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Lokalavis for Enebakk

Nylende:

Politirunden

Block Watne fortsatt med

Innbrudd
I tidsrommet mellom
26.desember og 5. januar har det vrt innbrudd I Malersvennenes feriehjem pa
Holtop. Tyvene har
tatt med seg en hylleklokke, en veddunk,
kopper, en tak parafinlampe og en pyntehylle med handmalte
tallerkener.

Det er nã klart at
Block Watne ikke
trekker seg ut av
samarbeidet
med
Enebakk Tomteselskap om utbygging
av Nylende. Etter at
det i november ble
avdekket store mengder kvikkleire i omrádet, har samarbeidsavtalen hengt i
en tynn träd.

Harverk
Lerdag formiddaz
me!' -

Block Watne skulle opprinnelig

Bvsetermosen. Det har

bygge 19 eneboliger i omradet.
Na er tallet redusert til ti. Bare
den blØteste delen av Block Watne omrâdet blir ikke bygget
ut.

vrt en del slike tilfeller i det siste, uten at
det alitid er butt meldt
fra. Politiet ber derfor
om at folk som er ut- %
satt for skadeverk pa
parkerte biler melder
ifra, slik at de kan legge opp overvâkningsrutinene ut fra hvor
ting skjer.

Det har vrt holdt et par møter mellom Tomteselskapet,
Block Watne, entreprenØr Haug
og konsulent Hjellnes pa nyaret,
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Nytt innbrudd
hos Zan Zara
Natt til sØndag var det igjen innbrudd i
Zan Zara motebutikk i grendesenteret i
Ytre Enebakk. Tyvene besøkte ogsá Vãgsalongen og tok med seg en del
parfymeartikler.Takket were en snarrádig drosjesjâfør, kiarte imidlertid politiet a fá tak i synderne et par timer etter,
og butikkene fikk dermed tjuvgodset tilbake,.

OV(

urn skolegang for ,'. har
vedtatt IKøbenhav
250 .4.......,..', og .i')' fl
ar genuomgatt store for

andringer. fra en skole
•

- ci. tit en skole som vi
ge bred
,

samarbe
agi
Vid ble sko

1en 50 * ã1s jubileuni fei4.
ret nied eü byggekveld i
herredst:resalen,

Lisa

oq Per, SOm.Z

skoen, og ti preste1l,
SJdC

ble skikkelig game...

Det bar vrt gjentatte innbrudd hos Zan Zara i lØpet av
det siste aret, og butikken er
pàført store tap. Siste gangen
var fØr jul, da inntrengerne
forsynte seg grádig av moteplagg, og spolerte mye av julehandelen. Denne gangen
fikk altsá politiet tak i tyvene

kort tid etter innbruddet.
Det var sØndag morgen ved
03.30 tiden at politiet fikk
melding om págàende tyveri I
hos Zan Zara.
En drosje som passerte Senteret la merketil en hvit Sier-
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Bilslakt
Søndag kveld ved 18.00 tiden fikk politiet melding
om brun Ford Fiesta 1300
med regIstreringsnummer
AX 33945 som var funnet
hensatt pa vei mot
Bysetermosen,pã samme
sted som det fle funnet en
slaktet bil forrige helg. Ogsà denne bilen, som var
stjálet fra Oslo, hadde lidd
samme skjebne. Politiet
Ønsker opplysninger fra
folk som har sett noen ved
bilen,

Bensintyv
Natt til mandag ved
04,20 tiden ble det observert en person i Ytre Enebakk som flØy rundt med
to Jerry - kanner og tappet bensin av biler. Politiet bar beskrivelse av vedkommende, og mulig bil
han kjØrte.

i'1ift
Nytt semester for
Menighetssamlingaene
Sjellesorg/omsorg i menigheten - noe for
meg?

Gudstjenester for
Enebakk 29. jan. 1989:
11: Enebakk kirke. Fam.gudstj. v/øvstegârd.
11: Mari kirke v/Helgheim.
Nattverd.
18: Enebakk kirke. Konsert
v/Flateby korforening m.fl.

Vi oppiever et stadig traviere
samfunn med en dramatisk 0kfling i antali ensomme, deprimerte mennesker, med et skrikende
behov for medmenneskelighet og
varme.
Hva gjør vi med dette?
Angár det var kirke, var menighet? - Ja, vii sikkert mange svare. Men angâr det meg?

Simen Kristian Killerud Degrum
gratuleres med 11-ârsdagen 27. januar.
Fra pappa

Torsdag 26.1. ki. 19.00 (U)
kr 25,-:
Hairspray
SØndag 29.1. ki. 16.30 (B)
kr 15,-:
Katy, den hue larven
Ki. 18.30 (U) kr 25,-:
Hairspray
Ki. 20.30 (V) kr 30,-:
TrØbbel

Den norske kirkes brede kontaktflate har enorme muligheter
i seg. Svakheten er kanskje anonymiteten. Den som trenger til
hjeip, forsvinner i mengden. Vi
som skulie vre noe for andre
skyver bevisst eiier ubevisst ansvaret over pa kirken som institusjon, eller kan hende pa presten. Vi trØster oss med at << noen>>
sikkert husker pa de syke, de
suitne, de ensomme, de som opplever krise i iivet
FØrstkommende torsdag vii organisasj onskonsulent Gunvor
Rekstad fra Blâ Kors i Norge ta
opp dette enmet pa arets fØrste
menighetssamling i Mari menighet. Gunvor Rekstad han vrt

Henry

Forsinkede gratulasjoner pa
40-ârsdagen den 23. januar.
Alle vi i <Asen>'

opptatt av sjeiesorgspØrsmál I
flere âr - i nienighetssammenheng og personiig sammenheng.
Se dagens annonse!

Th.

Interessant Morsomt'
Nødvendig!

Det er jammen et rart âr i
âr,
unge jenter fyller 60 ár.
Mamma gratuleres med
dagen 23. januar av
pappa, Lise, Wenche,
Dag Petrus, Per Harald
og Hanne Cathrine mlpãheng.

Hei, KjeII
Gratulerer med dagen
26. januar og takk for ekteskapelig samarbeid i 30
âr 31. jan.
Ella

Lars Magne
Gratulerer med 35-ârsdagen
som var fredag 20. januar.
Damene uten diamanter

He!, Sindre
Gratulerer med 7-ârsdagen
26. januar.
Fra Nina

Husk
Enebakk Kunstforening innievering av arbeider og
utstiiiing

Stor oppslutning
om Bibeluka
FellesmØtene i forbmde1s
med Bibeluka 4989-thee
hus. Det var til tider vanskelig
for dem som kom iitt sent a finne
en sittepiass pa bedehusene.
Adskillige kroner ble samlet inn
til bibeispredningsarbeidet. Disse mØtene samler pa en srlig
mate alle kristne I Enebakk til et
fellesskap som skaper giede og
gir frimodighet til det videre arbeidet i menigheter, foreninger

Mjr ungdomsskoie

Flateby kino
Se ukens filmer

an og Gunnar øvstegârd kunne
mange bare fram sitt vitnesbyrd
om hva troen betyr for dem. Det
var godt a merke at den gieden
som sommerens vekkeise fØrte
med seg fortsatt er ievende. Det
skulie gi ny vekst I det kristne arbeidet i kommunen.

tass'

Huskonsert
Gratulerer med dagen, Schubert,>> har ekteparet
Aambø satt som tittel pa programmet for árets første
huskonsert pa Kopâs.
Tidspunktet for konserten er
førstkommende sØndag kveld, og
som tittelen indikerer er denne
kvelden viet utelukkende Schubert - sanger, til aere for den store

Bingo pa

ogipper.Itffletakrne

mester som aitsa hadde fØdseisdag 31. januar.
Marit Osnes AambØ framfører
sangene, akkompagnert av sin
mann Anild.

Enebakk Storband
Se annonse

SØndagsskolen
pa Betel
Se annonse

Betel
Husk ukens mØter
Se annonse

Hei, Marie!
Gratulerer med 9-ârsdagen fra hele
Tidebanden

Denne glade gutten fra
østbyvn. 1 fyite mandag
15 Ax. Vi gratulerer.
Fra famihien

Menighetssamling
Temakveid
Se annonse

Enebakk
Skolekorps
Aspirantopptak
Se annonse

Hjelp til selvangivelse
Se annonse
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Joh.6, 66 - 71

Bekjennelse
Jesus hadde nâ forkynt kraftig og radikalt em at han
var kommet ned fra himmelen for a gi verden liv. Dette
fall mange tungt.for brystet, og de trakk seg tilbake fra
ham. Han spør da de 12 disiplene: << Vii ogsâ dere gâ
bort? >>. og Peter svarer: <<Herre, hvem skal vi gá til, du
har det evige livs ord.
Jesus Ønsker ikke at vi skal trekke oss tilbake selv
om det rØyner pa, men bekjenne at vi tror pa Jesus Kristus, han som gir evig liv til den som tror pa ham og
hans ord. Dette fører oss inn i et rikere og sterkere kristenliv.

%ii4JEtt

Hammaro - orkester
til Enebakk i april
I siste halvdel av april far
Enebakk besØk av et ungdomssymfoniorkester fra
HammarØ. Ungdommen
,som er i 14 - 15 ârs alderen, kommer fra den kommunale musikkskolen i
Hammar, Enebakks p0tensielle vennskapskommune i Sverige. De Ønsker
A ha to konserter i Enebakk i løpet av de tre dagene de skal were her. Datoen for besØket blir enten 13. eller 20. april, opplyser kultursjef Per Sandvik.
ForespØrselen fra ungdomsorkesteret om a gjeste Enebakk, kom

helt uventet, og jeg svarte velkomrnen pa sparket, sier Sandvik, som i ettertid bar drØftet besØket med et begeistret kulturstyre.
ForelØpig er tid og sted for konserten ikke belt fastlagt, men jeg
tenker meg i utgangspunktet
konsertene
lagt
til
ungdomsskolene,hvor vi vii prØye a ordne innkvartering. Ungdommene ankommer en torsdag,
og det er da rimelig at den fØrste
konserten blir en fredag, enten
fredag 14. eller fredag 21.
Nar det gjelder den andre konserten, hâper vi at den kan arrangeres som en felleskonsert med
krefter fra bygdas sang og musikkliv, og jeg kommer til a ta det
opp pa et mote med Sang og
Musikkradet 1. februar. - Der-

som noen innen san og musikklivet ønsker a knytte nrmere
kontakter med HammarØorkesteret, er det bare a ta kontakt
med kulturkontoret, og det gjelder ogsâ for sang og musikkrefter
som kan tenke seg a delta med
innsiag i den pianlagte felieskonserten under besøket, sier Sandvik.
30. juni skal representanter for
Enebakks kulturliv pa gjenvisitt
til HammarØ i forbindelse med
Vaenernveckan som starter 23.
juni, Ideen til dette besØket ble
luftet allerede da representanter
fra HammarØ kommune var pa
besØk hos Enebakk kommune i
oktober. Opplegget for denne turen kommer til a bli drØftet nrmere i mØter mellom kulturetaten og organisasjonene i iØpet av
februar.

Seso 9start 89

den hue larven
El FANTASTISK
EVENTYR FOR
HELE FAMIUEN!
-

SVENSKE STEMMER:
LENA NYMAN • ANITA WALLS KJERSTIN
DELLERT. LOA FALKMAN . STIG GRYBE
PETER HARRYSON. GUN$LLAAKESSON .MONA
SEILITZ. ING VAR KJELLSON . CLAIR WIKLHOLM

Etter en fin apning pa
1989 med stormende jubel
pa Lasse Abergs film,
SOS - fortsetter Flateby
kino:
B-filmen Katy - den hue Laryen. I et kirsebrtre, langt inne i
skogen, bor en bitte-liten larve
som heter Katy. SØstrene hennes
er godt fornØyd med livet, men
Katy er lite tilfreds bade med a
U- imeti vii b vis b. .e tors .ag
og søndag. Det er den nye komedien av John Waater - Hairspray. Etter hans fØrste ifim Polyester ventet pubhikum pa flere
vulgariteter og smaklØsheter. I
stedet laget Waters Hairspray en spretten komedie med appehl
til absolutt alle kinogjengere
med syn og hØrsel. Filmen handler om 60-árene og innehoider
godbiter for bade dem som var
unge den gang og for dem som
gjerne skuhle ha vrt det...
I Trøbbel mØter vi Bjorn Skifs.
Conny er en belt vanlig svensk
Irer. Han bar nettopp flyttet til
den hue byen, hvor han raskt og
uforskyldt havner i fengsel. Han

Fire lokale < stjernesmellere underholdt pa lØrdagens fest.
Fra V.: Geir Østli, Geir Wiger, JØrn Skaug, BjØrn Ivar Stubberud
Av Gunnleik Seiers tad
LØrdag var det sesongstart for Enebakks A - lag
med supportere pa Ignarbakke. Meningen var a fâ
samlet troppene foran
kommende sesong, og at
man pa den màten kunne
bidra til a beholde A - laget i 4. divisjon.

Stemningsfullt
Det bie en stemningsfull start
pa 89 - sesongen for Enebakks A
- lag lØrdag. Med pa festen var i
hØyeste grad en for anledningen
anskaffet musikkgruppe som sb
an tonen med fengende dansemusikk.
Ca 120 deltagere kom til Ignar-

bakke for a bidra med sin stØtte
til A - laget foran denne viktige
sesongen.

Supporterklubb
Inntektene av lØrdagens fest
gar til en supporterklubb som er

opprettet for a vre med pa a finansiere noen av de lange reisene
som A - laget ma legge ut pa til
sommeren. Tore østii oppfordrer
alle som vii stØtte A - laget til a
melde seg inn i supporterkiubben.

vre larve og med a sitte I kirsebrtreet bestandig. FØ1g med
Katy pa hennes spennende eventyr 1 denne fargerike og fantasifulle tegnefilmen. Hun møter
mange merkeuige dyr og bar en
rekke fantastiske opplevelser pa
sin vandring ute i den store verden.
Et eventyr for hele familien,
med svensk tale og mye sang og
mllalkk

DIVINE • DEBBIE HARRY.
RICK! LAKE. SONNY BONO

UA'RPRI
N NY KOMEDJI Ky JOHN WATERS
- MED ET SOUNDTRACK SOM
SPILLER .FLETTA, AV DEG!

trakasseres hardt av gjengen>,
mens han kjemper for a bevise at
han er uskyldig. Det gjØr ikke saken bedre at hans store kj rlighet ikke vet han sitter i fengsel...
Trøbbei er nok en svensk publikumssuksess. Den ailsidige
BjØrn Skifs ma ta mye av aeren
for dette. I tillegg til hovedrohien
bar han ogsa skrevet manus sammen med Bengt Palmers.
Svensk actionkomedie.
Inger

KRISESENTEREI FOR MEG?
Ja - hvis du blir truet
- trakassert eller slâtt

Ring 09/94 17 70
Krisesenteret I Folio
Du kan komme og snakke med oss
pa dagtid - eller du kan bo hos oss
en stund - barna dine kan du ta med
deg.
Apent hele dog net
Full taushetsplikt

VOW
Nylende:

Kommunal subsidiering
sikrer rimelige boliger
Nylendetomtene blir for
dyre til at RBBL for Husbanklán til de planlagte
rimelige boligene for eldre, ungdom og funksjonshemmedei Nylende. Det
dreier seg om boligene
som skulle finansieres
ved hjelp av utleielãn fra
Husbanken, en lâneordning som er prioritert i
Husbankens lange lanekØ.

lagt organisert gjennom en boligstifteise for ungdom.

si en utgift pa rundt 126.000 kroner.

maksimumsHusbankens
grense for tomtekostnader til disse boligene er ca 60.000 kroner,
mens de kostnadene som er anslàtt fra tomteselskapets side er
70.500pr bolig. Endelig pris er ikke fastsatt.

Kommunestyret behandler saken mandag 30. januar.-

Formannskapet har enstemDisse boligene, i alt 12 stykker, mig gatt inn for a oppretthoide
som er halvparten av de leilighe- sin prinsipielle stØtte til opptene Rlingen Boligbyggelag rettelse av en stiftelse for utleieskal bygge pa Nylende,er plan- boliger i Nylende, og de har ogsâ
med overveldende flertall gatt
inn for at kommunen skal garantere en tomtepris innenfor Husbankens Øvre ramme, hviiket vii

El

ra som kjØrte bort. Drosjene
kjØrte etter bilen mot Spydeberg og fikk tatt registreringsnummeret, som forØvrig viste
seg a vre faisk, og bilen stjâlet. Drosjesjàføren meldte
straks fra til politiet, og to timer senere, ki 05.30 ble bilen
stoppet I LillestrØm, og to karer fra Oslo págrepet. To andre som var med i bilen klarte
stikke av. De to som er pagrepet har ikke erkjent tyvenet, men pástár at de bare
hadde haiket med bilen. P0litiet har imidlertid spor a g
etter for a fâ tak i de to som
stakk av.

- Helt lik sin far. Like rod i
ansiktet og like glad i flaken.

UNNGA
V!GNE7.l. STpp PA
POSTGIRB ETAL DIN
HV/ 1K" LANKE.
SKJER 'E DEjINGEN Vi HAR DU
'vE7T MEAl

Skattetelefon'
for
ABC bank!
kunAb

L!ncn
Handballresultater
ElF
Lørdag
P 10
Enebakk 1- Gjerdrum 2 5-2
G12
23-4
Enebakk - Fet 2
P 14
R1ingen 2- Enebakk 1 18-2

Søndag

P 10
2-7
Enebakk 2- Fet 2
P 14
Enebakk 1- Nannestad 1 8-11
P 16
Enebakk - Sørumsand 1 8-14
G 16
15-27
Enebakk - FF11
H6
Eneb. - Frogner/Sørum 20-6
D4
SjãstadlVestre Lier 17-6
Enebakk
Málscorere:
Ellen Jacobsen
Marit Barkenes
Marianne Evensen
Eva Nss
Ingunn Tindem
Karianne Harsem

Har du fortsatt noen
spørsmâl vedrorende selvangivelsen din? Er du kunde i
ABC bank? Da kan du ringe var
"skattetelefon"! Vi har samlet en gruppe
skatte-eksperter Ira bankens eget FinansSenter, Oslo Ligningskontor og Skattedirektoratet. De hjelper deg gjerne.
Meningen er selvfolgelig ikke a fylle ut
hele selvangivelsen for deg, men a gi et godt
râd hvis du tviler pa hva som er riktig ved
enkelte av postene.
Ikke nol med a
ringe hvis du har et
sporsmál - det kan
lonne seg!
En god bank gjor det enklere.

AIM/C

"Skattete1efon" søndag Id. 16-20 og mandag ki. 18-22. Ring (02)319050.

Jintt

Ny optimisme i
Enebakk skolekorpS

Varierte tilbud i
Handikaplaget
Er du N.A.F. medlem? I sâ fall
far du penger tilbake fra N.A.F.
ved a melde deg inn i Enebakk
Handikaplag.
Vi er en partipolitisk nØytral
organisasjon som i hovedsak arbeider for a bedre de funksjonshemmedes situasjon i kommunen. I Enebakk er vi ca 90
medlemmer som Ønsker a gjØre
resten av kommunen oppmerksom pa hvem vi er.
Visste du forresten at det er vi
som star for badetilbudet 1 32
graders vann pa Enebakk ungdomsskole pa lØrdagene?
At vi har en sjakkgruppe I Ytre
Enebakk, med stor oppslutning?
At vi til landsmØtet i Norges
Handikapforbunds Ungdom har

hele 50 prosent av representantene fra Akershus, og at fØrste varamann ogsa er fra Enebakk?
Hvem har vel ikke sett de flotte
plattene som kan kjØpes i banken? Salget av disse er med pa a finansiere en del av tilbudene til
deg. Blant annet skal det snart
startes nye studieringer/kurs
som alle kan delta pa. Det blir
ogsá holdt kurs/ medlemsmØter
om f.eks. trygderettigheter, noe
som vel er aktuelt for mange.
Som du ser, vi er med! Men vi
trenger deg til a hjelpe oss! Ring
gjerne Marianne Knutsen (06) 87 9192 eller undertegnede, 92 41
47 for mer informasjon.

Hans Olav Vefald

Personlig
Finnes du? Du ma vcere en person med tid til meg! I

denne tiden vet jeg det er vanskelig. Du kan godt vcere
Enebakk skolemusikkorps Ønskerflere medlemmer i korpset.

pa

Na som pessimismen
flere
trynger oss alle
fronter, er det hyggelig a
kunne meddele at optimismen sprer seg i Enebakk
skolemusikkorps.
Fa deltagere
Det hØres vel merkelig ut at
korpset pr I dag kun har 15 musikanter, srlig nar en hØrer hvox
mange de to andre skolekorpsene i kommunen er, og hvor stralende de gjØr det.

Ny dirigent
Tidligere i hØst kom oppsigelse
fra dirigenten, og det gjorde situasjonen ganske vanskelig for
korpset. Det sa nesten haplØst ut
A ía skaffet en ny som var villig til
a lede et sa lite korps.
Men nar nØden er stØrt, er Jo
hjelpen ofte nrmest, og ikke
langt fra Kirkebygden skole box

El
og resultatet er at arbeidet pa
Nylende na kan fortsette, mer eller mindre ut fra opprinnelig forutsetninger. Meningen er i alle
fall at avtalen om en 27/73 fordeling av tilretteleggingskostnadene forhenholdsvis Block Watne og Tomteselskapet skal opprettholdes, selv om Block Watne
na bare bebygger en del av det
arealet de opprinnelig hadde
tenkt seg. Na skal utbyggerne
forhandle med entreprenøren om
reduksjon i anbudet pa bakgrunn av redusert utbygging i
Block Watne omrádet.

I1

1sko1

80

en ung mann ved navn Roar Birkeland. Han har spilt mange ar i
korpset, og har i tillegg ogsa vrt
med i et band. Utenom det hat
han ogsa skaffet seg musikkutdannelse, sá det er nok noen hvex
av oss som har gledet seg ovex
hans musikalske evne
Roar Birkeland har gitt korpset en ny giv med sine nye planer: Seminarer for korps og aspiranter, ía med stØttespillere, og
forsØke a îa tidligere korpsmedlemmer til a komme tilabke.
Med fem aspiranter pa stallen
ser den nye dirigenten ikke
mØrkt pa tilvrelsen. Han tror at
korpset snart kan vane oppe i
nye hØyder, og han satser pa flere
opptredener utover varen.

Vermefest
For noen uker siden arrangerte
korpset vehnefest pa Ignarbakke. Dette ble en kassasuksess, og hvis alle foreldre som vai

der hadde ftt barna sine inn i
•skolemusikken, hadde Enebakk
skolemusikkorps blitt et lint
korps. For at det frnnes unger er
det ikke noen tvil om.! Folketallet bare øker og Øker i Kirkebygden og Daleterdingen.

SA har du lyst til a bli med i
skolemusikken. lyst til A bli med
miniaspirantene, sá ta kontakt
med en fra styret, dirigent, ellex
bare mot opp pa skolen mandager, tirsdager eller torsdager.

Sverigetur
Roar Birkeland kunne opplyse
at korpset planlegger en tur til
Sverige, med spilling blant annet
pa Liseberg. Det er ogsa planer
om en kombinert slalom/ spilletur til Hurdal. Den nye dirigenten oppfordrer alle musikkglade
elever fra 2. Masse og oppover UI
A melde seg inn i korpset.

Et mote med Block Watne,
PA forespØrsel sier teknisk sjef
Torgils Opedahl at det fortsatt er hvor Økonomien skal gas grundig
vanskelig a antyde en endelig igjennom pa bakgrunn av de nye
for forutsetningene, skal danne
kvadratmeterpris
Nylendetomtene.Her er det man- grunnlag for den teknisk Økoge forhold a tamed i betraktning. nomiske planen teknisk sjef skal
En del tilleggsregninger er det al- utarbeide og legge fram for forlerede blitt, mens man pa den an- mannskapet. FØrst da vil man ha
nen side har foretatt en del for- tomteprisen Mar, og det vil bli
tettinger i forhold til den opp- avholdt et apent orienterinsmøte
rinnelige planen. Opedal tror Ii- om utbyggingen.
kevel det skal bli vanskelig a
Gâr alt etter planen, regner
komme under prisen pa 250 kroner pr kvm som man havnet pa Opedal med at de fØrste 12 enepa Bergskaugjordet. Og det er en boligtomtene kan lyses ut I lØpet
pris som i alle fall blokkerer for av februar.
husbanklan til boligene som skal
s.
etableres av RBBL og tilbys ungdom gjennom en boligstiftelse for
unge.

Tirsdag
31. Amp l989
har vi kl. 17.30 pa barneskolen aspirantopptak for elever i 2. klasse og oppover.
Styret
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ung, men det vile vcert en fordel med litt erfaring. Du
bør ha naturlig evne til a ta avgjØrelser, men du ma ikke
vwre uviuig til a hØre pa hva andre har a Si.
Du ma like turer i skog og mark, handball, basket,fotball, turn og trim, skisport ogfriidrett. Du ma like a mote
folk som er engasjert i sitt lokalmiljØ og gjør en innsats
for mange som bor der.
Selv erjeg middels stor, set vidt passert de 50, men vetdig sprek. For tiden erjeg noe uorganisert og trenger en
til a passe pa meg. Økonomien er bra, og jeg liar egen
spØrsmàl. Dessuten liar jeg en sekrekvr som gjØr det meste at det hun slco.1 Jeg liar eget hus med styrerom men savnerflere a dete det med.Jeg liar lett etter deg i
over ett ãr. Jeg er set spent pa om vi kunne motes, Ca.
liver 14. dag. Er det for mye a Ønske? B.mrk. Onsdag
25.1.89, Klubbhuset, Ytre Enebakk..
PS. Egentlig skulle dette
vre et ganske alvorlig innlegg om lederkrise I frivillige
organisasjoner, avsluttet med
spørsmàlet: Hvor gar idrettslaget Driv? Men plutselig fikk
jeg lyst til a vinkle det litt annerledes. Dersom jeg fikk deg
til a lese dette, er hensikten
oppnadd - og saken er den
samme, assen vi enn vrir det:
Idrettslaget Driv mangler en
administrator (eller?) for innevrende sesong.
Uten denne plassen besatt
ma vi tenke annerledes pa
hvordan idrettslaget skal administreres og drives. Egent-

hg er det en skjebnetime for
idrettslaget vârt.
Har du hatt glede av laget
pa en eller annen mate? Mener du det er en viktig del av
kulturlivet i Ytre? Tror du du
kan, men tviler pa om du duger I et sâ start very? Tenk positivt! Problemer er til for a 10ses - og den virkelige betingelse for a îa dem lØst, er at vi
gâr sammen om a lØse dem.
Som leder I en idealistisk organisasjon skal du aldri std
alene. Hjelp ass a stille fullt
lag denne sesongen! Ta kontakt med styret!
Hilsen
sekr. I Driv

Mer betong pa veiene?
Asfalt er i dag sâ godt som
enerádende dekke pa norske
veier. Men asfalt er butt dyrere,
som følge av økt râoljepris. Na
vurderes det om man i større grad
skal satse pa betong som veidekke. Betong har ogsâ stØrre evne
til a tale trafikkbelastning enn asfalt.
Belong tâler hØyt akseltrykk bedre enn asfalt, del medfører
mindre slitasjestøv og tâler mer
bruk av piggdekk. Dette fØrer til
at betongdekke ikke trenger vedlikehold sá ofte som asfal(dekke,
mener Vegdirektoratet, som har
varsiet at det skal utarbeides en
strategiplan for økt bruk av be-

tongdekke pa norske veier.
Ulempene ved bruk av betong
er høy anleggspris, dãrligere
jevnhet, den gir darligere kjørekomfort, kan gi støy og er kostbar ved vedlikehold. - Nye typer
hOyfast betongdekke har vunnet
veldig frem i kvalitet og pris de
siste arene, sier veidirektør Eskild Jensen til bladet Byggaktuelt. Det er pa veier med stor
trafikk at betong passer best, sier
han. I utlandet har man satt igang
prosjekter med betongdekke i
stor stil. I Norge er det bare 70
km betongdekke mot 24.000 km
asfalt.
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Steinar Ofsdal
til Enebakk

STUI - Arms1ag for
søknader B
.allongteateret
Kulturstyret har foretatt slik prioritering av sØknader cm STUI midler:
1.IL Driv, sØknad om kr 233.000 i
stØtte til fotballlfritidsanlegg
2. Enebakk kommune. SØknad
om 155.000 i tilskudd til fotballbane Vidotta,
3. Enebakk kommune. SØknad
cm kr 52.000 til lysanlegg pa Vidotta
4. Nordstrand IF, O.Gruppa,
SØknad om 17.800 til orienteringskart over RausjØmarka

I (Ylo: \U R I I. \ I RI )(,\ Oil)

Den første søndagen i mars skal Enebakk Janitsjar avholde konsert pa Mjr ungdomsskole, og i den anledning har korpset invitert Steinar Ofsdal til et samarbeide. Konserten arrangeres i sainarbeid med kulturstyret.
Ofsdal skal spille noen stykker
sammen med korpset, bl.a. <<EN
GOD FØLELSE <<og KANARIGIJL >>, men han skal ogsá ha en
egen avdeling sammen med sin
faste pianist. GA DERFOR 1KKE GLIPP AV DENNE SJANSEN TIL A SE OG HØRE DENNE ENESTAENDE FL0YTEPROFFEN Se forØvrig senere annonse.
Enebakk Janitsjar er mne i en
periode der de Ønsker a M fiere
medlemmer. Derfor har korpset
lagt hodet i blØt for a finne ut hva
man kunne gjØre med den saken.
De haper nã at denne konserten
kan friste nye medlemmer til a
begynne i Janitsjar'n.

Ungt pubilkum
Etter en vellykket plateutgivelse
i 1987, Kalender - plata, som
tar for seg mánedene pa rekke og
rad, dreide varen seg stort sett
om 1ernsyn for Steinar Ofsdal.

Etter mange << ATTEKATTE NOA - programmer har gjennomsnittsalderen pa Stemars
publikum sunket betraktelig.
I várhalvâret laget Steinar Ofsdal musikk til en 20 - episoders
radioserie, Jim Knapp , og
han gjorde ogsa opptakene til et
TV - program om Landskappleikenes 100 - àrs jubileum. Han
deltok ogsá som vi husker under
•hØstens store TV - mnsaniling.
I juli turnerte han i California
med Sinsen Ungdomskorps, og
hadde da konserter i bl.a. San:
Francisco, Los Angeles og San
Diego. De spilte ogsa i Disney -.
Land i forbindelse med Mikke
Mus - 60 ârs dag. Turen ble avsluttet pa Hawaii.
ForØvrig turnerte Osfdal rundt
i Norge i f]or hØst, og na har vi
altsá anledning til a oppleve
ham, fØrste uke i mars, her i Enebakk.

Tegnekonkurranse

Under Den ncrske flimfestivalen skal det arrangeres barneflimfestival under mottoet FARGERIK BARNEFILMFEST,
hvor det skal vises film fra alle
verdenshjørner.
P11 denne festivalen skal det lages en plakat, og Norsk kino - og
filmfond inviterer derfor alle
barn og unge fra 7-. 15 ar til a tegne forsiag til denne plakaten.
Tegningen bØr fiimmotiv, eller
noe som har med film cg kino a
gjØre, og heist noe som viser at
film er et internasjonalt utrykk-

smiddel, noe som binder mennesker, kulturer og land sammen.
Premien for det beste forsiaget
er en reise for to til Haugesund.
Vinneren med ledsager far to
dØgn 1 festivalbyen, og en spesieli
invitasjcn til apningen av Barnefilmfest.
Tegningene skal lages i stende A 4—format, og pa godt tegnepapir, og de ma sendes til barnefllmkonsulenten i Norsk kino og flimfond, Stortingsgaten 16,
0161 Oslo 1, innen 1. mars.

Ved prioritering av tippemidler, 1987, forela alle disse sØknadene, og beløpene ble odkjent,
men midler ikke tildelt p.g.a. de
Økonomiske rammene. SØknadene blir derfor fremmet pánytt
nâ.
Søknaden fra Nordstrand IF
om midler til orienteringskart for
Rausjømarka blir fremmet, fordi
regelen er at sØknaden fremmes i
den kommunen det gjelder. Men
tilskudd til dette tiltaket forpiikter ikke Enebakk økonomisk
med en tredjedel av totalkostnadene, slik som tilfeliet eller er.

Tilskudd
til lokale
kulturbygg
Kulturstyret har foretatt følgende prioritering av sØknader om
statstilskudd til lokale kulturbygg:
1. Granly forsamlingshus, sØknadssum kr 103.000
2. Fiateby Samfunnshus AlL,
sØknadssum kr 200.000
3. Enebakk kommune, gamle
herredshus, kr 200.000
Nár det gjelder Granly og Flateby Samfunnshus, har sØkt tidligere og ftt sØknadssuimriene
godkjent, sâ sjansen for tilskudd
i ár burde vre god.

Lille Blà og pappa'n, Kjell Matheussen har travie dager i làven pa Soiheim.
Ballongteateret og Kjell Matheussen trenger armslag bokstavelig talt. Teateret har vokst seg ut av atelieret
i 2.etasje pa Solberg i Kirkebygda. Na skal det bli nytt
verksted i liven. PA 20 kvm, og med 4 meter under taket, skal det bli mulig for bade Lille bli, herr Fuglesang, himmelkua, og alle de andre til a slâ ut haret og
utfolde seg hundre prosent uten a stange hue i taket.
Kjell Matheussen er traveit
opptatt med snekkerarbeid om
dagen.— Arbeidet startet han
med i november, og regner med
at det enda vii ga minst to maneder for han kan ta det nye dokkeverkstedet i bruk. Meningen er
gjøre alt arbeidet selv, og sá
langt har det godt bra, med svigerfar som dyktig konsulent.
Skuile det knipe har jeg ogsá gode kamerater som gjerne trar til.
Men jeg synes det er morsomt a
fâ dette til selv. Det er arbeid jeg
ikke har gjort sa mye av fØr, og
jeg finner det uhyre inspirerende.
Det er en annen mate a vre kreativ pa, sier Matheussen, men
innrØmmer at han han <<hjelp fra
sin 5 âr gamle sønn Alexander

som mer enn gjerne er snekkerassistent.
-A la barna delta i arbeidet er
tradisjon her pa garden, en tradsjon jeg mer enn gjerne viderefØrer..
- Du arbeider med et nytt stykke? Nâr er det premierekiart?
- Det er nok et stykke fram,
sier Matheussen, og vii ikke rope
mer cm akkurat det. - Det er forØvrig en stille periode na,med f
forestillinger. Ogsa pakulturfronten merkes Økonomiske nedgangstider. Det blir frre engasjementer. Jeg synes derfor det er
fint at jeg kan utnytte denne
perioden til a fá er stØrre og mer
funksjonelt verksted, sier dokketeaterspilleren fra Soiheim.

Hva skier I Enebakk?
Vi vii gjerne vite hva barn - ungdom og
voksne gjor og tenker!
Ring eller skriv til

,wtt

%j,
1r

Postboks 62, 1912 Enebakk
lIt. 92 65 40 - 92 65 50
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Et sted a vvere
Samordningsrádet i Enebakk
har i den senere tiden hatt en del
mØter hvor vi har forsØkt a samle
personer med forskjellige funksjonshemninger i kommunen.
Arsaken er at vi vet at det i Enebakk finnes mange eldre og ufØre
som har lite tilbud til aktiviteter,
og derfor blir mye sittende for seg
selv. Dette Ønsker vi a gjØre noe
med.
Det vii fØrste omgang tar sikte
pA a fà til nà, er et lokale hvor det
er mulig A treffes, holde aktiviteter av forskjellige slag, prate og
kose seg. Et sted hvor man kan
ta med seg hobbyen sin, og kanskje la-re den til andre med de
samme interessene. Et sted der
kaffekjelen putrer, praten gãr, og
stemningen er lett og koselig.

hjemme og Ønsker fi treffe andre i
samme situasjon? La ikke f.eks.
transportprobiemer stá i veien
Det er store muligheter for at vi
kan finne en løsning pa problemet Ring og slá av en prat om
du er interessert. Uten din hjelp
har vi ingen mulighet til a realisere et siikt prosjekt. Vi har samlet noen ifra enkelte grupper av
interesserte, men Ønsker og behov varierer en del, og det er derfor nØdvendig at du sier ifra hva
du Ønsker deg. Vi ser fram til
hØre fra deg!

Samarbeidsrâdet i
Enebakk
Hans Olav Vefald

Er dette noe for deg?

VI TREWER
DIN STOTTV

For kr. 3,30 om dagen er du
med pa a redcle liv og gi barn
en framtid. La det ikke bli
med den gode tanken:
BE Redd Barna-fadder i
dag!

><3-1
Jeg ønsker
JA!Redd Barna-fadder

B.edroveli*g
og gledeli*g
Nok en gang har vi fátt en
grØnn januar med telen pa full
fart Ut av jorda og med flere centimetere med vann pa alie overvannene. Skiforeningens lØypemannskaper toer sine hender.
Vel sparer de bensinutgifter til
snØscooterne sine. Men nár snØen endelig vii komme en gang, vil
den legge seg oppe pa et telefritt
landskap. Og det betyr igjen
svrt vanskeligere kjØreforhold
hvor scooterne vil grave seg fast i
bekker og blØte myrer. - Og førjulsvinteren som var sá knallende fin! Akkurat slik som Aret
fØr. Skal det da aidri bli slutt engang!

Vi avslutter salget med

J Send meg iriformasjon om Fadderordningen, og blanketf for
pImelding.
LI Send informasjon om Redd Barna

Er du en av menge som sitter

Helse og idrett for funksjonshemmecie er et prosjekt
i Samordningsr&lets regi

28.-31. januap

POSTNR:

Helsestudlo for funksjonshemmede
(personer som trenger tilpassede opplegg)
Sted: ENEBAKK HELSESTUDIO (ved Finastasjonen i
Kirkebygden).
Tid: Barn/ungdom - mandag 16 - 17.
Voksne - tid bestemmes senere.
INTERESSERT?
Ta kontakt med Tove-Britt, tlf. 92 62 53.

ekstra gode tilbud

NAVN:
ADR:

Tiltak I prosjekt helse/idrett

Men oppe i all deane bedrØveligheten kom en gledelig og kjrkommen melding fra kommunen. 20 000 kroner bevilget de
Skiforeningen i Enebakk. Vi tar
av oss hatten og sier en hjertens
takk! sa skal det da bli noen
slags lØyper i âr ogsá, bare snØen
kommer...

T

Vi har isbrodder og gripsâler

Sendes:

REDD BARNA
Jernbanetorget 2
0154 Oslo 1

Annotiser

1/)
c.j cz2a7amcL
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ECC/-. I

Apent

kJ. 10.00-17.00

FLATEBYSENTERET
Fredag
TH. 09/928374
Lørdag

So!- og helsestudio

Enebakk sportssenter
VEKTER - SOL - AEROBIC - SELVFORS VAR
Ring 92 62 80 - Finasenteret - Kirkebygden
Det gjelder deg
IV

Jazzgym. har startet (noen ledige plasser)
Mandag 19.00-20.00. Torsdag 16.30-17.30

0.

Dametrimmen fortsetter onsdager U. 19.00. Der er det plass til flere
Nybegynnerkurs karate
Onsdag 16.30-17.30. Lørdag 12.00-13.30. Noen ledige plasser
Solkort 10 ganger kr 300.- kun fram iii 1. feb.
Markedets beste solseng - anatomisk formet
Tilbud pa ãrskontrakter - helsestudio
Meld deg pa nâ sâ far du solkort pa kjøpet

kI. 10.00-18.00
kI. 9.00-14.00

1I ironitt
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DER
BARE DEN
STERKESTE
OVERLEVER.

SWERTWATER
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Februar mined vii
by pa 3 norske flumer: Forst ute er
Sweetwater av Lasse Glomm. Filmen
tar for seg menneskets vilje til a leye og overleve i et
samfunn, der verdier
som vi kjenner dem I
dag, rakner og anarki hersker. Vi mØter
mange store skuespillere, bLa. Sverre
Anker Ousdal. En
sterk film.
EN NY FULLTREFFER FRA
REGISSØREN BAK "HARD ASFALT'

5 5 5 1 1 1 5 5

AKSJON SKYSKRAPER
40ETASJER MED
SPENN INC.
ACTION OG
HUMOR!

-

Die Hard - aksjon skyskraper. HØyt oppe I
skyskraperen bar 12
terrorister
erkhert
krig. De er smarte og
hensynsløse. En actionfilm som slãr...

BRUCE
WI L L
S

DIE
HARD
AIM RICKMAN AIEIMDEB NOINOY BONNIE BEDEVA

EDDIE
..

MURPHY

I sommer
oppdager
prins Akeem
av Zamunda
Amerika.

01

Denne Amerike for mine føtter - trenger vel ingen
omtale.

BRUN

ROBERT

FRANK KROG*KRISTIN KAJANOER
ANNE KRIGSVOLL*VIDAR SANDEM

- En film om mord og
kjrlighet, av SØlve
Skagen. Historien begynner med tyveriet av
en guttesykkel og ender med jakten pa en
massemorder. Sentralt
stir en gAtefull kvinne
som over en skjebnesvanger tiltrekning
pi menn - ikke minst
pi vAr fraskilte og desillusjonerte advokat
Lex Larsen. En fly suksess fra regissøren bak
<Hard asfalt>>.

Showbiz

1K3 JSIES
SLVFR SCREN PARTNERS Il BEFTE MIXER. ILY
TOUCHSTONE PtCTI.MS
DEAN CUNDEY, A.S.C. DORI PIERSONMARC M
LE HOIDRJD3E
ABRAHAMS
5ThVE ThCH MICHAEL PEYSER

Filmen alle ma se. Bette
Midler i To sØstre for mye.
Om to par eneggede tvillinger, født pa samme tid og
sted, der to av babyene blir
forbyttet. De vokser opp under belt forskjellige kàr, og vi
kan bare tenke oss hvilke
komiske komplikasjoner som
oppstár nâr disse 4 motes
som voksne...

RØd Purk med Schwarzenegger og Beluski. Schwarzenegger spiller en fryktlØs, hard
purk I Moskvas morddivisjon,
og James Belushi spiller storbypurk fra Chicago - en
<<kvikk-i-replikken' type. Disse to motsetningene blir tilfeldig satt sammen pa et oppdrag, og det resulterer i mye
spenning og action.

Schwa rzenegger pa intens
jakt i den nye actionfilmen
ROD PURK

er en film som i skrivende Øyeblikk ikke
liar hatt Norges-premiere og derfor bar vi
ikke mottatt noe
<<stofh pi filmen. Vi
kan likevel fortelle at
det er Herodes Faisk og
Tom Mathisen som har
ansvaret for manuset,
og det kan jo love bra.
Filmen er laget pi bakgrunn av Asbjørnsen
og Moes eventyr
<Gullslottet som hang i
lufta>. Vi mØter Oivind
Blunk som *Trollet>
(egentlig en leder for en
jazzklubb). Anette Stai
spiller <<prinsessen> og
<<kongen> er Tom Mathiesen. Og hvem andre
enn Herodes Falsk
himself er Askeladden.
Produsent er John Jacobsen, bak bide Veiviseren og Hard Asfalt.
Filmen er laget i et
stort antall kopier og
blir sendt som Riksianseringsfilm, dvs. den
blir tidlig sendt rundt

CHARLES

DE NIRO GRODIN

EN BARSK DUSORIEGER

EN FOLSOM KJELTRING

KAPPLOP MED
<

Kappiøp med tiden. Robert
de Niro spiller denne gang en
barsk dusØrjeger. Charles
Grodin blir iØslatt fra fengselet mot kausjon og han er
verd $100.000 hvis han blir

-0
0
Dette kan vre
hegynnelsen pa et tint vennskap,

brakt til sin kausjonist sunn
og frisk, innen 5 dager. Mafiaen vii ha ham dØd. FBI vii ha
ham levende og Robert de Niro vil bare ha ham til a hoide
kjeft...

Barnefilmene:
GEORGE MARTIN
LEVER
TECHNICOLOR

[anget

A SCOPE

av
I

indianerne
,RICHARD

BOONE & kAtICI.STEWART PETERSEN

Alex i drØmmeland.
En 11 Ar gammel gutt med stor fantasi. Piutselig befinner han sg
midt oppe i et viii vest-eventyr. For aiie som liker cowboyflimer.
Mer indianerfilm - Fanget av indianerne.
Robin Hood lever - Alle kjenner vel til Robin Hood og de fredlØse i
Sherwoodskogen. Men det skal iikevei bii hyggelig med et gj ensynI
Superbileu Du-Du - Favoritt-biien og -filmen!
til landets kinoer. Derfor kan Flateby Kino
vise denne allerede fra
23. februar og til og
med søndag. Vi bar planer om A starte opp

med nattkino igjen og
denne vii bli satt opp
som vAr første. (FØ1g
med i lokalpressen for
nmrmere informasjon).

e jjiI
r flltt.l
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Utradisjonelt Pa' Mjxr
Av Kirsh Paulsen
Jenter kan ikke
skru, for de har aidri
lekt med biler. Gutter kan ikke stelle
barn, for de har aidri
lekt med dokker.
Plakater pãfØrt disse
mosegrodde klisjeene, ledsaget av iilustrerende fortografier for virkelig a understreke
pãstandene, mØtte elever pao
niendekiassetrinnet
pa Mjer ungdomsskole onsdag morgen.
Januar er mâneden da
ungdomsskolene intensiverer informasjonen til
9.klassene om yrkesvalg
og videregâende skoler. I
or hØst (88) hadde râdgiver individuelle samtaler med samtiige 9. kiassinger om hvilke skoler
det er naturlig a sØke for
Enebakkinger, og litt om
opptakskravene til de forski ellige studieretni gene.
Elevene ga da utrykk for
sine yrkesinteresser, og
skolen jobber videre med
dette i januar. Skolen skal
blant annet ha besØk av

yrkesopplringsnemnda i
Akershus som skal informere om fagoppiring i
arbeidsiivet. Forsvaret,
LO og NHO skal ogsâ besØke skolen.

Spesiell dag
Men tilbake til onsdag
18. januar, en meget spesiell dag ved Mjr ungdomsskole. Denne dagen
var satt av til temaet :
Yrkesvalg og kjØnn >>. Pa
skolen fikk jentene besØk
av jenter fra. IngeniØrhØyskolen i Horten. Studentene holdt elevene i ande hele dagen med informasjon og gruppearbeid
om jenter og teknisk utdanning / jenter og utradisjonelle yrkesvalg. Dagen var interessant, og det
var artig a oppdage at fiere
og flere jenter naturlig velger yrker som til nâ bar
vrt mannsdominerte.

Mykt for gutta
- Hva gjorde sã guttene
denne spesielle onsdagen?
Jo, de var utplassert i de
sàkalte o *yke yrkene
Enebakk - omsorgsyrkene, sâsom Alders og - Sykehjemmet, barnehagene,

Guttene var over alt pa avdelin gene og pratet med
beboerne i leclige stunder.

fØrskolene, barneskolenes
1. og 2. klassetrinn.
Responsen, bade fra arbeidsplassene og elevene
var svrt sá positiv. De
tieste guttene hadde hatt
det moro, men mange syntes det var slitsomme yrker, med darlig lØnn!!
Hvorvidt de kom til a ye!ge yrker innenfor disse
omradene var helier usikkert. Det som er sikkert, er
at guttene ble en erfaring
rikere, og de vii nok huske
denne dagen lenge.

Positivt opplegg
Pleie og omsorgssjef
Ohr, var ogsa godt fornØyd
med eksperimentet. For
det er faktisk fØrste gang
en enebakkskole forsØker
en slik vri pa yrkesorienteringen.
- Jeg tror det at guttene
far aniedning til a oppleve
omsorgsyrker i praksis, i
neste omgang gjør at de
ogsá tenker i retning av
slike yrker nar de skal velge for framtida, sier han.
Ohr ga ellers utrykk for.:,
stor tilfredshet med d5lerpã sykehjemmet, da ryddesjauen etterfrokost var
legget. Bade elever, beunnagiort.
boere og ansatte pa sykehjemmet opplevde denne
dagen som meget positiv.
kartlegge eievenes yrkeSamarbeid
Erfaringen med denne
sinteresser statistisk. Det
temadagen var i det hele
med nrings1ivet
iokale nringsiiv i Enetatt sa positiv at skolen
bakk vii i framtida matte
neste âr vil prØve a satse
A velge yrke i en alder av
arbeide aktivt for a skape
pa to slike dager, og samti15 - 16 âr er ikke lett. Inarbeidspiasser i Enebakk
dig forsØke utpiassering
tensjojnen med en slik yrfor de unge. Det er viktig a
av jentene i maims - yrkesorienteringsøkt som
ra de unge til a innse at
ker >>
den skolen nâ gjennomEnebakk er et bra sted a
fører er a fa de unge til a
bo, og at forhoidene legges
tenke fremover, og disktil rette for dem. Selv om
utere framtida seg imeide ma Ut av bygda for a ta
lom, og med foreidrene.
sin utdannelse, er det viktig a oppmuntre dem til a
Apne møter
Skoien vii samarbeide
komme tilbake.
Men Mjr elevene skal
med det nyetablerte Enefâ med seg enda mer, fØr
bakk Nringsrâd om a
Ansvaret iigger pa oss
fristen for sØknad til de vivoksne.
deregâende skoler gar Ut: I
LØpet av januar skal de
ogsá se bransjefiimer, besØke en videregaende
skoie, det skal vre apne
kveldsmØter med foreidre.
PA et av disse mØtene, 1.
februar, far Mjrelevene
besøk av rádgivere fra videregâende skoler, og 8. februar blir det arrangert
mini yrkesmesse der mellom 20 - 30 forskjellige yrker blir presentert. Her
star yrkesutøverne pa
stand, og elevene har forberedt spørsmâl. Denne
kvelden er et samarbeid
mellom Enebakk Rotary,
det lokaie nringsiivet og
skolen.

S

Knut Øystein rydder
frokostbrettene unna.
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Hurra for den fine gymsalen
Ikke rart at gleden
sto i taket da 1arere,
skolesjef, elever, foreldre og sØsken, forrige
mandag i felles fryd
kunne feire EnebakkS
mest berØmte << konfirmant > Gymsalen
pa Stranda.
11972 ble salen unnianget,
og fØdt, alt var kiappet og
klart, men skolen ble bedt om
A gi tâl, sà Hauglia skulle f
den salen de trengte. To pa en
gang ble for mye. Og den
skjebne ble gymsalen pa
Stranda til del: - Den ble baret fram av omsorgsfulle faddere som aidri vile gi opp og
svikte. Gjennom 17 lange fir,
Ira budsjett til budsjett, Ira
etat til etat, fra den ene byg-

ForeldreràdetS formann gratulerer rektor
Robert BrØnmo med
blomster

Stranden skolemusikkOrPS' drillkorps i aksjon
gekomite til den andre, belt
fram til gledesdagen forrige
mandag.

- Kommunen den er fattig nà, fattig nà, fattig nã,
sang 6. kiassene. Og de kan de vel saktens ha rett i.
SkjØnt gymsalen neppe veltet 1 asset med sine 2,1 mill.
Sà har man da ellers ogsà hatt 17 âr pa seg til a spare....

Stranda skolemusikkorps,
som i innpá hele sin levetid
har Øvd i skolens gamle kummerlige gymsal bidro i høy
grad til a skape festivitas over
feiringen med fengende marsjer, og flotte konsertnumre.
Og driilpikene utfoldte seg
med dyktighet og presisjon.
og bidro i hy grad
feststemningen.Og det skulle
takkes og gratuleres. Blomster og gratulasjon til rektor
BrØnmo Ira foreldrerádet, en
fin hàndbafl ledsaget rektor
Jofrid Konsgsnes' gratulasjon

og lykkeØnskinger Ira Haugha, skolesjef Holm gratulerte.
Og elevene selv takket via
elevradsmedleflhlfler Ira 6.
klasserie.
Og 6 klassene framfØrte
selvskrevne gledessanger, ispedd korte glimt av smertesbarnets >> langdryge histone.
I beste dugnadsanQ, Die Geti lØpet av festkveldefl ogsâ

samiet inn 8.000 - 10.000 kroner i kassa til nytt piano. Pengene ble tatt inn pa kaffe , kake og loddsalg.
Festkveldefl dokumentrete
til fulle behovet for salen. For
nâr elever, foreldre og sØsken
skal samles, da er den, med sine 232 kvm bortimot stappa.
270 mennesker var tilstede pa
feiringen. Shike arrangementer bar skolen tidligere

'vikle.

Swing er in:

Beatniks til Enebakk
Leikarrmgefl Ignar satser pa
fleksibilitet innen folkedans.
gammeldans har lenge vrt akseptert som en del av norsk folkedans. Na har ogsá swingen Ira 50
og 60 âra fàtt en renessanSe og
kommet pa mote igjen. Ogsà i
Enebakk danses det swing som
aldri fØr. NybegynnerkUrS er i
gang pa ignarbakke. Swing er
snart en del av norsk folkedans
den ogsâ.

Full fart med SeventySix trombones
V————————————
Gjor avor av det nâ!

i

Abonnep
pa
0

For a tilfredstille enebakkiflgenes swinglyst, har leikarringen
Ignar engasjert den kjente swinggruppa BEATNIKS som var en
av norges fØrste popgrupper, og
meget populre pa 60- tallet. De
kommer til Ignarbakke lØrdag
11. februar.
Som de fleste frivillige organisasjoner, ma ogsá leikarringen
jobbe hardt for a fâ endene til a
motes, Derfor vii vi benytte den- som medlem pa swingfesten 11.
ne anledningen til en vervekam- februar.
panje, og for a skaffe oss flere
Hâper mange av dere vii reagestøttemedlemmer. Kontingenten
er overkominelig, kun kr 30 pr âr. re positivt pa deane oppfordringen, slik at dere hjelper oss i axAlle som blir registrert som med- beidet
med a holde norsk folketlemmer, vii Ia innbydelse til vâre
fester og arrangementer. Vi vii radisjon ved like.
legge ut postgiroblanketter pa
For øyeblikket har vi fire kurs
postkontOrefle i Enebakk. Det vil
ogsâ bli anledning til a tegne seg gaende for barn, en voksen grup-

MM

I
pe, og 2-3 grupper med torader musikere. Vi har ogsa arrangementer for eldre og pensjonister.
Det virker som om folk i Enebakk setter pris pa det arbeidet
vi driver, og vi er glade for all
stØtte vi kan fA Ira bygdefOlket.

I

I
I
I
1Navn:

tiett

Kun kr 220. hele àret
TH. 926550_926540
Sá pa tràden ná - eller send inn kupongen.

IAdresse
Med hilsen
1 Vignett Pb. 62, 1912 Enebakk
Leikarringen Ignar

———————-——————————

i
I
I
I
I
I

1
•1
VI TREMER
DIN STOTTE

Sondapskole P80
BETEL
Ytre Enebakk
Søndagsskole hver søndag kI. 10.00.
5. feb. Familiesønd.skole.
19. feb. Vinterferie.
26. feb. Skidag for hele familien.
Premieutdeling, servering av lapskaus.

Enebakk kommuNe
KULTURSTIPEND 1989
kan sØkes av lag, foreninger, organisasj oner
eiler enkeltpersoner som arbeider med srskilte kulturoppgaver, utdanning eller perfeksjonering for en aktiv
kuiturinnsats i Enebakk kommune.
SØknadsfrist 20. februar.
SØknad sendes:
Enebakk kommune, Kulturkontoret, 1912 Enebakk.
Kultursjefen

Alle barn, med el/er uten familie, ønskes velkommen til
søndagsskolen.
For kr. 3,30 om dagen er du
mcd p5 5 redde liv og .9i barn
en framticl. La det ikke bli
med den gode tanken:

JAI

F--

Jegonsker A bli
• Redd Barna-fadder

Send meg informasjon om Fadderordningen. og blankett for
pâmelding.
I Send informasjon om Redd Barna

NAVN:

Enebakk kommunestyre

Menigbetssarnllng
Temakveld:
SjeIesorg/omsorg i menigheten - noe for meg?

* Bjerkely misjonssenter torsd. 26. W. 19.30.
* Org.kons. Gunvor Rekstad fra Blâ Kors I Norge deltar.
* Kollekt.
* Enkel bevertning.
VELKOMMEN!

ADR:
POSTNR:
Sendes:

REDD BARNA
Jernbanetorget2
0154 Oslo 1

If

Annonser leses
av folk flest
Grä persianerkäiie

nyerdeflsa:

str. 38-40, som fly, selges rimelig.
TIC 92 48 10 e. W. 18.00

?'

Bingo'n
er i gang pa
Mjr ungdomsskole.
Arr.: I.L. Driv
2>

RELIGIOSE MOTER

IuNSEMENIGHETEN
YTIC ENEUM<K

Onsd. 25.1. ki. 19.30:
Bibel og bønn.
LØrd. 28.1. ki. 16.00: Lon
dagsbibelskole. Tema:
Misjon v/Bente Ryan.
Ki. 19.00: Ungdomssamling hos Ase og Age
Bjerkland.
SØnd. 29.1. ki. 10.00:
SØndagsskole.
Kl. 11.15: Birger Sandli.
Offer til Armenia.
Alle velkommen.

Misjonshuset
Velkommen til Hurdal
Verk-kveld sØndag 29. januar ki. 19.00.
Eilif LØnrnngen taler.
Kollekt.

ENEBAKK KOMMUNE

A

har mote i Herredshuset mandag 30. januar
1989 ki. 18.30.
Godkjenning av protokoil fra kommunestyremøte
19.12.88.
Reguieringspian for gang- og sykkelvei langs rv. 155,
Vâgliveien - Orreveien med reguleringsbestemmeiSer.
Sametingsvalg 1989.
Forlengelse av garanti for ian til A/S Enebakk Tomteselskap.
Opprettelse av boligstifteise for ungdom i Nylende.
Tiisetting i stilling som Økonomisjef.
Regnskap 1987 - Enebakk energiverk.
Avtaler om prosjektering av Kirkebygden skole.
Søknad om permisjonlfritak for tillitsverv.
Suppleringsvalg.
Referatsaker.
Eventuelt.
Saksdokumentene er utlagt til gjennomsyn pa Enebakk
formannskapskontor 1 kontortiden ki. 08.00 - 16.00.
Kãre KjØlle, ordfører

KUNNGJØRINGER
Helse og idrett for funks.yonshemmede er et prosjekt
J SarnordninsàdetS regi
-

.Enebakk.

Tiltak I prosjekt helse/idrett

V
Sosialkontoret
Vi minner om váre ápningstider:
Man. - fre. 9.00-14.00.
Kun timebestilling!
Tif. henv. 12.00-14.00.
Henv. for krisehjelp:
13.00-14.00.
Sosialleder

Enebakk Storbands
store, ärlige konsert

Helsedans fop tunksjonshemmede
Dersom det er nok interesserte, igangsettes grupper for
barnlungdom og grupper for voksne pa Ytre Enebakk
barneskole.
Interesserte kan kontakte Tove-Britt, tlf. 92 62 53.
Helsedans er for funksionshemmede, men ogsâ for deg
som er funksjonsfrisk - omvendt integrering. Helsedans
er en trivelig mosjonsform som gir bevegeisesgiede med
treningseffekt og sosial kontakt. Helsedans omfatter
gammeldans, moderne dans, folkedans, trimdanser og
ringdanser.
Helsedans er for alle som har lyst.

i Mjr u.skoles aula lØrdag 11. febr. -89 ki.
17.00.
4,. Gjestesolister:
Per Nyhaug vibrafon
Finn Westbye gitar
sammen med bandets egne vokalister og solister.
Entré kr 40,Gratis servering

TILLEIE

Leilighet pa Flateby til Ieie
i underetasje av ny enebolig

[NEBAKI( KOMMUNE
KULTURKONTORET
Kommunalt tilskudd til kulturtormâl 1989
Følgende tilskuddsordninger kunngjøres herved med
sØknadsfrist 27. februar 1989:
- Grunnstønad til organisasjoner.
- Tilskudd til vedlikehold og drift avaniegg.
Ved árets behandling av kulturmiddelsøknader vii det
bli lagt sriig vekt pa sØknader fra lag, foreninger og organisasjoner hvor en Ønsker a prioritere det ailmenne
barne- og ungdomsarbeidet.
Søknadsskjemaer m.v. er allerede utsendt til aktuelle
kuiturorganisasjoner og foreninger. For Øvrig kan sØknadsskjemaer fâs ved henvendelse til kulturkontoret.

96 m2 mlegen inngang. Gang, hail, stort kjØkken, bad, ett
ev. to soverom, vaskerom, atue 32 m2.
Egen, stor bage. Parkeringsplass. 5 mm. til handeissenter og buss, Ca. 1 km til skole.
Pris pr. mnd. 5.000,- kr inkludert strØm.
Tif. 09/92 84 98 e. ki. 17

SPORT

Enebakk Idrettsforening
Handballgruppa, darner 4. divisjon

Enebakk - R.O.S.
1

spiller kamp i Mjrhallen iØrdag 28. januar
kl. 12.30.

I
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Selvangivelse
Ligningskontoret har äpent man. 30. og tirs. 31. jan. fra
ki. 17.00 til 20.00 for hjelp og veiledning.
Anledning til hjelp ogsâ pA dagtid fra 25, til 31. jan.

Enebakk Ligningskontor

Annonsering
er aktiv
markedsføring

TIf. 92 64 61

1ijnitt

H-vinduer og doper

Ski
Be0rvclscsb'ra

Strom men
heve-/skyvedør,
Strømmen sikkerhetsdør, fast
vindu, kjellervindu, blyglassvindu, tundører, sprosserammer, Sweedor utgangsdorer
Be om ti/bud:

CHRSTENSRUD EFTE

Nordbyvn. 27, Ski
TIf. (09) 87 30 60
Hele døgnet
Vi kommer
i konferanse

Friva A/S

1820 Spydeberg. TIf. 09/8374 50

Ordner alt
Follodistriktets byr
gjennom 60 ãr

-ditt talerOr

Salget Iortsetter

Ring Ashilci, Ragnhild etler Inger-Lise

TIf. 83 81 80

Tebo Frisorsenter

I tippepremier
ble utbetalt 11987.
Fotbalitipping er Norges
storste pengespill og
utbetaler flere millioner
I pengepremier eon
noe arinet landsdekkende spill.

Mange gode tilbud
P6
ungdoms- og herreklaer.
Skjorter - dresser - jakker
bukser og fritidskIr.

6019611MU19
JERNBANEVN. - 1400 SKI - TLF. 87 28 89
KJOPEXORT VISA-MULTIK0AT GOD PARKERING

Tebo Senter - 1820 Spydeberg

900 millioner

KLJER
UNGDOM/HERRE

TIPPING-

Apn.- MA-FR. 9-17
tider: TORSD. 9-19
LORD. 9-14

ga 719 millioner til idrett
og forskning i 1987.

TEPPER - BELEGG - MAILING - TAPETER - KERAMISKE FLISER

Advokatbistand

JoanUa1t el'
hi

Advokat

ARVID SEMB RONNINGEN
Boks 1384, Nringsparken, 1400 Ski. TIf. 87 55 85

K

UGS
I
mt1J'Iilr
PPELAGERET -

a

ae

Skyvedorsgarderober o10%
Skreddersydd etter Deres mâl

Vangen blip ikke solgt,
men er i full drift!
Apent hver dag
fra kI. 10.00-17.00
Vi arrangerer ogsá:
* Seiskaper
* Kurser
* Leirskole
* Kane fart
*47
senger

0

Interiormaling
Flerefarger

goo WIN

YANG EN
SKISTUE

Jon og Laila Hamre
VANGEN SKISTUE
FjelI, 1404 Siggerud
TIf. 09/86 54 81

000
4 pr. m

Vegg til vegg-teppe
kiln 1(1'
Vinrod velour

Golvklinker
20x20 cm
Tekstiltapeter
Ca. l000 lm

ISO

Dormatter
200 stk

1000
•
pr.i

kiinkr

1100
kunkr I I

knnkr

pr. Im
O00

9patism

Velkommen til en god handel

FYRINGSOLJE • PARAFIN
• AUTODIESEL •
Folio Varmeservice
v/Bjorn Brodholt, Tomter

TIf. 9226 10

At
W4L
'd

Bruk VARMEKONTO hos TEXACO

EGEN IIANDVEBH$AVD. GRATIS
Apent: Mand.-fred. kI. 10-18
LEGGING AV TEPPEB v/kØp over
Torsd. kI. 10-19
20 m2, Welder ikke trapper og tilbudsvarer.
Lord. kI. 9-14
FøIg skilting fra Strommen Stasjon

interior
TEPPELA GERET
Sagdalsveien 7, Strommen - TIf. 06/81 68 48

13

Jintt
Moderne Rask

ALTI GULVBELEGG
Tapet

—

—

Rimelig

OTTERBECK BIL og karosseri
-

fliser keramikk
parkett
-

-

Gran, 1914 Ytre Enebakk. TH. 09/9244 14 92 45 65
Telefax 92 54 57
AUT. MEKANISK VERKSTED
AUT. KAROSSERI- OG LAKKVERK.
RESTAURERINGER
SANDBLASING
BILREKVISITA
BILBERGING
8-16
APENT
ONSDAG
8-20
Henting, levering og taksering
etter forhândsavtale.
-

Egen händverksavd.
Tar smâ og store oppdrag
Ring

06/83 72 56

-

Mobil 094/90 796

Stormyrvn. 47, 2000 Lillestrom

SOLHEIM RESTAURANT

SALG

Senteret Ytre Enebakk

NY meny

-

NY service

-

NYE eiere

TEBO-Senter
Spydeberg
TIf. 83 76 45

GIR VI VARE KUNDER EKSTRA TILBUD
MADRASSER NA
Nirva Blossom
(Kr 1070.-)
Eller ±15%

smàretter Iii kI. 15.00.
Middag hele dagen.

Jersey-

8G7.

OVERMADRASS
(Kr 370.-)
nàkr
SENGESETT
Norsov
(Kr 259.-)
ná kr
Toppkvalitet 2 deler
SENGESETT
Eks. lengde 220 cm 98.
nà kr
(Kr 298.-)

314.

Apningstider:
-

OMSETNINGEN OKER!
Alt ma flyttes pa, og derfor

Spanske og italienske retter.
Her serveres det lunch og

-

JOHN!

Vi utvider med 70 m2 i 2. etg. i TEBO-Senter

Menyen bestâr av:

Man. tors.
Fre. lør.
Søndag

Starter torsdag
kI. 9.00

OMBYGGINGS-

fra kI. 12.00-22.30
fra kL 11 6 0.Q-01 .00
fra kI. 13.00-21.30

LORDAG DISKOTEK
ORS. Vi tar imot Iukkede seiskap og bestilling av
mat for levering.
Snitter koldtbord m.m.
-

TIf. 09/92 535

Rester i
SENGESETT
Uansett førpris

kr

/2 pris

STOFFER
Alt skal vekk

130M.-STOFFER

-20%
Vi ma flytte DUKENE,
hjelp oss'

Vi ma kvitte oss med alle
BARNEKL/ER, sommer- og
vinterklr
Ale
BUKSER
SKJORT
PYSJER
GENSERE
plagg
SKJORTER

kr5O

~20-30%
Hundrevis av
GARDINER

..,.

100.
DUNJAKKER kr 298.

Kort sagt

STOLPUTER

kr

29.

hele butikken

Helly Hansen

pa salg en uke

REGNTOY

MPELOFTET
1*1

Varene du venter pa har kommetog til svrt gunstige priser!

Ca. 20% lavere enn vanlige utsalgspriser

Glassbordlamper m/skjerm kr 370
VI HAR OGSA

FATT:

Trehvite lamper 09 furulamper, stállamper,
lampetter og bordlamper i messing (svingbar)

MASSE ANDRE NYHETER!
GUNSTIGE PRISER. ENKEL PARKERING

LAMPELOFT T
E

KJEPPESTADVN. 6
1400 SKI TLF. 09/87 64 30
-

.
100--

AVe KJOLER... kr

28.- - 38.-

.

Alle JAKKER
Sommer/vinter kr
pr. plagg

w4II,sI,

"I

(jepesadvn.

APNINGSTIDER

Man. -fre.
Torsdag
Lordag

10-17
1019
10..14

i.ampélottet

100

As

11

Ski
sentrum

/2 pris

1

14
• Optisk synsprøve
• Kontaktlinser
tilpasses
• Timebestilling
TIf. 09-870524

Hver fredag U. 18.30
Stedet er selvfØlgelig

VIDEO — SNACKS — TOBAKI( — KIOSK VARER

I

Apent til ki. 2200.

1914 YTRE ENEBAKK - TLF. 92 47 10

Lillestrøm Hest og Hund
Solheirnsgt. 7, 2. etg., 2000 Lillestrøm
hf. 81 78 80

Vi satser pa
kvalitetsvarer
,;:"4 og god service
Bade hund - hest og rytter
trenger riktig utstyr.
I var spesialforretning har vi utvalget
Apningstider:
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag ki. 10.00-17.00
Torsdag ki. 10.00-19.00. Lørdag ki. 9.00-14.00

Mange gode tilbud
pa

arb.k!r og fritidstøy.
Eks. skjorter - jakker olabukser og cordbukser.
Alt I varmetøy.

Apningstider:
9-16.30
Mand.-tred.
9-18.00
Torsdag
9-13.00
Lordag

M K'S
41 Yr keskIr a's

-A

Sormyrvn. 1, Spydeberg. TIf. 83 81 54, telefax 83 85 34

APN.TIDER:
9.00.16.30. TORS. 9.00-18.00. LORD. 9.00.13.00.

'F

BARNEVOGNER
SPORTSVOGNER - TRILLER
Barnestoler Barneblistoler
Sengetøy
Senger
Lekegrinder Stellebord
Babytoy 0-2 hr
Babyposer

UTLEIE:
Dàpskjoler
Bilbarnestot
0-9 mnd.

ALT TIL BABYEN - TIL LAVE PRISER

Bitteoliten
Barneutstyr - Sikringsutstyr
Furuvn. 1 v/Vinmonopolet
TIf. 09/88 26 97 - Askim

Østfold
BILAUKSJON • Askim
TIf. 88 08 96

Optiker Krogh
kSki Optiske
(Princess Husef)
Asenveien 1.1400 Ski.
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NOW

J%L

IF;wm
MURERE

FRISØR

RORLEGGER

Steinar Nordahi
BYGGSER VICE
Alt / mur- og pussarbeid

UTFØRER ALT I RORLEGGERARBEID

II]I1FI1.
IiIlLIR!Lp1

TIf. 92 63 46

Melles llärdesign

JOHN A. ANDRESEN

Bevervn. 11
1914 Enebakk
Mob.tlf. 094/11 747
TIf. 9248 92

TIf. 92 55 50

Forretningssenteret,
Ytre Enebakk - tlf. 92 54 13

Bekkelaget II etg., V. Enebakk

TIf. 92 82 90
Asveien 7, 1911 Flateby

cc7/O?Q
Grendesenteret, 1911 Flateby
/
TIf. 92 8049
Apningstider:
Man.
stengt

Rjerke Härdesign

Varme, sanitr, nybygg 09 rehabilitering.
Utleie av lensepumper, vannsuger
og heytrykksspyling.

Mur, puss,
peiser og fliser

TIf. 92 81 62

Tirs., tors,

B'erkeveien 2, 1911 Flateby

1914 Ytre Enebakk - tlf. 92 46 39
mobil 097/57 419 094/27 522

9.00-17.00

Fredag
Lerdag

11.00-19.00
9.00-14.00
Hilsen Ase Mette

SPESIALFORRETNINGER

TØMMERMESTER
Tif. 09/92 65 43
Mobil 094/37 548

Utfører alt innen
nybygg, tilbygg, rehabilitering
og modernisering

Enebakk rørleggerbedrift

Enebakk Markiseservice

v/Trygve E. Andresen
VI UTFORER ALT I RØRLEGGERARBEID
TIL EN MEGET GUNSTIG PRIS.

GLASSMESTER

Per-Erik østlie a.s

Svein Thorsen

- TEGNING - PROSJEKTERING

Fjellvn. 30 a, 1914 Y. Enebakk - tlf. 9246 13

Graving - sprengning - transport.
Kontakt oss!
Harald Vikan Entreprenorfor. A/S
FLATEBY
TLF. 92 8117 9.00-16.00
TIf. 92 88 53 - 92 8525 etter 16.00
Mobil 094/55 519

Utsigts rammeverksted

D. FREI I AG CO

Alt I innramming

Elektro - Mekanisk - Verksted
Produksjon - Reparasjon
Sterkstrom - Svakstrøm
Bil - Elektro

Sag av
meda/jeskap og innrammede akvarellavtrykk

1911 Flateby - tlf. 92 86 10
Ogsà kveldstid

Kontakt oss!
Annonse/datasalg

Grendesenteret, 1911 Flateby
TIf. 09/92 83 74

Mobil: 094/30 295

ENTREPRZOR

Selge/kjope
bil - camp.vogn
etc.

Vi renser det nieste:
Dyner, saueskinn, gardiner,
garderobe, osv.

Alt / glassarbeid

NYBYGG - TILBYGG
- RESTAURERING GRUNNMURER

Roll Nssvold
Vestli, 1911 Flateby

KVIKK RENS
I&z&zamcZ 1EC

Enebakk glass

1914 YTIRE ENEBAKK

TIf. 92 81 24

lnneh. Leif Vedal
Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk
TIf. 92 45 58

Vàglivn. 25, 1914 Enebakk - tlf. 9243 54

BYGG- OG TØMMERMESTER

Esso diesel, parafin og fyringsolje

Markiser - Persienner - Gardinbrett

Fast pris

TIf. 09/92 43 40

Mand.-fred. 10.00-18.00
Torsd. 10-19
Lard. 9.00-14.00

Mand. - fred. fra kI. 9.00-17.00
Tirsdag fra kI. 10.00-20.00

Erik Kjelgaard

Jan M. Johansen

- -... Lennestadvn. 5
1912 Enebakk

DAME- OG HERREFRISOR
SOL - PARFYMERI

Dame- og herrefrisør
SaIg av hârpreparater og parfymeartikier.

Postboks 77, 1912 Enebakk - tlf. 09/92 62 94

t1f. 92 63 48 12.00-21.00

Arve Johansen Graveservice
1912 EN EBAKK

Graving av
vannlekkasjer

Planering
Oppgraving av aviop
TIf. 09 - 92 70 54
Mob, 094- 22 317

EL-INSTA LLASJON

Strømshorg &
Enersen A/S

KJELL BRENDJORD

utfører alt i el-installasjoner

I

1912 Enebakk - tlf. 92 63 00
E l LAG

K1eden .
C IC k t v a in sta II., ole,

v/Nordby Bruk
TIf. 06/83 71 68

UTFØRER ALT I EL-INSTALLASJONER
Bakkevn. 58C, 1911 Flateby
TIf. 92 86 94. Mobiltlf. 094/26 165

Ski Trafikkskole
KIasse A - Kiasse B
Teorikurs - Kjøretimer

OppIring pa bil
Teorikurs - Fase II

Om nadvendig møter vi
til kjoretimer i Enebakk.

Tif. 06/81 42 92

TANNTEKNIKER

TANNLEGE

Enebakk Tannteknikk
Grevlingveien 34, 1914 Ytre Enebakk
TIf. 09/92 46 82

8
7,

1800 Askim

INDRE OSTFOLDS
NYESTE BILFORRETNING
Kjep din nye el/er brukte bil hos oss.

Vi tar imot Iakkering
og oppretting

1911 Flateby
TIf. 92 89 93

Tif. 09/92 85 23 priv.
Mobil: 030/11 705

Senteret, 1914 Ytre Enebakk
Telefon 92 53 31 - 94 22 65

Landhruksregnskap, Økonomi
& handelsregnskap

SVEIN H. HELLER A/S
.JERNB.VN. 2, 1400 SKI - TLF. 87 37 37

Brede Gjestang
Flateby. Tif. 92 81 49

KJØpe eller selge

A. NILSENS
BILSER VICE
TORNERUD - Askim

Tif. :•: 15

70

TIf. 88 16 15

Trio Autoskade

"Alt innen regnskapstjenester>'
Reg. revisor Sten Røv/k

91

BILFIRMA

Erling Rod A/S

Utterer all innen nybygg, tilbygg, reparasjoner,
modernisering, flislegging og tapetsering.

Vi ordner LAN
for kjoper/selger
STATSAUT. EIENDOMSMEGLER

Grendesenteret, Flateby

Tif. kI. 8.00-15.00
92 87 39
Tif. utenom kontortid
92 80 31
Kvelder, etter avtale

Komi & Begnskap Enebakk A/S

EIENDOMSFORMIDLING

Stein Darre-Hanssen

TANNTEKNI KERM ESTER
LASZLO FARAGO

TIf. 09/92 88 60
REGNSKAP

Tømrer- og snekkerservice
Ernst Rasmussen,
Bakkeveien 5, 1911 Flateby

GAUTE'S TRAFIKKSKOLE A/S

1400 Ski - tlf. 8737 10

Grendesenteret, 1911 Flateby

Alt i darer og vinduer.
Alt i innredninger etter onske.

SJAF0RSKOLE'

Audi

Ristorante ITALIA a.s Pizzeria
Alt i mat til hverdag og fest.
Catering - Restaurant

INSTALLASJONSFIRMA

eiendom?
Kontakt:
TRYTI EIENDOMSMEGUNG AIS
Besillinçshave,: Adv. Helge A. Tr1'0
Fjellveien 55, 1914 Ytre Enebakk
lit; 09,92 5570
VETERINIER

Minigraver til We

• Poliklinikk S Rontgen • Kirurgi
S Labservice • Oppstalling opererte dyr

Mur- og betongarbeider

Mur & Graveservice A/S
1911 Flateby
TIf. 09/92 6118 - 09/92 62 56
094/25 366 - 094/08 438

Service-senter for nringsdrivende.
Regnskap, forretningsførsel,
bedrifts-rádgivning.

-

SPESIALFORRETNINGER
Graving - transport - sprengning

Scan consult

SKEDSMO DYREKLINIKK
Vet. Knut-Arne Nverdal
N. RiisgArd, Kjeller
(skill Ira Felvn. vffiyplassen)
Apningsticier: 8.30-15/17-19
Timebestilling 06/87 85 00 el.
iDROP.lNa 8.30-14. Stengt helg.

Gran, 1914 Ytre Enebakk - tlf. 92 47 74

nebakk
•

Icgn skapskontor
Medlem av
PRF Norske Regnskapsbyraers Forening

TIf. 09/92 63 03
Postboks 24
1912 Enebakk

KR
Godkjent regnskapskontor

Flott 250 — ârslag
for grunnskolen
Med dikt og drama, sang,
historikk, champagne og
canapeer,og
kritiske
blikk pa bursdagsbarnet,
ble grunnskolens 250 ârs
dag feiret i herredsstyresalen mandag kveld. Med
pa feiringen var ansatte i
skoleetaten, skole og
kommunestyrepolitikere
etatssjefer, prestene og
menighetsrâdsformennene. Ordfører Kãre KjØlle geleidet forsamlingen
gjennom det fire timer
lange arrangementet som
kveldens konferansier.

sØyvind og Bukken, og fra Mjr
ungdomsskole kom dramalrer
Kristin Heistad med dramagruppa fra l)oràrets niendeklasser,
som framfØrte Slemme - Lars, et
stykke av Anld Nyquist. Per Arne Øiestad, ogsã ved Mjr ( og
Enebakk ungdomsskole ) hadde
lagd musikken til stykket. Mjr
ungdommene gikk i or helt til
topps i tJngdornmens kulturmØnstring med dette stykke, og
neste mâned drar de til Grieghallen hvor vinnerne fra de forskjellige fylker motes. Det var en fantastisk forestilling Mjr - elevene ga, spesielt ma framheves Trine Alfheis framragende pretasjon
som Slemme - Lars.

Skolesjef Hans Erik Holm, benyttet anledningen til a rose lrerstanden , som kjemper i motvind
i en brytningstid. - Til tross for
motgangen, synes jegjeg kan skimte posistive ting. Den siste tids
motgang har skapt et indre samhold, sa Holm. Han undret ogsâ
pa hva 17. mai yule ha vrt uten
norske lrere og norsk lrerstand. - Vi er kulturarbeidere,
som er med pa a forme samfunnet. Og hvis jeg skulle Ønske
meg en jubileumsgave for skolen,
sa matte det vre Økonomsike
oppgangstider, og økt prioritering i samfunnet av kunnskaper
og utdanning.

Talentspekket
lzererstand

Nostalgisk med
Munthe

I den trauste forsamling av
skolemeistre,byrákrater og politikere var innalaget med elever
fra Hauglia skole velegnet til a 10se opp stemningen og slá an en
lett tone allerede fra fØrste stund.
Elevene hadde forberedt et program med Margrethe Munthe
sanger, fortreffelig frarnfØrt i fordums skoleklr. Her var bade Lisa som gikk til skolen, og Per
som ste for presten. Og sannelig
kan man ikke ogsâ fortsatt neie
og bukke, em det er det som skal
tn. pa repertoaret sto ellers et
solid utvalg av Munthes oppbyggelige barnesanger med god
moral og pekefingre og alt som
godt og riktig var - dengang..Og
den aller grelleste: - Nei hva er
dette for sure miner, var ikke uteglemt.
Ruth Bergersen fra Flateby akkompagnerte pa citter

Slemme Lars
Elever fra Kirkebygden skole
framfØrte scener fra BjØrnson-

Mandagens feiring dokumenterte til fulle at enebakkskolene
er fulle av talenter, bade blant
elever og lrere. Elin Overá Sather, lrer ved Ytre Enebakk
skole, leste Vesle - Trask, ev Tarjei Vesaas, og trollbandt forsamlingen med dette stykke skolehistorie fra en annen tid, og Jan
Erik Pettersen lrer ved Enebakk ungdomsskole fikk fart pa
stemningen med visesang av ypperste merke og med en stemmeprakt som mange av rikets visekjendiser kunne misunne ham.
Og i toradergruppa Rallarn som
avsluttet det flotte arrangementet er bygdas lrerstand
godt representert.

Lokal skolehistorie

Enebakkskolens historikk ble
skildret i fargerike ordelag, med
muntre sleivspark og adskullig
humor av tidligere lrer Christian Brevig. Han gikk raskt over
omgangsskolen som representerte de fØrste 60 ar av grunnskolens historie, og startet med
den fØrste faste skole som ble
etablert pa Stranda av Colletene
pa FlatebygodesetDenne skolen
fikk snart sin egen bygn, bygdas
fØrste skolebygg, og Brevig mente a vite at denne skolestua er
det som i dag er hovedbygningen
pa Ovind. Brevig kunne ellers
fortelle at de fleste knetsene fikk
sine skolebygg rundt 1850 - 65,
og i 1875 kern fabrikkskolen i
Ekebergdalen.
Brevig krydret sin lokaihistoriske oversikt over enebakkskolen gjennom 250 Ar, med anekdoter og episoder hentet fram
fra nedstØvede protokoller, som

ØNSKER DU BEDRE VANNFORSYNING?
Har du:
Tørr borebrønn
Slitt pumpeanlegg
Lite vann

Vi tilbyr:
Vanngaranti
Alle pumpetyper
Hydraulisk trykking

Ring for ytterligere opplysninger

østfold Brønnboring AS
Tif. kontor 32 94 03 - 32 94 06 - Privat 32 7166

RédAksjon og eksped
Nyberg
Postboks 62. 1912 Eneb
Telefon red. 9285 40
Teefon ann. 92 6550
hf. te4efax og eksp. 9260
.Bankgiro: 1 605.02.Oi 426
Postgiro: 4 19 3298

Glade vinnere

Elever fra Hauglia
underhold med Margrethe
Mun-the sanger
akkompagnert pa citter
av Ruth Bergersen.
Elin Anne og Kjell Andreassen i Ytre Enebakk ble
trukket ut som heldige vinnere av matvarer for
500 kroner gitt av Kâres / Tore mat, som gevinst
til en av de som betalte abonnementet pa Vignett
fØr nyttar. —Dette er takket were Elin Anne som
var flunk til a betale abonnenientet for nyttr, sa
Kjell smilende da vi knipset paret pa handlerunde hos Kares fredag ettermiddag. Matvarer for
500 kroner, er ikke a forakte for et ungt ektepar
uten barn.-SA vat de da ogsà..lu.tter .sipg.gjede
over gevinsten.

ikke bare beretter skolehistorie.
Like mye forteller disse protokollene om fattigdom og nod, sosiale
skiller cg kamp for tilvrelsen...

Kritisk og
spirituelt
Thorleif øisang var hentet til
Enebakk for oppsummere den
rikspolitiske skolehistOrien gjennom 250 ár. En svr oppgave,
som øisang syntes underholdningsinnslagene egentlig hadde
sØrge for. Det var skolehistorie
god nok mente han, og konsentrerte sitt kaseri mest om knitisk
sØkelys pa dagens skole.
øisang la fram dystre tall som
viser at undervisningstirnetallet i
bade grunnskole og videregaende skole gâr drastisk ned. øisang talte ogsa varmt for skolegang fra 6— ârs alderen, og hadde
full tiltro til at pedagogene ikke
yule Ødelegge de sarte barnesjeler. Han mente ellers at fagintegreringen i dag er gâtt for
langt, slik at man har endt opp
med det han kalte en diffus suppe, som ikke stimulerer elevens
analytiske evne. øisang ga Utrykk for stor skepsis til desentraliseringsbØlgen, og sa at dersom man skal ha politisk styring
av skolen, en det nØdvendig med
en viss grad av sentralisme, MØnsterplanen karakteniserte han frimodig som en plan preget av
kompromisser, en symfoni av
snille og gode tanker. Og planens
intensjon nr det gjelder a trekke
lokalmiljØet inn i underyisningen, var han redd man kunne ende opp i provinsialisme, mens
man egentlig burde tenke
globalt.:— Jeg yule ikke kalle
MOnsterplanen et pedagogisk
makkverk, men den har tendenser i den retning, mente øisang.

bestillingssenice
Pa Nopol papffin
og fringsoijel.
NOROL's nye forhandler
i ENEBAKK satser pa kundeservice
med 12 timers bestillingstelefon.

liz-1
NOROL

Konkurransedyktige priser hele âret. Bestiller du
ná far du en hyggelig INTRODUKSJONSRABATT.

Ring oss na, sa" kommer vi.
S4

IM
er:

ciernann 922

Wenli 9 63
Eiiksen 06

TRINTO VERKSTED A/S
TH. 09/92 55 55
Betjent teiefon fra ki. 07.00 til ki. 19.00.
TIC 094/14 469
Hele dognet.

