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'ri*sen
til Ragnhild
Ragnhild ButenschØn er en kjent skikkelse i norsk
billedhuggerkunst. Som ganske ung startet bun
med malerier, men det gikk ikke lang tid for skulpturer ble hennes store lidenskap. 11936 giftet bun
seg med Enebakkingen Barthold Butenschøn, og
har siden midten av 40-ãrene bodd pa slektsgãrden Bjerke i Ytre Enebakk.
Anne-Grete Lossius
Ragnhild Butenschøn debuterte allerede i 1937 pa
Statens Høstutstilling. Hun
har hatt en rekke offentlige
utsmykningsoppdrag og i
1985 mottok hun Kongens
fortjenestemedalje i gull for
lang innsats i kunstens tjeneste.

laget den, sier Ragnhild
Butenschøn. Skuipturen ble
vist pA Høstutstillingen i
1950 og stAr i dag utenfor
pA
Eternittfabrikken
Slemmestad. Modellen stAr
pA Ytre Enebakk skole og er
stØpt i hrone.

Arbeider like godt
Ragnhild Butenschøn er
nesten like aktiv i dag, 78 Ar
gammel. Hun er i atelieret
Blomsterpiken
Et av hennes mange verker sitt hver dag, men har blitt
er "Rosepiken" i Molde, tre noe hemmet pA grunn av tre
meter høy og laget i bronse, hofteoperasjoner. Bre er
kobber og stâl. Modellen av strengt forbudt sA bun has
denne star i Enebakk sørget for A sette hjul under
Herredshus og har fail nay- alle hjelpemidler i atelieret.
Alderen gjør vel ogsA sitt til
net Blomsterpiken.
at ting ikke gAr like fort
Hellig Olav-statuen som unna som tidligere. —Hun
stAr utenfor den katoiske St. arbeider like godt, men ikke
Olavskirken i Oslo er ogsA et like lenge, sier hennes mann
kjent verk. Tre og en halv Barthold.
meter høy, sveiset i myke
sorte stAiplaler.
"Dansende jenter" er en Storartet menneske
skuiptur av fire jenter i ring. I dag arbeider Ragnhild
—Jeg tenkte pA en lek vi had- ButenschØn med en modell
de som barn og som vi kalte av sitt tre Ar gam!e barne"Tippe, tippe tue" da jeg
Forts. side 2 (2)

Fra 1. jan. 90 trenger vi ny

Ragnhild Butenschøn med modellen av sitt barnebarn, Marie, bosatt i Oslo. En verdig kulturprisvinner som hele Enebakks befo/kning kan vre stolt av.

redaktør i 'U'Pett
Har du skarp penn, interesse for lokaljournalistikk,
pAgangsmot og vilje til A stA pA litt ekstra, da er du
den rette for oss!
Du mA disponere bil. Vii du vite mer?
Kontakt Oddbjørg Kristiansen pa W. 92 6004.
Skriftlig søknad sendes A/S Vignett, Postboks 62,
1912 Enebakk.
SØknadsfrist: 15. nov.
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Synsprove
Briller/kontaktlinser
Medlem av Norges Optikerforbund

FLLi
Timebestilling:

TO. 09/875080

gen fargekonsulent

UR2,BRILLESENTER AS
IDRETTSVN. 20,1400 SKI eSSILOR

Synnove Finden
osteprodukter

Fettfattige produkter
fra naturens eget
kjøkken
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All' og Lillemor

Kirkene
4. november 1990

: aye skinnende farger...

11.00 Mari kirke
v/øvstegârd Nattverd
19.00 Enebakk Kirke
Allehelgenskonsert
v/Leif
Fjeid, Oudenstad m.fl.
Andakt v/øvstegArd

pThTTAVMGM
VINDEN

Tidenes west
faiitastiske Mm!

1ARK GABLE MEN IBM
LESLIE HOWARD ()LIVIAdHAVILL&ND
KEEaE WMI THE WINI

Gjensyn med Tatt av vinden
Tvillingene Alf og Lillemor gratuleres med 100 Arsdagen som
var den 25. oktober. Hilsen nr. 12.

Torsdag I .nov.
V)Tatt av vinden

Sogneprest Steinar
Heigheim

Lise Lene Killerud

Søndag 4.nov.
B) Lady og Landstrykeren
U)Can't buy me love
V) Farlige forbindelser

t

VAr kjre, omsorgsfulle far, svigerfar, bestefar og oldefar, mm
bror, vAr svoger og onkel

Sverre Kjelgàrd

fyller 60 Ar den 3. november.
Gratuierer.
Kristine

født 29. mai 1899
sovnet stille Inn i dag.
Enebakk, 26. okt. 1990.
Svein
Solbjørg
Gudrun
KAre
Karin
StAhl
Bergliot
Arne
Arthur
Barnebarn og oldebarn
Karl (bror)
øvrige familie
Begraves fra Mari kinke torsdag 1. nov. ki.
13.00. Sørgeliøytideligheten avsluttes ved
graven. I stedet for
blomster ønskes en
gave til arbeidsstua pA
Enebakk syke- og aldershjem.

RELIGIOSE MUTER

PINSEMENIGHETEN
YTRE

BETEL

Onsd. 31/10 ki. 19.30: Bibel og bønn.
Fred. 2/11 ki. 19.30: Ungdomssamling. Harald
Nyen deltar.
Snacks fAes kjøpt.
Kollekt.
Sønd. 4/11 ki. 10.00:
Søndagsskole.
Ki. 18.00: Harald Nyen.
Velkommen til Betel.

Torsdag ki. 19 vii langfiimen
TATE AV VINDEN bli vist.
Filmen varer i tre timer og 45
mm, og det vii derfor bli pause
med servering av kaffe/kringie.
Filmen skulie vre godt kjent og Flateby Kino hAper mange
vii glede seg over gjensyn med
Scarlett O'Hara og Rhett Butler.
Vi gjør oppmerksom pA at vi
mAtte vike for en storby-kino slik at det dessverre denne gang
ikke blir den 'nyrestaurerte'
utgaven av TATT AV VINDEN
som blir vist denne gang. Vi
hAper aiikevei det vii bli en
hyggelig kinokveld.
Eliers kan vi glede aile Wait
Disney-tilhengere med LADY
OG LANDSTRYKEREN. Det
er enting man ikke kdii fijøt
for penger: En iogrende hundehale. Dette er mottoet for
Disneys tegneflim.
ØNSKEREPRISE pA ungdomsfilmen denne uken - CANT
BUY ME LOVE. Filmen om

den heller siøve I 7-Aringen som
drømmer om A omgAs de
popuiere elevene pA skolen.
Han forsøker A kjøpe seg venner
og popularitet, men det gAr ikke
sA bra i Iengden.
Glenn Close, Michelle Pfeiffer
og John Malkovich i filmen
FARLIGE FORBINDELSER
som ble beiØnnet med tre
Oscars.
Vi er i Frankrike omkring 1780
- revolusjonen er ikke langt borte. I mangel pA piikter, og med
nesten ubegrenset rikdom i ryggen, tilbringer adelen tiden med
pA tiifredstille sin fornøyelsesyke. Den vakre, kioke og intrigante Marquise de Marteuil og
hermes tidligere elsker, Valmont
, 1iengli seg fltrk4ir
forføriske spill, hvor føieiser er
utelukket og erobringer planiegges og berømmes
En film om begjr, elskov, hevn
- et spill uten nAde
INGER

Gratulerer med 2-Arsdagen
den 30 oktober, fra Kani
Anne, Jan Haakon, Inger
Hilde, mamma og pappa.
Svenn- Ole

KLASSIKER

cza'i

gratuleres med 8- Arsdagen
den 5. november. Hilsen
Pemille, mamma og pappa.

(Lady and the Team

REN

Landstrykeren har tatt med Lady til Tonys restaurant.

El
barn, Marie. Det har butt
mange skuipturer av barn
og bamebarn gjennom
tiden.
Hun er overrasket og glad
over A ha fAtt tildelt
Enebakk Kommunes kulturpris. Hennes mann Barthoid
er meget stolt over at kona
har fAtt prisen. —Hun er et
storartet menneske og jeg er
meget fornøyd med henne
We som kone, mor og billedhugger, sier han.

Marit
Vi gratuierer deg med dagen
i morgen.
NAr du fyller nitten Ar.
Vi sender en hilsen
og hAper du fAr
en minnerik dag uten en
kaffetAr.

Sentralsykehuset i
Akershus
Anne -Katrine og Simen
Kristian har fAtt en bror.
Hilde Kilierud og Arne
Skovdahl

Hilsen Gunnleik og resten av
gjengen

Jeg retter en takk
til familie og gode venner for oppmerksomheten ved min 78-Arsdag.
Borghild Andersen, KopAs

Vi gratuierer deg med 15Arsdagen i dag!
Hipp Hipp hurra!
Klem fra Lars, mamma, pappa og Ulla (vov-vov)

[I op Rill& Ii
Studer
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forbeholder oss retten til a kutte ned pA for lange innlegg etter beste skjønn. Du
kan skrive anonymt, men redaksjonen mA ha navn og adresse

Vi

Romanias barn
Grusomt! Rett og siett forferdehg. Er det virkelig sAnn i denne
verden? Er menneskene butt sA
jviige?
Da jeg satte meg ned for A se pA
Antenne Ti, var jeg ikke klar
over at det var sA grusomt, og
hvor blir det av hjelpen?
Nei, noe sA grusomt har jeg aidri sett. Det jeg sA var barn. Barn
som var suitne, veldig sultne.
De bodde ikke engang som dyr,
de bodde sA jvlig at det ikke
kan beskrives. Det er ikke
mulig. De bodde, soy og gikk
pA do i samme rom - og for et
rom. Dritt pA guivet og rommet
var helt grAtt. Det var vAtt pA
gulvet, og barna hylte. De var
nakne ogsA. Hadde nesten ikke
mat, og de jobbet der som lege
eller leder for hjemmet brydde
seg ikke.
Barn som ikke hadde mat. Det

ble fortalt at de kunne dØ for
flatten var omme, og hva ble
gjort?
Absoiutt ingen ting. Ansikter
som skrek etter en mor og en
far. Bare en hAnd A hoide i. Det
de fikk var slag og suit. Er dette
mulig?
Barna yule ikke ha mennesker
som slo dem, eller lot dem bade
i iskaldt vann som var sA skittent at de ikke var renere da de
kom opp igjen. Dette gjør meg
skikkelig forbanna!
-Tenk dere om, dere som leser
dette. Det ble sendt leker til
barna. Det var aitsA noen som
brydde seg om hvordan de hadde det, men hvor ble det av
lekene da? Jo, de var pA et nedstØvet lager, og ikke der de burde vert. Nemlig hos bama. De
skulle ikke fA noen glede, men
det de skulle var A sitte i bur,

Bank i Enebakk
Enebakk Skogeierlag, Enebakk
HerredLandbrukslag,
skogmesteren, Enebakk Handel
HAndverk og Industriforening,
Enebakk Idrettsforening, Pensjonist foreningen, Kirkebygden
Vel, Daiefjerdingen Vel, Flateby
Vel, Enebakk NringsrAd og
ordføreren I Enebakk ved en
spesiehl innbydeise til et stonnøte i Kommunesalen den 8.
november kI. 1900. Andre
interesserte (ruenngsdrivende,
andre lag og foreninger og folk
flest) vii bli invitert til a delta pA
motet gjennom en annonse i

Den 24. oktober mØttes Fredrik
Ness, Arthur Orderud, Knut
Grinde, Johan Bergersen, Ole J.
Wold, AsbjOrn Westiund, Thor
Strand, Martin Jahr og undertegnede til et mote for A bli enige
om hva som skal skje videre i
banksaken.

Resultatet av motet ble en
anbefaling om A opprette en ny
sparebank i Enebakk. Heist bør
dette skje I samarbeid med en
eller annen bokal sparebank i
nrheten.
Det var enighet om A invitere

som pA utstilling. Barn ble
hoidt for narr lot dem sitte i
bur, uten mat og uten kber. Hva
tenker de med det da de forbanna folka. Og de forbanna folka
det er oss. Mennesker kan bare
ikke were sa idiotiske. Det
skulle ikke were mulig for noe
som heist menneske. Nei, nA
mA det bli. slütt.
Jeg sA den fire Ar gamle ungen
som IA i senga. Utsultet pA det
aller werste, og det godtar de.
Greier de virkelig A se pA at det
hjelpeiøse barnet bare ligger
der. Det kan ikke rØre pa seg.
Klarer de A se at ungen vii ha
kjriighet, se at den vii ha mat?
Greier DU A se pA dette uten A
gjøre noe med det ? Da er du
hard, da er du toff.
Er vi ikke?
Trude 14 d
Kultursekretcer Aslaug Tidemann og kultursjef Per Sandvik
viser fram den flotte kunstplalcaten som er àíà kjØpt under
kulturda gene.
neste nummer av Vignett.
For motet vii det bli innhentet
nødvendige opplysninger fra
Sparebankforeningen om hvi
som skal til for A starte en fly
bank. Dessuten vil man forsøke
A fA andre bankfolk og en representant fra bankaksjonen i
Eidsvoll til A were tilstede for A
orientere og eventuelt svare pA
spørsmAi.
Husk: Sett av kvelden den
8. november, og se annonse I
Vignett dagen for!
Halyard Waade

En verden: for alle
\

Vi er 55 barn i 3. kiasse som vii
hjelpe Redd Barna litte grann.
Vi har irt at det er mange sultne, hjemløse, foreldrelØse barn
og selvføigelig om barn som
ikke fAr skoleundervisning. sa
derfor vil vi hjelpe Redd Bama
A fA litt penger sA barn i andre
land kan fA det godt. Torsdag
den 1. november blir dagen og
det vil vare fra kiokken 14:00
til 18:00. Vi i tredje klasse blir
delt inn i fire grupper pA skolen. En gruppe holder pA med A
steke vaffler og en annen gruppe pA med a lage boiler. Vi skal
lage fine bilder og ramme inn
og vi lager flotte sløydting.
Klokken 14:00 gAr vi Ut. Vi stAr

rets
unstplakat

I

I forbmdelse med de planlagte kulturdagene i kommunen er en helt fersk kun.stplakat med motiv fra et av arbeidene UI maleren Erling
Enger laget. Kultursjef Per
Sandvik sier de er veldig stolte av plakaten som de har
vrt sA heldige a fA tillatelse
til A trykke av Stavanger Bymuseum der originalen hen-

Dugnad pa
klubben
Anne-Grete Lossius

f-

.

w1p
KAres,
pA
Løken, - Fina
Stasjonen, Skovheim og Betel.
Vi selger lodd og vi kan garantere at dere som yinner fAr fine
ting som dere kan fryde dere

Vi stotter CUIPeft

over. V selger ogsA kaffe, saft
og boiler og vafler. Vi hAper at
mange vi hjelpe oss A hjelpe
andre barn.
Hilsen oss I tredje Masse

ger. I lØpet av den tiden kulturdagene varer, vii folk fA
anledning til a kjOpe den flotte plakaten.
Motivet er hentet fra Ekeberg gArd i Ekebergdalen.
Damen pa bildet er Ragnhild
Jølsen og gutten i forgrunnen
er Christian Oppegaard.
<<Gammel gArth er bildet
kaltoger malt il943.

Kirkebygden Ungdomsklubb
har nA fAtt nytiisatt kiubbleder Britt Gaathaug fra Flateby. Hun
har tiduigere wert engasjert pA
klubben pA Flateby og skulle
were godt kjent.
Opp-pussingen av de gamie
iokalene er I godt gjenge, men
Britt skulle Ønske at noen fler
dukket opp pA dugnadsdagene.

—Jo for vi blir ferdige, dess tidligere kan vi starte opp med
kiubbvirksomhet. Det er ikke sA
mye igjen A gjØre, kun litt
maling og vask, sA still opp pA
dugnad mandag og onsdag fra
klokken 1800, er oppfordringen
fra Britt.
ønsker voksne A hjelpe til,
We med dugnad og andre ting
er de hjertlig velkommen de
ogsA.

sparebanken

Ir

Region Oslo/Akershus, Enebakk
Postadresse: 1914 YTRE ENEBAXK Telefon: 09/92 43 39
Telefax: 09/92 7137

...gjør du?

hjücft
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Trekkspiffi
konsert
Enebakk
Trekkspiilklubb
arrangerer konsert pa Mjr
ungdomsskole
iørdag.
Konserten har fâtt navnet 'Pa
go'fot med Enebakk
Trekkspiilkiubb", som ogsA
er tittelen pA deres hittil eneste kassettutgiveise.
Kiubben vii i hovedsak
spille musikk fra sitt danserepertoar.
I tillegg til underhoidning
fra Trekkspiiikiubben vii
Enebakk Blandakor delta. To
andre trekkspiliere er ogsA
invitert - Kristin Krogvold og
Ragnar Johnsen. Disse er
trekkspillere av beste kiasse
og tok andrepiassen i gammeidans for grupper i
Norgesmesterskapet tidiigere
jAr.

Det er flaut a
skyte en berpIukker!
Alkohol og skytevápen hører Ikke sammen!
God jak!!

Kjolle gar
0
Ordfører Kre Kjølle (H) tar hatten sin og giir etter
denne kommunestyreperioden. Kjølle Ønsker a
benytte mer av sin tid pa familien, og mener han har
gjort sin borgerplikt etter denne valgperioden.
Anne-Grete Lossius
Ordfører KAre KjøIle legger
ikke skjul pa at det er et tidkrevende arbeid A were ordfører.
Mange ledige kvelder blir det
ikke, og nA ønsker han A tilbringe litt mer tid hjemme.
Sykdom og gamle i familien er
ogsA blant Arsakene som gjør at
KjØlle Ønsker A trekke seg som
ordfØrer. Han gAr tilbake i sin
stilling
i
Kommunenes
Sentralforbund etter denne valgperioden.

Hvem overtar?
I Høyres rekker trekker ogsA
gruppeleder Tore Tidemann seg,
og flere føiger. Hvem som vil
seile opp som partiets ordfører-

kandidat er høyst usikkert.
I Arbeiderpartiet er det ikke
stort likere. Tidligere ordfører
Lucie Paus Falck, nA partiets
gruppeleder, har takket nei til
gjenvalg, og likeledes Jorunn
Buer, mangeArig kommunestyremedlem. Det er grunn til A tro
at ogsA i Arbeiderpartiets gruppe vil mange trekke seg.
Ordførerkandidat her er ogsA et
Apent spørsmAl foreløbig.
Etter det Vignett har grunn til
A tro vii de politiske partiene fA
store vanskeligheter med A fylle
opp neste Ars kommunevalglister. Noe av Arsaken ligger trolig
i at kommunale very etterhvert
er butt alt for tidkrevende forden enkelte folkevalgte.

124 nye kunder

postsparebanken has som har
fort til øket kundetilgang, sier
han.

Postsparebanken i Kirkebygda vokser. Bare I hØst er
124 nye kontoer apnet, og i andre kvartal i fir øket
kundetilførselen med 700 prosent. —Noe av økningen
har nok kommet pa grunn av nedleggelsen av ABCbank, men hovedflrsaken er de mange gode tilbud
Postsparebanken har, sier poststyrer Inge Rod.

Banken pA postkontoret
—A were kunde i Postsparebanken er fordelaktig pA
mange miter - den er Apen pA
lørdager og tilgjengelig over
hele landet. Dessuten fungerer
banken ogsA som postgirokonto
og det betyr at du kan betale alie
regninger i nrmeste postkasse,
sier Rod. Det er dessuten meget
gunstige spare og lAneordninger
i banken og og mange andre
gode tilbud, ifølge poststyrern.

PSB-kort
Fra januar av ble det utstedt et
nytt
plastkort
til
Postsparebankens kunder. Dette
kan benyttes til enklere tilgang
pA kontanter. Bensintanken kan
fylles hele døgnet med alle kort.
—Pa Enebakk Finastasjon er det
nA mulig A fA uttak av kontanter
nAr stasjonen er Apen, sier RØd.

Ny bank?
Postszyrer Inge RØd, til høyre, Bent Madsen og !andpostbud Hans
Anton Aaser Ønsker velkonimen dl postkontoret i Kirkebygden.

Anne-Grete Lossius
Poststyrer Inge RØd ved
Kirkebygden postkontor sier at
de har merket stor pAgang pA
postkontoret den senere tid. Og

det er vel en naturlig konsekvens av nedleggelsen av ABCbanks filial i bygda tidligere i
hØst, selv om ikke poststyrern
helt er enig i det. —Det er først
og fretnst de gode tilbud

Det arbeides videre med A skaffe et nyu banktilbud i
Kirkebygda, men nAr, og om
den kommer er høyst usikkert
foreløbig. —Den eneste banken i
bygda for øyeblikket er
Postsparebanken og det er slett
ikke noe dArlig tilbud, sier Inge
Rod.

Kdre KjøIle (H) trekker seg

Omsorgslonn
innføres?
Helse- og sosialstyret anbefaler en ordning rneii
omsorgsiønn der dette er mest hensiktsmessig overfor den pleietrengende. Men det understrekes at en
slik ordning vii medføre vesentlige kostnader, og
blir ordningen vedtatt mA etaten fA tiiført flere midler.
Anne-Grete Lossius
I lang tid har kommunen praktisert en ordning med pArørendehjelp. I dag er det 17 som mouar
slik støue, men summen det er
snakk om er meget liten - 600
kroner per mined er maksimum.

Ingen ubetinget rett
I by om helsetjeneste heter det
at kommunene skal sørge for
ordninger med avlastning og
lØnn til personer med srlig
tyngende omsorgsarbeid. Men
samtidig stir det at kommunen
og den pleietrengende mA vurdere den pArørendes omsorg
som best og nødvendeig, og dette mA ligge innenfor et omfang
som kommunen ser seg økonomisk i stand til. Den enkelte has
derfor ingen ubetinget rett til
avlastning eller omsorgslønn.

Store utgifter
I dag betaler kommunen rundt

Enebakk Handel - Hàndverk og Industriforening EHHI

120 000 til pArørendehjelp i
Amt. IfØlge utregninger foretatt
av helse- og sosialetaten vii en
ordning med omsorgslønn kunne komme opp i 700 000 kroner,
men dette er foreløbig et veldig
lØst tall. Etaten mener alikevel
at en ordning med omsorgslønn
vii bety en betydelig kvalitetsheving. Men det pApekes at
legges det opp til omsorgslønn
som et generelt tilbud vii dette
medføre vesentlige kostnader
som helse- og sosialetaten ikke
vil kunne dekke av eget budsjett.

Anbefaler omsorgslønn
Helse- og sosialstyret anbefaler
at omsorgslønn blir benyttet der
dette vurderes som mest hensiktsmessig for den pleietrengende.
Saken gAr nA videre til formannskap og kommunestyre for
endeiig behandiing.

5

Miniklubb pa'
"kiubben"
Flateby Ungdomsldubb arrangerte fredag miniklubb
for fØrste til tredjekiassinger ved Hauglia skole, noe
som var et veldig popuIart tiltak. I aft 63 barn møtte
opp og var storfornøyde med tiltaket. —Hãper dette
fortsetter for hvorfor skal det ikke were klubb for oss
ogsâ?, undret barna pa.
Janne Beraersen
Fredag
arrangerte
Flateby
Ungdomsklubb miniklubb for
første iii tredjekiassinger ved
Hauglia skole. Kiubben hadde
sendt invitasjon til skolen, og 63
unger møtte opp!
Ønsker fast miniklubb
To av initiativtakeme, Linda
Johnsen og Anne Lise Haugaard
sier at om kommunen bevilger
penger til en bonnet leder, vii det
bli miniklubb en gang i mAneden. Klubb I har sendt søknad
om midler til kulturetaten, men
har foreløbig ikke fAtt svar.

Kjempegøy
Ungene Vignett pratet med
synes det var kjempegøy pA
Kiubb 1 og hApet at det kom til
A fortsette. —For hvorfor skal det
ikke vre klubb for de smA
ogsA?, undret de.
Det ble arrangert dansekonkurranse, spilt biljard, bordtennis
og fotballspill. —Her blir ungene
bedre kjent, og de fAr anledning
til A ha det goy ogsA, sier Anne
Lise Haugaard. Hun hAper at
dette tiltaket skal virke positivt
pA kommunen slik at nØdvendige midler for fortsatt miniklubb
blir bevilget.

Per Enger under overrekkelsen av sin fars malerier. I alt II arbeider av den kjente Enebakk-kunstneren gafamilien kommunen.

Engers malerier vises
I februar 1987 tok Lucie Paus Faick kontakt med
Babben Enger, datter til en av Norges mest berømte
malere, Enebakkmannen Erling Enger. Tanken var a
sikre kommunen arbeider av den kjente kunstneren.
Tre är etter - den 12. november âpner en utstiiling av
Engers malerier i det nyrestaurerte Gamle
Herredshus i Kirkebygda, noe Faick synes er meget
gledelig og positivt.
Anne-Grete Lossius
Lucie Paus Faick var i 1987
ordfØrer i bygda, og pA eget
initiativ tok hun kontakt med
Babben Enger. SA begynte
snøballen A mile - nA blir den
første utstillingen av Engers
malerier A se i Gamle
Herredshus i hele fjorten
dager.

Og dansen var populer. Her to gutter som slett ikke gikk av veien
for d ta seg en svingom.

KI.
IWI
19-21
ep v
Et spesielt
tilbud....
CYSO

Hver tirsdag frem til jul stenger vi til vanlig tid,
men âpner igjen fra kI. 19 til kI. 21.
I <<siestaen') (for kI. 19) kan du komme hjem,
spise middag og slappe av for du tar en tur pa
Flatebysenteret og handler i fred og ro uten
stress og mas.

Velkommen til handel
uten stress hos

•
Ii)
cJc acL czmcz

Lucie Paus Faick var den som
tok itiativ til et Erling Engerprosjekt. Nd dpnes en utstilling
av den kjente maleren, noe
Faick synes er meget gledelig.

Best kjent utenfor bygda
Per Arne øyestad, 1rer pA
Enebakk ungdomsskole, er
engasjert av kulturkontoret
for A planlegge, og Apne
utstillingen. Han sier at
Enger er en av Norges fremste malere, og bedre kjent utover i landet enn innenfor
Enebakks egne grenser. —Det
er veldig positivt at Engers
verker nA blir vist fram, sier
øyestad, og legger dl at om
private ogsA hat malerier av
Enger sA er det fint om disse
kunne lAnes bort til utstillingen. —Maleriene vii bli sikret
sA det skulle ikke vre noen
fare. Ta kontakt med meg
eller kulturkontoret, sier
øyestad.
Viktig A informere
Lucie Paus Faick forteller iitt
om historien bak kommunens
Enger-samling.
—Jeg tok først kontakt med
Engers to barn, Babben og
Per Enger, og siden kontakt
med Erling Enger selv og
den øvrige familie. Jeg mente
det var riktig A kontakte dem
for jeg gikk videre med et

Banken med over 100 àrs god erfaring med folk
fra Enebakk, holder torsdager Spent Iii kI. 18.00.

SNWC.

09/92 83 74

Apent
Tirsdag
Fredag
Lordag

10-17
ogsA 19-21
10-18
09-14

Tor Ame

Hilde

Ermm

BANKEN

TORVET 0 2000 LILLESTRØM

TLF (06) 8126 60

- banken du vii trives i

I

"Erling Enger-prosjekt" i
kommunale
organer.
Bakgrunnen var et ønske om
A skape et permanent minne
om Enger for ettertiden, sier
Faick.
Maleriene sto i bilen
I april1987 ble to av Engers
malerier kjØpt. Kommunen
hadde fAtt høre at to av hans
malerier var tilsaigs i en
kunstforretning i Oslo, og
mAtte handle raskt da hans
arbeider var svrt popuhere
og vanskelige A fA tak i.
Lucie forteller at hun hentet bildene i forretningen og
reiste rett pA et mote etterpA.
—Jeg tok kontakt med
RAdmannen for A hØre om de
var forsikret, for det var ikke
noe videre hyggelig A tenke
pA at maleriene skulle stA i
bilen min hele kvelden, sier
hun.
Kunstprosjekt
Et enstemmig fonriannskap
og kommunestyre minus
FrPs stemmer vedtok i juni
87 A opprette et Erling Engerprosjekt. Det ble oppnevnt et
utvalg som fikk i oppdrag A
anskaffe verk som skulle gi
et tverrsnitt av av kunstneren
Erling Enger, og samtidig
belyse hans nmre tilknytning
til Enebakk. Til leder av
utvalget ble APs Harald
Løbak Thoresen fra Flateby
valgt.
Ga ti arbeider
I januar 1989 ga Erling
Engers barn, Per og Babben
Enger, kommunen ti av sin
fats arbeider, noe som gjorde
at kommunen nA er i stand til
virkelig A vise fram kunstnerens mangloldige verker.
Det er et omfattende arbeid
som er utfrt de siste Arene,
og i dag disponerer kommunen mange verker av den
kjente Enebakk-kunstneren.
En fin samling som We
samtiden og ettertiden vii fA
stor glede og nytte av - en del
av Enebakks historie er
bevart.

Mye fin musikk pa'
hostkonserten

bilen - bust ag
LJ"Smj

"'44yrtEIE !jjJ

AUTORISERT BILVERKSTED
RUD, 1911 FLATEBY
r

- bllreparasjoner
- maskinreparasjoner
- utlelebiler
- dekksalg

Tilbud som varmer!
Motor- og kupévarmere

*20%

Kontakt var verksmester
OYSTEIN RINHAUG
Telefon 09/92 87 72

HUSK VAR
rimeUge
storservice

Gunnleik Seierstad
Søndag arrangerte Enebakk
skolekorps en stor høstkonsert
pa Enebakk ungdomsskole. I
tillegg til arrangørkorpset var
det ogsâ invitert to andre korps.
Det var Hobøl skolekorps som
gjestet bygdafor første gang.
Konserten bød pa mye variert
og fin musikk slik at det var
noe for et hvert musikkøre.

Flere medlemmer
De to gjestende korpsene
ápnet konserten med hver sin
avdeling, fØr Enebakk avsluttet
med en egen avdeling. Det ble
fremført mye fin musikk av de
tre korpsene, og spesielt
arrangørkorpset har utviklet seg
enormt i det siste.

Fra A vere bare 13 medlemmer
hart korpset nA vokst til over 40
og dirigent Roar Birkeland har
virkelig fAn korpset til A lAte
firit. Enebakk skolekorps hAper
pA A holde en tilsvarende konsert til vAren sA det blir nok A
henge stroppene i for korpset i
tiden fremover.

I

Eks. montering.

NORSK OLJE I TANKENE
J

L

Kraft/injeavdelingen og bygge- og anleggsavdelingen: Telefon 09/9289 90

BYTT IKKE BORT
VOLVO KVALITETEN
BIT FOR BIT

Gjester kontinentet
Enebakk Skolekorps har planlagt en tur til østerike og Italia
til sommeren. Korpset skal
spille tre steder og de aller tieste ser frem til turen med stor
spenning. Ellers er det julemesse pA trappene for et korps
som kan se lyst pA fremtiden.

Basar pa' Emaus
Mer enn dette koster det ikke a sørge
for at din Volvo forblir en Volvo.
Din Volvo bestAr av 5.400 originaldeler, sUm i perfekt
harmoni skaper -den sã verdensberømte - Volvo kvaliteten
og Volvo sikkerheten. Ikke ødelegg det perfekte samspillet
- ved A montere inn deler som ikke er konstruert,
produsert og testet for A passe i en Volvo.

VOLVO

'TOWO
VERK
STEDET

TUegg ved 40000. 80.000 km 0 4.0.

Gunnleik Seierstad
Torsdag og fredag holdt
misjonsringen pA Emaus basar.
Det ble loddet Ut mye fint og
variert og her var noe for en
hver smak. Blant gjenstandene
kan nevnes hekiede duker, gensere, diverse leker, puter og den

p.

Volvo Original Ha/vservice:
Volvo 100-serien kr. 500.Volvo 200-serien kr. 700.Volvo 300-serien kr, 650.Volvo 700-serien kr. 750.kr. 600.Renault 5
Prisene er inki. arbeide, deler 09 ma.

:jtIlR4j

"A"'f -4

F

Volvo Original He/service:
Volvo 100-serien kr. 1.000.Volvo 200-serien kr, 1.400.Volvo 300-serien kr. 1.300.Volvo 700-serien kr. 1.500.kr. 1.200.Renault 5
ailtid sA popukre frukt kurven.
I fjor koni det inn over
nitten tusen kroner og man
hApet man ogsA i Ar yule nA
denne summen. I tillegg til selye hasaren var det daglige
andakter, mens koret Dynamis
underholdt med sang fredag.

Kjorer du innom Volvoforhandleren far du ikke bare
riktige deler. Du far f.eks. ved en service eller repsrasjon delene riktig montert! Med andre ord; Volvo originaldeler
og fagfolk i perfekt samarbeide, sarger for at din
Volvo forblir en Volvo - bit for bit.

DIREKTEN
I1STIi IIUSER
hJOOGO€lfl

'I'lL IVIAlI 'lID

SI. SPYLERVSKE
Ferdigblandet. Vanlig pris ca kr. 36,-.

SKIFTE
FROSTVIES KE
OG RENSPYLE
SYSTEMET

NA kr

H-4 LYSMRE
Volvo Original Longlife. Lyspmre
for na'r/liernlys. (12 V 60/55 \V.)
Vanlig pris kr. 39,50.

4800111111111

Hol- og halvsemice gjolder Oiler uron katalysalor.

NA kr.

EN BEDRIFT I CATENA-KONSERNET

Annonser leses
av folk flest

191,

Myrfaret 1, 1400 Ski - TIf. 09/87 54 11
Volvo-eiere bar det lift bedre!

2400

I

er:.- hi en,
Gode tilbud pa vinterdekk

halv pris
Varta batterier - 20%

Frostvske under

ENEBAKK FINA SENTER
TORE JOHANNESSEN
1912 ENEBAKK - Ttf. (09) 92 61 73
atiii

-"II

* God innvendig plass, kiassens stsrste
* Full av overraskende, praktiske Iøsninger
* Utstrakt bruk av galvanisert materiale * Skarpskodde, italienske kjøreegenskaper * Lavt bensinforbruk, snill mot rniljoet * Valgt til beste importerte bill sin
kiasse i Tyskiand av over 114.500 lesere av ((Auto Motor &
Sport)) * 3 modeilvarianter fra 69-90 BK. (Veil. tilbudapris
121.900,-, levert Vestby, frakt og reg.ornk. kommer i tillegg.)
Velkommen innorn. Fiat Tipo er kiar for prøvekjuring ndr corn heist!

STRØMMEN BIL AS
FIAT

MZA M

SKJ.RVAVEIEN 8 B (SAGDALEN)

PSTGOKS 15 - 2011 STRØM MEN
TLF. 06-81 56 60 - FAX 06-80 09 66

ARETS BIL I EUROPA 1989 - MED SJARM, TEMPERAMENT OG ITALIENSK DESIGN!

ANERKJENTE
MERKER
TM GODE

PRI ERT.
Priseks. 1:
165 x 13
pr. dekk
kP

440.-

ferdig pa bil montert og avbalansert

Vi torer
ogsâ
regummierte
dekk!

LANGAPENT
HVER DAG

ki. 8-18
LORDAGSAPENT

ki. 8-14

Priseks. 2:
145 x 12
pr. dekk
kr

3G0.-

ferdig pâbil—
montert og avbalansert

•DEKK SJEKK4p
ASKIM A*S

FROSTERUD !NDUSTRKJMRADE, MYRVN. 2, 1&X) ASKIM -1U. 88 3580-884201

Dekk i
alle priskiasser
ogalle
storrelser

UP&
Grovt tyveri

8

0

GOLFEDAGER PA HVAM

Norge og EF, -

Mer MIjovennlig
og billigere eie
6

samarbeid eller

OD. GOLF CL 1.3 L med so
radio

underkastelse

Motorrevolusjonen turbodiesel med katalysator
gjør drivstofforbruk 09 avgassutslipp mnimale. Golf
Miljødiesel er def mest miljøvennlige alternativet i dag.
Byff bensinslukende status med ren økonomi. Golf
Miljødiesel er lønnsom for deg og miljøet. Og kjøregleden er inkludert 1 prisen.
To en prøvetur i dog - ogs6 for miljøets skyld.

GODT UTVALG I WERE BRUKTE GOLF:

Golf Miljøclesel

Du kan kjore hostei- tygt i rnc.i
Hvis du tenker pa cdd rheten nà.
Vindusviskere. For kr 110....
Nifrakr 75,00
OjeWter III alle Volkswagen 09 Audi
N kr 119,00
,•no,-4 h,jrr Cr ." For kr
Nh fra kr 39,00

Golf Miljodiesel
fra kr.

154.670,-

Volkswagen
- velges med hocle og hjerte

NB! Nye og gamle Volkswagen- og Audi-eiere fr Volkswagen og
Audi Forsikring, som i snitI ligger 11% under de 5 store selskapene
pris.

88 GOLF GL 1.8, 28.000 km
88 GOLF GL 1.8, 58.000 km
87 GOLF GL 1.6, 93.000 km
87 GOLF GL 1.8, 78.000 km
87 GOLF GL 1.6, 62.000 km
87 GOLF GL 1.8, 70.000 km
86 GOLF GTi
70.000 km
86 GOLF CL 1.6, 71.000 km
86 GOLF CL 1.6, 48.000

For kr36-.

- .VolkswagenfAudi-arapIy
PusespHl br do mistc
Ten plugcIer ti dc Tleste modell
For kr 22,0.
Biaupunkt q saNainoa bilradia,

KR 110.000
KR 105.000
KR 85.000
KR 100.000
KR 90.000
KR 90.000
KR 109.000
KR 84.000
KR 79.000

KUn kr

KW kr

ffIOO

For kr 339Gb

som omfatter en fast pris pa arbeid og deler.
Tilbudef om gratis sikkerhetssjekk er laget for at bilene skal gO
høsten trigt i mote, og varer frem til 30. november 90. Vi gir deg 1 Ors
garanti p0 alt arbeid og alle deler.

R. Hoveisrud a.s
Hvamstubben 8, 2013 Skjetten - TIf. 06/8420 30

Klrkebygden og
Ytre Enebakk Vanuverk AL
Spyling av hovedvannledningsnettet forts etter.
Mandag 5. nov. - Barbøl - Tangen Bra.
Tirsdag 6. nov., onsdag 7. nov, og torsdag 8. nov.
Tangen Bra - Vàglia - ødegàrdslia til Gaupevelen.
Fredag 9. nov. Gaupevelen til Kvernstu Bra.
Arne Svarthol

Enebakk Landbruksiag bar
mote den 7. november med
foredrag over emnet Norge
og EF. Foredragsholder er
Dagfinn Sundsbø i Norges
Bondeiag.Uavhengig av EØS
-forhandlingene, vii trolig
spørsmâiet am norsk mcdlemskap i EF bli hovedtema
ved Stortingsvaiget i 1993.
Faktisk kunnskap og saklig
debatt vii vere en nØkkei i
kampen am folkemeningen.
Landbruket har iaget et studieopplegg som skal gi den
informasjon som er nødvendig for a kunne ta del i diskusjaner am Norges forhoid til
EF. Enebakk Landbrukslag
Ønsker alle vei møtt til foredrag og debatt.

S91....

Gratis s*ikkerh0
1WtSSj*e
Bade Volkswagen og Audi er kjent for gode kjøreegenskaper.
Men er f.eks. støtdemperne modne for utskiftning, vil kjøresikkerheten
bli vesentlig redusert.
Og deter ikke sikkert at ale oppdager det for det er for sent.
Vi inviterer derfor alle med Volkswagen eller Audi personbiler
1986-modeller eller eldre til en omfattende og grundig sjekk av alt
som innvirker pô bilens trafikksikkerhet og driftssikkerhet.
Hvis vi finner noe som bør utbedres - og du er enig - gir vi deg en
fast og gunstig forhândspris med anbefalt lid for utbedring.
For bytte av støtdempere, bremseklosser, eksosanlegg og dutch,
har vi et spesielt gunstig tilbud. Vi kaller dette tilbudet for Smartpakke,

En familie fra Vik fikk seg en
lite hyggelig overraskelse da
de torsdag kom hjem fra en
14- dagers ferie og fant huset
endevendt. Familien bar hittil
ikke oversikt over hva som er
stjàlet, men politiet har fâtt
melding am at to videoer og
en stereo er savnet fra huset.

Middelton
besøker
Misjonshuset
Misjonshuset i Ytre far
besøk av vestiendingen
Jakob Middelton. Han har
reist som forkynner i mange
hr, nâ er han bysekretr i
Stavanger.
Han vii tale am Profeten
Jonas- i Det Gamle
Testamentet, og har følgende
emner: onsdag 31. okt. Guds
Ord til oss. Torsd. 1. nov.
Gud Leter etter en pa flukt.
Fred. 2. nov. Ser du Jesus.
LØrd. 3. nov. Pa ditt Ord
Herre. SØnd. 4. nov.
Freisersinn - Misjonssinn.
Det blir mye sang pa møtene, og vi ønsker alle hjertiig
veikommen til Misjonshuset
i Vägliveien den første uka i
november. Uka etter er han
pa Emaus i Kirkebygda.

medENEBAKK
TREKK,,5P1LLKLUBB
I7vfjcer ungcfomsslcp(e IØr6ag 3. nov. k,C. 16.00.
jester: Eneakk., blTaiulakpr, Kristin fJ(rogvolTd1 9?ggnar youmn.sen.
Gratis entré. Servering av Icaffe, kaker tn.m.
TJt(odTning: 1. pretnie ergratis tur mecslcagernik.,treffen. ('Tre1cJspifftreff pa ((Peter Wesse&.)
Bysekretwr Jakob Middelton
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J1 initt

lar seier over Holand
Gunnielk Seierstad
Enebakks damelag møtte
Høiand hjemme i Mjrha1len i
helgen og det ble en kamp der
enebakkingene var best i alt. Dc
spilte hardt og kontant i forsvar
og leverte et flott og variert
angrepsspill. Dermed kunne
enebakkingene gA av banen med
en kiar seier 22-13 over HØland.
Rask ledelse
Enebakkingene begynte best
og tok raskt ledelsen. Med et
solid forsvarsspill og et variert
og bevegelig angrep ble
Hølands spillere mermest gjort
til statister. De fikk lite hjeip til
a stemme mot et hardtjobbende
Enebakk lag. Dette gjorde at
hjemmelaget kunne ga til pause
med en sikker ledelse 11-5.
Offensivt
I andre omgang la Enebakk om
taktikken I forsvar. Laget spilte
mer offensivt for a fâ stoppet

Teorikurs
starter tirsdag 13. november ki. 16.30.
RingEva pA Of. 06/8142 92.

Gautes TpaRkskole A/S
LILLESTROM

Turn og Trim
Turntrening for gutter 8-12 Ar starter opp torsdag 1.
nov. ki. 19-20 pA Ytre Enebakk skole.

Hàndballkamper
I Mjawhallen
Hølands skudd, og det lyktes de
med. Det hjalp lite at Høland
spilte bedre i andre omgang, for
hjemmelaget fortsatte A spille
godt i angrep og de scorte
mange mal. Dermed ble Høland
sian 22-13 i en kamp som var
dominert av Enebakk.

-Jeg er spesielt fornøyd med forsvarsspillet. Vi bar tidligere hatt
en tendens til a sprekke inot
slutten, men i dag holdt det heldigvis helt ut, sa Enebakks trener Arne Evensen etter at
Høland ettertrykkeiig var satt pa
plass i Mjerha11en søndag.

Burde ha vunnet

12.00
12.55
13.50
14.45
16.00
17.15

sondag 4. nov.
J 12 Driv 1 - Nit/Hak 1
G12 Driv - Nordby
G14 Driv 1 - Holmen
K 5 Enebakk 1- R1ingen 1
K 7 Enebakk 2- Lommedalen
V Driv - Nannestad

ENEBAKK KOMMUNE
Ligningen for etterskuddspliktige skattytere for Aret 1989 legges ut til gjennomsyn
pA ligningskontoret 1 3 uker fra mandag 29/10 1990.
Kiager mA vre kommet til ligningskontoret innen
19/11 1990. Skatteoppgjør sendes den enkelte skattyter, og restskatt forfaller til betaling 19/111990.

Gunnleik Seierstad
Drivs herrelag i handball møtte
Tveter I helgen. Etter en litt treg
start pA kampen kom hjemmelaget sterkt tilbake etter pause.
Driv hentet Tveters ledeise og
var nacre ved A vinrie kampen
som til slutt endte med et kitepent tap 22-20.
Det var Tveter som Apnet best
og de la raskt pA et par mA!
foran Driv. Men etterhvert kom
ogsA hjemmelaget mer med og
lagene fulgte hverandre det
meste av omgangen. Mot slutten
gikk derimot Tveter litt ifra, slik
at de ved pause ledet 13-8.

Toppscorer mot Tveter Knut Jahr , sØrget for seks av mdlene.

Bulge mi1
I andre omgang var det Driv
som gikk sterkt ut og selv om
hjemmelaget hadde en tendens
til A slippe inn enkelte billige
mA], sA var det Driv som hadde
taket pA kampen. Mot slutten sto

det hele mer eller mindre og
vippet og begge lag kjempet
intenst for seieren. Desverre tapte Driv den kampen og Tveter
stod igjen med sluttresultatet
22-20.
Dãrlig konsentrasjon
-Jeg synes det er hyggelig at

Kommunekassa

Ligningskontoret

ENEBAKK KOMMUNE

Hovedutvalgsmøter
november 1990

det stadig gAr fremover, men
det var selvfølgelig synd at vi
tapte denne kampen. Hvis vi
hadde kiart A holde konsentrasjonen oppe hele tiden sA er jeg
sikker pA at vi hadde vunnet, sa
Drivs trener Per Erik
Kristiansen, etter søndagens
bitre tap.

01.11.90 Teknisk styre
form.skapssalen ki. 19.00
01.11.90 Adm.strasj onsutvalg herredsstyresalen ki. 19.00
05.11.90 Formannskapet
herredsstyresalen ki. 08.30
12.11.90 Formannskapet
form.skapssalen ki. 19.00
13.11.90 Skolestyret
herredsstyresalen ki. 19.00
20.11.90 Adm.strasj onsutvalg form.skapssalen ki. 19.00
22.11.90 Teknisk styre
form.skapssalen ki. 19.00
27.11.90 Helse- og sosialstyre form.skapssalen ki. 19.00
29.11.90 Kulturstyret
form.skapssalen ki. 19.00
Formannskapskontoret

ENEBAKK KOMMUNE

Innskriving veil barneskolene I Enebakk
hmskriving av barn som skal begynne pA skolen høsten 1991 blir foretatt i alle kretser I uke 45/90. Barna
møter ved den skolen de sokner til. Innskrivingen
gjelder alle barn som er født i 1984 og bosatt i Enebakk.
Barna bes mote kretsvis til følgende tider:
HAIJGLIA SKOLE
YTRE ENEBAKK SKOLE
KIBKEBYGDEN SKOLE

Man. 5. nov. ki. 12.00
Tirs. 6. nov. ki. 11.00
Fre. 9. nov. ki. 11.30.

For barn som har bodd i Enebakk mindre cnn 1 Ar,
mA dAps- eller fødselsattest tas med.

16 sei'Ore til Driv Roma
Vignett ønsker lykke til med
Av 25 spilte kamper har laget
Fotball-laget Driv Roma bar nA
avsiuttet en kjempefin fotbali vunnet 16, tapt syv og spilt tre neste Ars sesong.
sesong. De bar deitatt i Folio uavgjort. Det er 14 spillere med
rekrutteringsserie, Lisiebycup, pA laget og den glade gjengen er
alle ni Ar gamle.
Hondacup og Siggerudcup.

ønsker noen A begynne pa skolen for det Aret de fyiler 7 Ar, mA søknad om dette tas med ved innskrivingen. Søknacl mA ogsA leveres dersom barn fodt i
1984 ønsker A begynne pA skolen senere enn høsten
1991.
Veikommen til skolen!
SKOLESJEFEN

10
Anerkjent kunstner
(Atte àrs akademiutd.
Paris, Berlin, Oslo) ledig for portrettoppdrag.
Tegning og maleri.
Lars Fumes, tlf. 92 55 18
LARS FURNES

Vakkert, erotisk maleri

JL

Misjonshuset, Väglivn, 7

Møteuke ons. 31. okt. - sond. 4. nov. v/bysekretr Jakob Middelton.
Tema: Profeten Jonas.
Møtene begynner ki. 19.30, sønd. ki. 18.00. Bonn 1/2
time for.
Alle hjertelig velkommen!

80x100 cm, til saigs for
kr 1.500,-.

BRØNNBORING

LANGBRATEN

soker barnehageassistent, 17 1/2 t pr. uke, tirs., tors.,
annenhver fre., fra 01.01.91.
Mulighet for endring av timeantallet.
Barneh. liar barn i ald. 3-6 ár. Apn.tid 61/2 t pr. dag.
Nrmere opplysn. tif. 9242 72. Soknaden sendes:
Marl menighets barnehage, boks 128, 1914 Y. Enebakk,
innen 12. nov.

02/62 08 65 e. kL 17
Forhandler av Jacuzzi pumper

Annonser leses
av folk flest

uo

s sLcte jentetur
blir CØrdàg 10. november

pd fiandLetur tilT9ulefiuset i DrØbakjnec1
tunch pd .1l5 IiotelTI.
Det serveresjuleg(Øgg og pepperlcalccr pd bu.ssturen.
Trispr. m(emkrl2S,Tri.spr. ikke nied(emkrl75',-

-, Mums
Beg ravelsesbyrá
Torggt. 2 2000 Lillestrom

ORDNER ALT
VIED BEG RAVELSER
OG KREMASJONER
06/814830-811411

Pdineliling innen 5.11. tif.
Rignwr'BruvoII92 82 83
Janice Hansen 92 91 36
.vrci,5efra .T[ateby (Bjerkc) kI. 10 og utover mat
tre Enebakk.
9UTITe nwd nisselue Os Icppp bCir tatt med
4ft.:

EnebakkHusmorlay

Etter kontorlid:
02/97 44 65 - 06/84 17 74
SVEUMS BLOMSTERFORRETNING
OG BEGRAVELSESBYRA

Ski
Bcravclsesbr
() CHRSTENSFUJD EFT

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

Gev. nr. 1 lodd nr. 3037,
2 -lodd nr. 0977, 3 - lodd
nr. 3557, 4 - lodd nr.
7956, 5 - lodd nr. 4301, 6 lodd nr. 1140, 7- lodd nr.
1131, 8 - lodd nr. 4749, 9 lodd nr. 1125, 10 - lodd
nr. 5129, 11 - lodd nr.
5105, 12 - lodd nr. 0460,
13 - lodd nr. 9183, 14 lodd nr. 2807, 15 - lodd
nr. 2720, 16 - lodd nr.
3936, 17- lodd nr. 0370.

I(

Lite hus

pa gärd til leie. Enkel stand.

111: (02)41 1035

Bm. Flateby

Stjàlet pa Pizzerian tredag IS.
Ny skinnjakke (herre), kort, mørkebr. mlsorte felter, spesiell.
Kj.tegn: lite risp pa innsiden av kraven.
Duser.
TH. 92 84 92

har mote onsd. 7. nov. kl. 19.30 pa Bøndernes
Hus.
DAGFINN STJNSBO foredrar om Norge og EF.
Alle vel møtt.

Advokatbistand

Mi prtkss -.
skifte .- kS tamiHerett, arbeids09 skatterett

ARVID SEMB RONNINGEN
Boks 1384, Nringsparken, 1400 Ski. TIf. 87 55 85
rTectw
RUST PA BILEN
Vi utfører rust-skadereparasjoner pa Deres bil til
hyggelige priser. Vi utfører ogsà opprettning og deleskifting. Lakkerer gjer vi med SIKKENS billakk.
Vi gir gratis takst og fast forhándspris.

A.S SLITU KAROSSERIVERKSTED
Tif. 09/89 44 76 - Slitu

Enebakk
Bondekvinnelag
innkaller til ârsmote

torsd. 15. nov. ki. 19.30 pa Bøndernes Hus.
Vanlige ársmotesaker. Saker som ønskes behandlet,
ma sendes styret innen 5. nov.
VEL MØTT!

Follodistriktets byr
gjennom 60 ãr

Fotballlotteriet
1990

TH. 92 42 22

Advokat

T tneden venninn.e og niØt Opp. F

BECRAVELSESBYRAER

Nyrestaurert enebolig til lele

Enebakk Landbrukslag

BRØNNBORING • PUMPESERVICE
Bjorn Bondes v.51, 1253 Oslo 12

611247-030/20470

-

pa Flateby. Kort vel til skole og butikk. Barnevennllg.

REDD BARNA

Marl menighets barnehage
Gjennomboring for vann og
avløp. Montering og
rehabilitering av
vannfo syningsanlegg.

Stop enebolig til We
ved Hektnersletta/Rlingen. Hage og garasje. Barnevennlig.
Tif. 92 42 22

SNOFRESERE, PLANERINGSSKJ/ER OG
TRAKTORKJETTINGER FAR DU HOS OSS
HEKTNER MASKIN AS
2008 FJERDINGBY —TLF. 06/83 35 00

OPTISK SYNSPROVE

NY utstilling I EK-galleri I We

Timebestilling

ULLA YSTEHEDE stiller Ut batikk og kinesisk maleri. I tillegg vises et lite antall privateide kinesiske tusjmalerier.

Kjølberg Optiske a.s
Brotergata 2
v/Vinmonopolet
Lillestrem
TIf. 06/81 16 22

APNING:
Lørdag 3. nov.
Sondag 4. nov.
Mandag 5. nov. - fredag 9. nov.
Lørdag 10. nov.
Søndag 11. nov.

kI. 12.00-16.00
kI. 13.00-16.00
kI. 12.00-16.00
kI. 12.00-16.00
kI. 13.00-16.00

FYRINGSOLJE • PARAFIN

Hjertelig ve/kommen til en spennende utstihing!

• AUTODIESEL •

Kunstneren vil demonstrere kinesisk tUsjmaleri, Utstyr og teknikk.

Folio Varmeservice
v/Bjørn Brødholt, Tomter
TIf. 9226 10
Bruk VARMEKONTO hos TEXACO

Enebakk kunstforening

ii

11

1F.,am 10 J94c
EIENDOMSFORM.

EL]KTROREP

kjøpe eller selge
elendom?

EgO H. Jorgensen
Telefon 09/9262 76
Byggveien 10, 1912 Enebakk Mobiltelefon 094/17 467

Alt i reparasjon og installasjon
av kjol og frys

Kontakt:
TRYTI EIENDOMSMEGUNG A/S

GLASS

RAMMEVERKSTED

ELEKTRIKER

Kjoleskap - kjolerom, fryseskap - fryserom
Dag og kveld
SaIg - service og montering

Enebakk
Glass

Galled Nygárd
Flateby - tlf. 92 80 80

Alt / glassarbeid

Galled - innramming
Gulimedalje I innramming i VM 1989 og 1990

BIL
Audi

Svein Thorsen
Fjellvn. 30 a, 1914 V. Enebakk
TH. 9246 13 - Mobil: 030/30 339
Ogsá kveldstld

RORLEGGER

Erling Rod A/S

Soiheim Elektriske

1800 Asklm

All. ELEKTROFNTREPRNØR

INDRE ØSTFOLDS
NYESTE BILFORRETNING

1912 Enebakk

TIf. 92 6420 - 030/30 193

Kjop din nye el/er brukte bil dos oss.
TIf. 88 16 15

Utsigts rammeverksted

Erik Kjelgaard

Alt i innramming
Sa/gav
medaijeskap og innrammede akvare/lavtrykk

1911 Flateby - tlf. 9286 10

Varme, sanit00r, nybygg og rehabilitering.
Utleie av lensepumper, vannsuger
og heytrykksspyling.

1914 Ytre Enebakk - tlf. 9246 39
Mobil 094/27 522

Ogsà kveldstid

REGNSKAP

A. NILSENS
BILSER VICE

ENERANK VON 00 VARME
ELEKTROENTREPRENØRFIRMA

KJELL BRENOJORU

TORNERUD - Askim
TIf.

UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER

88 15 70

Bakkevn. 58C, 1911 Flateby
TIf. 92 86 94. Mobiltlf. 094/26 165

BRENSEL

Konkurransedyktige priser hele âret!

09-92 5555 mobil. 094-14 469.

RI
NOROL

5

1912 Enebakk

Strømsborg &
Enersen A/S

FYRINGSOLJE - PARAFIN AUTODIESEL
TRINTOVERKSTED AS

nebakk
egnskapl%tor A/S
TIf. 09/92 63 03
rR
Postboks 24
Hovel Heiaas

1912 Enebakk - tlf. 9263 00

- —
SELSKAPSMAT

FRISØR

DØGNVAKT
Graving og høytrykkspyling
OIav C. Jensen

Regnskapskontor

utforer alt I el-installasjoner

EILJ.G

Godkjent regnskapskontor

DURUD GARD,
1914 YTRE ENEBAXK
Tic. 09 924630 Mobil 030 04997

SRRregistrert
regnskapsfører
Landbruksregnskap - Gardsoverdragelser
Andre nringsdrivende
Dalefjerdingen, tlf. 09/92 64 33

S Son A/S

MYRFARET2, 1400 SKI. TLF. 09-871457
RBRLEGGERBIJTIKK
EGEN RBRLEGGEFIAVDELING
All innen • Sanitar • Varme • Munernisering

TANNBEHANDL.
sys-adrv;

71

• Regnskap & Forretningsførsel
Man.-fre.9,00-17.00
Tors. 10.00-19.00
Lor. 9.00-14.00

DAME-OG
HERREFRISØR
SOL-PARFYMERI

Bedriftsrádgivning

K3

Forretningssenteret,
Ytre Enebakk - tlf. 92 54 13

BYGG OG ANLEGG

BYGG OG ANLEGG

Lunds Mating"
og Tapetsering A/S
Rakkestadvn. 74
1912 Enebakk
TIf. 9263 81

Helgesensgt. 12
GrUnerløkka
TIf. 02138 51 73

Entreprenor

Lars M. Enger
Flateby, 09/928731
Mobil 094/95743
Gray., sprengning, transport

6

Lenrtestadvn. 5
1912 Enebakk

Tif. 09/92 6543
Mobil 094/37 548

Utfører alt innen
nybygg, tilbygg, rehabilitering
og modernisering

Fast pris
Tømrer- og snekkerservice
Ernst Rasmussen,
Bakkeveien 5, 1911 Flateby
Utterer alt innen nybygg, tilbygg, reparasjoner,
modemisering, flislegging og tapetsering.

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

BYGG- OG TOMMERMESTER
Per-Erik østlie a.s
Mur, puss,

peiser og fliser
TIf. 92 82 90
Asveien 7, 1911 Flateby

1914 YTRE ENEBAKK

NYBYGG - TIL8YGG
RESTAURERING GRUNNMJRER
- TEGNING - PROSJEKTERING
TIf. 09/92 43 40

Mur & Graveservice A/S
1912 Enebakk

Graving - transport - spreng fling
Mur- og betongarbeider

TIf. 09/92 6118 - 09/92 62 56
094/25 366 - 094/08 438

Mobil: 094/30 295

Beltegàende
minigraver

SystemMmnistrasjon NS
Gaupeveien 29
.
1914 Ytre Enebakk
..
TO.: (09)924824-924774.

GAUTE'S TRAFIKKSKOLE A/S

TANNTEKNI KERMESTER
LASZLO FARAGO

Teorikurs - Fase II

Grevlingveien 34, 1914 Ytre Enebakk

TH. 06/81 42 92

Ski Trafikkskole
1400 Ski - tlf. 87 37 10

Kiasse A - Kiasse B
Teorikurs - Kjøretimer
Om nodvendig meter vi
til kjøretimer i Enebakk.

TRANSPORT
Ingar A. Bergskaug
Transport - Sand,
stein og fyilmasse
Flateby - tlf. 92 80 42
Mobiltlf. 094/95 481

SPESIALFORRETNINGER
KV1KK RENS
E]

Grendesenteret, 1911 Flateby
TIf. 09/92 83 74

Nybygg, tilbygg og rehabilitering

TIf. 09/92 46 82

VAKTSELSKAP

TIf. 92 52 28

Mobiltlf. 030/15750

Enebakk Tannteknikk

OppIring pa b/I

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

Jury Sulerud
1914 Ytre Enebakk
TIf. 92 90 80— 92 44 88

Fiatebysenteret, Flateby

928739
Tlf. kI. 8.00-15.00
92 80 31
Tif. utenom kontortid
Kvelder, etter avtale

TRAFIKKSKOLE

leies Ut rimelig, med eller uten fører.
Ypperlig til mindre gravearb., planering av
plener etc.

Bygg- og tømmermester

Stein Darre-Hanssen

SPESIALFORRETNINGER
h TEPPE - ENGROS
ALT I TEPPER
OG GULVBELEGG

A/S

TIf. 92 80 21
1911 Flateby
Mobil 030/06 359
D. FREI I AG CO
Elektro - Mekanisk - Verksted
Produksjon - Reparasjon
Sterkstrom - Svakstrøm
Bil - Elektro
Postboks 77, 1912 Enebakk - tlf. 09/92 6294
• PoliklinikkS Rontgen • Kirurgi
S Lab.serviceS Oppstalling opererte dyr

SKEOSMO DYREKLINIKK
Vet. Knut-Arne Nverdal
N. Riisgãrd, Kjeller

(Skill Ira Fetvn. v/tlyplassen(

Apningstider: 8.30-15/17-19
Timebestilling 06/87 85 00 el.
"DROP-INn 8.30-14. Stengt heig.

Fra L.A. til Enebakk

411asse synes det varfint a markere FN dagen med en innsamling til Redd Barna

2500 til Redd barna
—Det begynte med ideen om en bandkveld, sd ble det konsert i
Mja'rhallen istedet, sier Roger Hollund, leder for ungdomsklubben
i Ytre.

Anne Lund
Fredag 9. november arrangerer
de tre ungdomsklubbene i
Enebakk en konsert i Mjer hallen. I Ar er det det norske bandet
Sons of Angels som blir det store trekkplasteret sammen med
flere lokale rockeband.

Fra bandkveld til konsert
—Det hele begynte I fjor med at
ungdomsklubbene hadde ønske
om A arrangere en bandkveld for
amatØrbandene i Enebakk,
forklarer Roger Hollund, leder
for ungdomsklubben i Ytre. Ideen til prosjektet fortsatte og
vi begynte A tenke litt større. Vi
Ønsket noe mer enn en bandkveld, vi Ønsket en konsert. Men
da mAtte vi ieie Mjerhailen og
utstyr og for A fA til dette mAtte
vi fA tak i noe som trakk mange
mennesker, som den gangen var
- Da Vinci. Det kom omkring
400 mennesker pA denne konserten og det var vi jo forsAvidt
fomøyd med, sier Roger,—men
vi skulle jo gjeme ha sett at det
kom flere.

Angels har hatt stor suksess i
Statene og er nA klare for A mote
sin norske publikum. Lpn Sons
of Angels selger bra her i Norge
og lanseres stadig i land verden
over.

Yellow Rain & Brix Brax
Sons of Angels er bare en av
godbitene vi fAr høre denne
kvelden. The Brix Brax
Brothers and the Platfoot
Crocodile er et band som bestAr
av litt eldre ungdom som liker A
opptre. Dette er dyktige musikere som spiller god, gammeldags
rock'n roll og lager litt show
rundt opptredene sine. Gruppa
Yellow Rain over pA ungdomsklubben I Ytre. De skriver
en del av lAtene sine selv, og
ogsA de lager litt show nAr de
først stAr pA scenen. Fra Flateby
kommer Decade og Masters of
Mercy. Wolfram er et band som
nok flere husker fra fjorArets
konsert og mange mente at de
godt kunne mAle seg med
DaVinci. Fra vAr vennskapskommune HammarØ kommer et
band som vi ikke vet stort om
for de stAr pA scenen.

Selger bra
Denne gangen hadde vi flere
kjente band i tankene og vurderte A satse pA Return, men de
hadde booking lang tid fremover, sA de kunne desverre ikke
komme. Gjennom Impressario
ABC, fikk vi tips om den forholdsvis nye gruppen Sons of
Angels, forteller Roger.—Dette
ble veidig positivt mottatt av de
andre kiubbene, sA nA hAper vi
at de, sammen med de lokale
bandene vii trekke folk. Sons of

Boogere
I pausen meilom Sons of
Angels og de lokale amatørbandene vii 14 unge boogdansere
fra Hammarø ha en oppvisning.
Biiletter fAes i alle ungsdomsklubbene og i Mjerhallen.
—FjorArets konsert var sA vellykket at vi hAper dette kan bli noe
A kan gjenta hvert Ar i forbindelse med kulturdagene i
Enebakk, avslutter Roger
Hollund.

PostgiroO8O
Pal

Elevene ved Kirkebygden skole
slo to fluer I ett smekk sist uke
med en verdig markering av FN
dagen og innsamling til Redd
Bamas TV aksjon.

hjemmelagde kaker, vaffler og
saft, mens myntene skranglet i
bØssene.

Vaffler og saft

EtterpA bar det av sted til elevforestilling i gymsalen hvor
sanger, skuespiil og apeller stod
pA progranimet. Det hele ble
rundet av med en overrekkelse
av 2384 kroner til TV aksjonens leder i Enebakk, Carsten
Barbøi.

Da Vignett kom pA besøk FN
dagen pirret duften av nystekte
vaffler neseborene og bak de
lukkede dørene hørtes lyden av
hektisk aktivitet. Bak dØren til
4. klasse koste elevene seg med

Elevforestilling

—Vi kan gjøre mye med enkle
midler, sa Carsten BarbØl. —For
70 kroner kan man gi et barn i
Nepal undervisnin'g. Det nytter
A gi. BAde smA og store bidrag
blir verdsatt av mottakeren.
Han hAper man vii ta posistivt
imot de mange innsamlerene
nAr de kommer pA dørene i
uken frem til TV aksjonen 19.
november. Da er mAlet A komme pA innsamlingstoppen i
Akershus.

Arets O.D. ga 15 000 kroner
Sist torsdag fikk nok
mange besøk av clever
fra Strømmen videregâende skole, avdeling
Flateby. 15 000 kroner
ble innsamlet, og ârets
aksjon gr til under- visningsprosjekter i tilsammen 15 land.
Anne-Grete Lossius
Elevene ved fiuialen pA Flateby
har lagt ned et omfattende
arbeid i forbindels med Arets
Operasjon Dagsverk-aksjon. De
tre jentene som har utgjort
aksjonskomiteen,
Nina
Bergskaug, Inger Lindeman og
Hanne Jorgensen sier det har
vefl slitsomt, men mOrro.

Lodd og bøsser
I hovedsak har elevene gAtt
rundt med bøsser, og lodder
soigt til inntekt bide for aksjonen og Landsiaget for
Trafikkskadde. En del av elevene har ogsA vrt ute og arbeidet.

Undervisningsprosjekt
Inntekten av Arets aksjon gAr til
et verdensomspennende menneskerettighets og undervis-

Hanne JØrgensen, ill venstre, Nina Bergskaug, sittendeforan, og
Inger Lindeman i aksjonskomiteen synes folk har vrtflinke til a gi.
—Det har i'rt slitsomt, men morro, sierjentene.
ningsprosjekt i bAde Afrika,
Asia og Latin-Amerika.
Amnesty International vii administrere prosjektene.

Elevene pA Flateby har virkelig
gjort en strAlende innsats og
resultatet av aksjonen ble rundt
15000 kroner.

Service til
alto I Enebakk
Vi henter, leverer, IAner deg gjerne en annen bil
(kr 100/døgn ex. bensin) og reparerer din bil raskt og rimehg med kvahitet.

re!! ,ei

hf. 09-9244 14. - 09-92 45 65

TERBECK

