for
ulveungene.
Hele 160 ulver var tilstede i âr, og de fieste hadde med seg foreidre, smâsøsken osv. sã til sammen
var det 250-300 personer
med pa stevnet.
Alle mØtte ved Mari kirke i Ytre Enebakk for a vre med pa
gudstjenesten. Aidri har vel kirken vrt sb full. Ulveunger satt
rundt ph gulver I koret, i trappen
Opp til prekestolen, i midtgangen, ja, over alt var det folk.
HØyttalere var rigget opp ute sb
de som ikke fikk plass inne i kirken kunne overvare gudstjenes-

:... . ..

Det var presisjon og stil over danskenes oppvisning.

ten ute Pb kirkebakken.
Etter kirketid var det aktiviteter nede pa Ytre Enebakk barneskole. Her fikk ulvene deitapb
kanopadling, livlinekasting, pinnebrØdsteking, naturløype og de
som hadde med seg T-skjorte
fikk trykke kretsens eget merke
pa denne.
Etter hvert sb omrbdet rundt
trykkepiassen Ut som rene bleikeplassen>. T-skjorter lb til tØrk
alle vegne.
Riktig spennende var det om
vret holdt. Tenk om det hadde
kommet et Øsende regnvr, men
skene holdt tett til kretsleder
Gunnar Hirsch's store lettelse.
Hele arrangementet gikk helt
knirkefritt, ingen skader og ingen problemer.
Ulvelederne I Ytre Enebakk
KFTJM vil gjerne rette en stor
takk til de personer i Ytre som
veivillig lbnte ut kbnoene sine til
dette stevnet. Tusen takk!

nen. En gave hadde de ogsb
bragt med seg til Ignar, en nydelig platte med motiv fra
H.C. Andersens eventyr Nattergalen. Denne vii bli hengt
opp pa Ignarbakke og were et
synlig minne om denne line
week-enden. og om det 10-bra
lange vennskapet mellom de
to folkedansgruppene, Ringsted Egnens Folkedansgruppe
og Leikaringen Ignar.

I 2,fforclas
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Tilbud torsdag, fredag, Iørdag
eller sà Iangt det rekker.
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PRIS
2980pr. kg
TIRSDAG 25. SEPTEMBER APNEs
KAFETERIA'N
Bruslsatt, kaffe pluss noe a hue i - kr

5.-

VEL KOMMEN
APNINGSTIDER Mandag - tirsdag - onsdag
Torsdag og fredag
Lørdag

IN

10.00-17.30
10.00-19.00
10.00-14.00

