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Enebakk IF
gransker
seg selv
Sam et ledd i et
storre prosjekt
der søkelyset blir
rettet innad pa
egen
organisasjon, skal idrettsforeningen nâ toreta en spørreundersokelse blant
kommunens befolkning pa Rateby og i Kirkebygda/Dalefjerdi ngen.
SIDE 5

Kretsens
beste smâguttelag
Smâgutt 1 i Enebakk IF er det
eneste laget som
er meldt pa i fordivisjon.
Ste
—Arets treningskamper har vist at
laget fortjener en
plass blant de
beste, og vi skal
vise at vi ikke har
gjort noe dumt,
sier trener Geir
Dybdal.
SIDE 5

Skrenten
bar fátt
Ieieboere
Avlastningsboligen Skrenten i
Kirkebygda har
nytig fâtt Ieieboere. I husets forSte etasje er to
leiligheter istandsatt til to av var
psykisk utviklingshemmede som
har kommet til
hjemlige trakter
igj en.
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Enebakk Energiverk
er snart en saga blott
Enebakk og Ski kommuner blir fra nyttâr av
sammenslâtt til ett energiseiskap, og hovedsetet
blir a tinne i Ski.
Bakgrunnen for det hele er en ny energilov
som pâlegger kommunene storre kompetanse
og fleksibilitet, noe som yule ha betydd store
investeringer for var kommunes vedkommende
om vi skulle fortsatt pa egenhând.
SIDE 2

Enebakk
Skytteriag
seller I
medvind
Del er IN og rore I
Skytterlaget om dagen. Ikke mindre enn
27 aktive unger fra ti til
femten âr deltar med
IN og lyst. —Det er
mange som er butt riktig gode I lopet av yinteren, forteller ungdomsleder Hans Anton Aaser.
SIDE 2

Pd vintersesongens avslutningsfest pd Granly vanket det

flotte pokaler til alle sammen. Nd skal defortsette med
skytingen ute i deifri, og skytterla get har bdde klubbhus
ogJlort bane ved Lysern. Forskjellige stevner skal de
ogsd delta pa utover sommeren.
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Savner nakkestøtter

70 - 90
store

Busspendlerne i komunen savner nakkestotler

reker

pa morgenbussene! De er lei av a krolle seg

sammèn og sove med hodet slengende I alle
retninger. —Hvis det er noen som trenger a fâ
sove pa bussen sa ma del Jo vre oss som reiser med de tidligste bussene, undrer de trofaste kolleklivtransport-brukerne.
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Synsprove
Briller/kontakthnser
Medlem av Norges Optikerforbund
Timebestilling:
TI?. 0/87 50 30
Egen fargekonsulent
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Kjempekult
I Skytteriaget

-Ved okologisk hagebruk gjodsler vi jorda
Temakveld om økologisk
hagebruk har nettopp
vart avholdt ph Flateby
Samfunnshus. Det var
Enebakk Hagelag som
arrangerte og gãrdbruker Johan Ellingsen
holdt foredrag. —Det er
ikke alitid like enkelt a
skulle stole phi naturens
eget økosystem, sa
Ellingsen blant annet.
Ellingsen har erfaring med økologisk jordbruk giennom sitt
prosjekt hjemme pA gArden pA
Flateby. Arsaken til at det nA
satses pA Økologisk jordbruk er
den spesielle miljøsituasjonen vi
har i verden idag. Jordbruket er
veldig sArbart for forurensing.
Derfor er det viktig at vi tar vare
pA det jordarealet vi har. Under
foredraget pA Flateby ble det
ogsA vist lysbilder med tilknytfling til jordbruket.

Utnytte ressursene
Kristine BarbØl (t.h.) og Man MagerØy synes det er "kjempekult" d delta pd skytingen.

Enebakk Skytterlag
seiler I medvind for
tiden. I Iøpet av vinteren har laget fãtt
mange nye medlemmer, og i alt 27 unge
fra ti til femten ár deltar ni med IN og lyst.
Sist uke feiret laget
avslutningsfest for yintersesongen pa Granly
i Dalefjerdingen, og
det vanket fine pokaIcr ph alle.
Skytterlaget har egne lokaler
i annen etasje pA brannstasjonen I Kirkebygda, og der
har de Øvd i hele vinter. —Det
er mange som er butt riktig
gode, forteller ungdomsleder
Hans Anton Aaser.

og fulit bus pA Granly. Da
var det avslutning pA vinterskytingen, og fra nA av skal
laget operere i det fri. Laget
har bAde egen bane og
klubbhus ved Lysem, og her
blir det stor aktivitet utover
sommeren.
I tiflegg skal de delta pA
forskjellige stevner der ogsA
de yngste vil fA et tilbud,
selv om de er for unge til A
delta pA offentlige stevner.
—Vi skal sørge for at alle fAr
vre med. Det er viktig bAde
for fellesskapet og for interessen, sier Aaser.

Trivelig miljø viktigst

Skyttenlaget hadde fAtt besøk
av riksinstruktØr Kent Ame
Berglund, og ban var mektig
imponert over den store
rekrutteringen. Han ga nok
We de aktive og forledrene
litt A tenke pA, for det som
Ogsa for jenter
opptok ham mest var det
27 entusiaster fra ti til fern- sosiale aspektet. —Ikke sats
ten Ar har trent i hele vinter, sA voldsomt i begynnelsen,
og blant disse er det ogsA to men tenk mer pA A skape et
unge darner med. Det er godt og trivelig miljø, var
Kristine Barbøl pA snart 13 hans rAd til barn og voksne.
Ar, og Mari Magerøy pA sam- Og ban sa at dette gjelder
me alder. Begge er fra generelt i all idrett. —Ikke ha
Kirkebygda. —Vi har van-t alt for store ambisjoner pA
med siden jul, og vi synes vegne av deres hApefulle;
det er kjempekult, sier jente- ikke press dem. Ta vare pA,
ne. De startet fordi "mange og berøm det som er bra. Det
av gutta i klassen var med, mindre bra kan vi overse, var
og det hørtes kuult at".
rAdet til foreldrene.
Ungdommene har med seg
Og ungdomslederne var
trenere/ungdomsledere, belt pA bØlgelengde med
to
Amt Ness og Hans Anton instruktØren. —Vi Ønsker A
Aaser. —Dette er en fin sport skape et godt miljø; det er
for jenter, og de kan nA langt. det aller viktigste, sA komDet virker som om jenter er mer skyteferdighetene ettermer treffsikre, sier Ness. Og hvert, var bAde Aaser og
kan fortelle at de to darnene Ness sjønt enige i.
allerede har blitt svan't treffsikre.
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Alle far delta

Sist uke var det stor festivas,

—I dag tyner vi maksimalt Ut av
naturen. Dette kan ikke fortsette
i fremtiden. Derfor mA vi utnytte de ressursene vi har uten A
brake de opp. For A greie dette
mA vi vite hvordan naturen fungerer. Vi mA ogsA tØrre A stole
pA jordens biologiske evner. Det
er viktig at vi dyrker vAne egne
matvarer, og derfor mA vi legge
forholdene best mulig til rette

for økologisk drift, sa Johan
Ellingsen.

Tilføre organisk materiale
—Hvis vi skal fA til A dyrke økologisk, sA mA vi sørge for A fA
sterk biologisk jord. Det fAr vi
ved A tilføre mest mulig organisk materiale. Ved Økologisk
hagebruk gjØdsler vi jorda istedenfor plantene, sa Ellingsen.
Han forkiarte ogsA at det er viktig A dyrke forskjellige planter
pA samme sted hvert Ar. —Vi mA
veksle melom nrende og
trende planter, slik at vi ikke
bruker opp jordens ressurser.
Dette vil ogsA fore til mindre
ugress og plantesykdommer,
kunne ban fortelle en lanesugen
forsamling.

Flott med kompost
En ting som gir god jord og som
er flott A ha i hagen er komposthauger. Kompostbing-ene gir
flott nring, men det er viktig at
temperasturen ikke blir for boy
eller for lay. Det er lurt A ha flere forskjellige binger ettersom
hva slags avfall man skal ha der.
Det A ha en binge for grovt
avfall som greiner, kvister o.1.,
en for matavfali og en for lettere
materiale som plenklipp og
grønnsaksavfall er ypperlig.

Ikke spa om jorda
—NAn vi holder pA ate i hagen
om vAren tar de fleste og vender
om jorda med spaden. Dette er
egentlig feil. Det eneste vi skal

Gdrdbruker Johan Ellingsen
fortalte om Økologisk hagebruk pa Flateby Sam-funnshus. —Vi kan ikke i fremtiden
fortsette d lyne maksimalt Ut
av naturen, og derfor mJ vi
vite mer om hvordan den fungerer, fortalte han en la?reiysten forsamling.
gjØre er A løsne litt pA det Øverste laget slik at det kommer luft
ned i jorda, forklarte Ellingsen.
Det ble ogsA fortalt litt om forskjellige planters egenskaper og
hvilke planter som trives i sammen.
Det ble med andre ord en. fin
og lrerik kveld for de .fremmØtte pA Hagelagets temakveld.
GUNNLEIK SEIERSTAD

Sarnmenslaing f ra nyttâr
Enebakk kommunestyre
gikk mandag enstemmig
inn for sammenslãing av
E-verkene i Ski og
Enebakk kommuner.
Bakgrunnen er den nye
energiloven som phIegger
kommunene stØrre kompetanse og fleksibilitet.
Den nye energiloven som ble
gjort gjeldende fra 1991 ivaretar
forbrukernes interesser nAn det
gjelder et rasjonelt, Økonomisk
ansvarlig og miljøbesparende Everk. Loven legger ogs& til rette
for en samfunnsøkonomisk riktig tilpasning i produksjon og
forbruk. I denne sammenheng
vii smA enheter ha vanskeiigheter med A bygge opp tilstrekkehg kompetanse. Derfor gAr det
mot sammenslAing av de to Everkene i Enebakk og Ski
kommuner.

Ny konsesjonsordning
E-verkene skal organiseres slik
at produksjon, overfØring og
fordeling av energi framstAr
som adskilte resultatenheter.
Det er innfØrt en ny konsesjonsordning i tillegg til den omrAdekonsesjon vi har i dag. Den nye
omsetningskonsesjonen skal gi
myndighetene en mulighet til A
kontrollere netttfunksjonen som
et naturlig monopol, ivareta forbrukernes interesser, sikre en

Økonomisk rasjoneil omsetning
og bruk av den elektriske energien og ivareta hensynet til oppbygging og vedlikehold av et
kraftmarked.

Gratulasjonshilsen
1

Enstemmig
Enebakk kommunestyre gikk
mandag enstemmig inn for sammenslAing av de to E-verkene.
Dermed vii det nye aksjeselskapet overta det hele og fulle
ansvaret for energiforsyningen
til nAvrende og fremtidige
kunder innen kommunens forsyningsomrAder fra og med første
januar 1992. Et interimstyre en
ansvarlig frem til et permanent
styre blir vaigt av generalforsamlinen. Enebakk kommune
fAr tre representanter I interimstyret.

Send en hilsen til
siekt eller en god
venn.
Med bilde koster
det kr 30,-.
Men husk!
Med - alle hilsener
ma vi ha en avsender, seiv om du
ikke vii ha navnet
ditt i avisen.
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Stor trives pa Kronafeltet
To psykisk utvikhngshemmede personer har foreløbig
fttt botilbud i Enebakk, som et ledd i Stortingets vedtak om tilbakeføring til hjemkommunen. De har fãtt
tildelt hver sin flotte leilighet pa Kronafeltet i
Kirkebygda En av dem, Per Ruud, er en trivelig kar
pa 29 ãr, og han er mektig stolt av det flotte hjemmet
sitt.
Aviastningsboligen Skrenten pA Hjelp til selvstendighet
Kronafeltet i Kirkebygda har I en mItned nA har Wenche Lie
nylig fAa to faste leieboere. To Nielsen fra As arbeidet pA
staute, voksne karer, har fAtt til- Skrenten, som boligleder. Hun
deit hver sin leilighet i første er vemepieier, og har praksis fra
etasje i boligen, og de trives ti Ars arbeid ved Folio
godt begge to.
Heiseheim.
—Hovedoppgaven vAr er A legBegge I arbeid
Per Ruud har bodd pA Folio ge forholdene best mulig tilrette
Helseheim i As i rundt ti Ar, slik at de vi er satt til A ta oss av
men har ailerede nA, etter en blir mest mulig selvstendige,
uke, funnet seg godt tilrette pA og da mA vita utgangspunkt i
Skrenten. Han storkoser seg I hver enkelt; se pA hver enkeit
sin nye leilighet, og er mektig sitt behov, og sIt gi individueii
stoit over A vise fram det som oppbaring/trening, sier hun.
han for første gang i sitt liv kan Neste skritt - fritidstilbud
kalle for sitt eget. Her bar han
—Foreløbig har begge de nyinnsitt orgel, stereoanlegg og alle
flyttede hatt mer enn nok med It
sine saker, og han kan selv
bli kjent med omgiveisene, og
avgjøre hvern som skal komme
sitt nye hjem. Det er viktig A
pA besøk; en belt fly oppievelse.
ikke lage verden for kaotisk, og
derfor mA overgangen fra instiDen andre personen bar bodd
tusjon til egen bolig gA gradvis,
pA Skrenten i rundt tre mAneder.
sier Nielsen.
Han kommer fra østerbo, en
institusjon som ligger cirka tre
Per og den andre beboeren er
mil fra Rakkestad. Han vii aldri
ikke ensomme. De bar seiskap i
tilbake dit, sier han selv.
hverandre, sIt langt de selv
ønsker, og de har folk i nrheBegge har det samme arbeidsten
til enhver tid. —De avgjØr
og oppiringstilbudet som tidliogsA seivfølgelig om de vii vre
gere. De arbeider nA pA As
alene i sin bolig, sier Nielsen.
Arbeidssenter, men planen er at
de skal fA arbeidstilbud her i
Begge har mange hobbyer, og
kommunen om ikke sIt lenge. I
Nielsen hAper hun kan fA intetillegg gAr Per pA skole i As
grert dem i forskjeliige former
enkelte ettermiddager, og den
for organiserte fritidsaktiviteter
andre beboeren har en hjemetterhvert. Per venter spesielt pA
medag" i uken. Da barer han A
at Kai Svarthol skal Apne helseta seg av alt det praktiske som
stodioet sitt igjen.
mA til for A hoide et hjem i
ANNE-GRETE LOSSIUS
orden.

Pu-konsulent Jan Peter Hegg (t.v.), Per Ruud og boligleder Wenche Lie Nielsen utenfor avlastningsboligen Skrenten. Per stortrives i sitt nye hjem ifØrste etasje i boligen, og viser gjernefram sin flotte leilighet.

Arbeidssenter 1 1992?

I virksomhetspianen for PUreformen i Enebakk er det et
mAl It bygge/sette i stand boliger
for tilsammen elleve personer.
En høyomsorgsbolig, med plass
til fern personer med stort
bistandsbehov, skal bygges rett
nedenfor VakttArnets bygg i
Ytre Enebakk. Deane antas A
vre innflytningsklar nrrnere
jul. I tillegg skal det bygges en
bolig med plass til fire godt fungerende personer i SløssAsveien
i Ytre. Thsammen vii disse boligene ha et totalt behov for 1
ansatte. I tillegg kommer hjemmehjelp, hjemmesykepieie og
støttekontakter.
Vii fâ arbeid
Det er tilsammen Ittte personer

Savner nakkestotter
pa morgenbussene
0

Det er mange i Enebakk
som daglig pendler med
Enebakkrutene inn til
Oslo om morgenen.
de alter tidligste bussene
er det nesten aldri noen
stags form for nakkestøtter og dette gjør at
mange krØller seg sammen og sover med hodet
slengende i alle retninger.
Vignett har etter oppfordring
fra noen lokale dagpendiere satt
søkelyset pA hvorfor det ikke
finnes nakkestøtter pA de tidligste morgenbussene inn til Oslo.
—Hvis det er noen som trenger A
fA sove pA bussen mA det vel
vre de som reiser med de tidligste bussene, undrer pendleme
i Enebakk.

Hodet slenger
—I en lengre periode bar jeg nA
daglig pendlet til Oslo med bussen klokken fern om morgenen,
og det har praktisk talt ikke vert
en eneste gang hvor det har vert
nakkestøtter eller høye seter,
slik at det er mulig A sove uten It
mAtte krølle seg sammen som
en liten unge. Det er uforsvariig
at det ikke gAr an It sove uten at
hodet slenger rundt som en
ping-pong ball, sier pendleme
Vignett har vrt i kontakt med
og sender spørsmAlet om hvorfor det ikke er nakkestØtter pA
de tidligste bussene videre til
Enebakkrutene.
Rutene legges om
—Vi vet ikke hvilke busser som
skal gIt om morgenen for vi fAr
de utlevert pA Hauketo. Dc beste
bussene blir satt opp pA de leng-

ste rutene, og derfor mIt vita til
takke med de eldste rutebussene
pA enkelte av vAse ruter. Men fra
1. juli skal hele rutenettet legges
om og hvilke busser sorn da blir
satt opp til It gIt om morgenen
vet vi forelØpig ikke, opplyses
det fra Enebakkrutene.
Det er kontinuerlig utskifting
men
busstalien,
av
Enebakkrutene kan ikke gIt til
innkjøp av nye busser for de
gamle gAr Ut av ruteopplegget.
Hvert Ar byttes det ut mellom to
og fire busser, men fortsatt er
det igjen noen av de gamle bussene uten nakkestØtter. Derfor
gjenstAr det A se orn nakkestØtter og høye seter blir prioritert
pA morgenbussene etter 1. juli.

som skal tilbakefØres i 1991,
fern mean og tre kvinner mellorn tjuetre og førti Ar.
Tilsammen 16 personer vii fA et
arbeids/sysselsettingstilbud.

ringen av kommunens virksornhetspian for tilbakeføring av
psykisk utviklingshemmede har
butt noe forsinket, er vi allikevel pd god vei her i kommunen.

—MAlet er A fA igang
arbeids/dagtiibud til alle i egen
kommune. Et arbeidssenter vii
bli etablert, men dette vil sannsynligvis ikke komme. for i
1992. Vi har ikke hatt Økonomi
til It ansette folk som kan arbeide med dette. og derfor blir
noc forsinket. sier
senteret
konsulenten for PU, Jan Peter
Hegg.

—Positive hoidninger har det
aldri manglet pA hverken fra
administrasjonen eller politikere. Der det bar skortet mest er
de statlige overfønngene, npe
som blant annet bar fort til forsinkelser, sier Hegg. Men han
ser optimistisk pA fremtiden, og
er for tiden pA jakt etter egnede
lokaler til et arbeidssenter.

Om planlegging/gjennomfø-
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Skolefritidsordningen til
annen gangs behandling
Under mandagens kommunestyremøte var skolefritidsordningen i Enebakk et av de viktigste
spørsmAiene. Formannskapets
flertalisinnstiliing var at det bare
skulie igangsettes skolefritidsordning for elever ved Hauglia
skole for skoleAret 1991/92.
Dette ble imidlertid ikke vedtatt,
for nye forslag til vedtak ble
fremmet av bAde øyvind Strom
og Tom Nilsen. Strøms forslag
gikk bl.a. Ut pA at det skulie
startes opp skoiefritidsordning
ved bItde Haugiia, Kirkebygda

og Ytre Enebakk skoler. Tom
Nilsen fremmet sitt forslag pA
vegne av SV og Ap, og dette
forslaget ønsket ogsA oppstarting ved alle tre skolene, men ga
rom for gradvis igangsetting
hvis det skulle vre Ønskelig.
Samtlige kommunestyrerepresentanter sa seg positive 61 skolefritidsordningen, men kommunestyret klarte ikke A enes om et
konkret forslag. Dermed mA
saken opp til annen gangs
behandling I ekstra kommunestyremøte mandag 13. mai.

MOTORSERVI CE
MEKANISK SERVICE
SKADER OG LAKK
LAN EB I LE R
111. 09-9244 14. -- 09-92 4565

re"MOTTERBECK
APENT 8-16. Onsdager8-20.
GUNNLEIK SEIERSTAD

TRFF
Gratulerer

Vi motes

Helgebesøk
0
p fra Storash
Evangehesenter
Pensjonistforeningen
Enebakk Pensjonistforening
har mote I Herredshuset førstkommende onsdag. Se annonse

Loppemarked
NA er det loppemarkedtid, og
andre mann Ut er Mari Menighets stiftelse. Førstkommende
lørdag blir det stort loppemarked pA Ytre Enebakk skole.
Lopper mottas pA skolen fredag kveld. Se forøvrig annonse.

Dugnad
Karoline Flateby
Vi gratulerer go'jenta vAr med
2-Arsdagen 3. mai.
Klein fra mamma og pappa.

Tirsdag kveld blir det igjen
dugnad pA Enebakk og Man
kirkegArder. Det er Enebakk
Hagelag og menighetsrAdene
som stAr som anangØr, og alle
ønskes velkommen til A ta I et
tak. Se annonse.

Sven Terje Straith
fyller 5 Ar søndag 5. mai.
Masse kiemmer og gratulasjoner fra Tina, mamma og
pappa.

Pe-To
• gratuleres med 16- Ars dagen
førstkommende mandag
6. mai.
Hilsen kianen I østbyveien 1

FØdt
Sentralsykehuset i Akershus
26.4. 91
Helene og Yvonne har fAtt
en søster.
Anne Lise og Trygve
Moe, Flateby

50 Oar
Tit Liv, den gode naboen.
Vi glemmer ikke datoen. Gratulerer med 50-Ars dagen.
Hilsen Inger og Arnt.

Driv Minimaraton
Arets idrettsbegivenhet i Enebakk?, gAr av stabelen førstkommende søndag. Da arrangerer I.L. Driv minimaraton
med start Ira Mjr stadion
klokken 13:00. Det er tredje
Aret pA rad dette IØpet blir arrarigert, med stor suksess. Det
er løyper pA 3,6 og 10 kilometer, og kiasser for jenter og gutter, darner og herrer. Og selvsagt er det en egen trimklasse.

Halvãrsmøte
Enebakk IF minner om halvArsmØtet som holdes i kveld
(torsdag) pA Streifinn klokken
19:00.

Reguleringsplan
Enebakk kommune igangsetter
arbeid med regulering av omrAdet TAje i Ytre Enebakk.
OmrAdet skal reguleres som
fortettingsomrAde for boligbygging. Se forØvrig annonse.

Opptak av barn
Ytre Enebakk Husmorlags
korttidsbarnehage minner om
fristen for søknad om opptak
av barn for høsten 91, som er
satt til 15. mai. Søknadsskjema
fAs pA postkontoret i Ytre.

Go' unger

BØffel-and

Viktor og Robin Henriksen fra
Grevlingveien i Ytre er her foreviget av fotograf Viggo Jensen i Askim. To go' unger med
det rette glimtet i øyet.

Vignett ettterlyste sist uke navn
DA endene som har slAtt seg
ned ved Mjr. Det riktiga naynet er Kanadiske Bøffelender.

' SA du Antenne ti fra Eika
Dagbladets
Eller leste du
ON repotasjer fra livet blant ned
kjørte sniffere i Oslo for fjorten dager siden? Et fomedret
og hardt liv hadde satt sine
tydelige spor. Kampen for den
IF daglige rus gjorde livet hardt,
ja ofte brutalt.
Men nAr Frelsesarméen og
Evangeliesenteret ble nevnt
lyste ansiktene opp Her mØtte
de kjrlighet - uten forbehold
- liver dag
Frelsesarmeen har lang tradisjon og nyter stor respekt hos
OgsA
alle
OSS
Evangehsentrene begynner A
bli kjent og respektert langt
utenfor pinsevennenes rekker,
som stAr bak dette uegennyttige omsorgsarbeidet Det er
nrmest utrolig at dette arbeidet startet for bare Atte Ar
i$ siden. 11990 var 17 rehabilitenngssentre over hele landet 1
full drift med tilsammen 680
beboere og over 53000 ligge• i døgn! Dette er tidligere kroniske rusmisbrukere som det Øvrige behandlingsapparat ofte har
gitt Opp.
Resultatene har vrt oppsikt•
• svekkende. Hundretalls rusbru•kere og tusentalls
• lemmer, foresatte og venner
har bokstavhg talt fAtt et nytt
1. liv. Tallenes tale er sA overbevisende at de prinsipielle motforestillinger offentlige myndigheter hadde mot A støtte et
slikt livssynsforandret behandlingsopplegg, er erstattet av
beundring - og ikke minst av
penger. Dette gjelder bAde
Regjering
og Storting, og dess51
uten en rekke kommunale sosiIk alkontorer.
Like for jul i fjor hadde Betel
og Man Menighet besøk av
StorAsli Evangeliesenter Ira
Dalen i Telemark. Besøket ble
en opplevelse og til stor velsignelse for oss alle som deltok.
NA er de her igjen. Fm fredag
til søndag fAr vi nytt besøk. I
en annonse i denne avisa vil du
finne tid og sted. Vi gleder 055
veldig.
Du trenger hverken A vre
rusbruker eller A ha 'klippetkort' i en menighet for A mote
Jesus gjennom disse gutta.
Derfor vil vi denne gangen
, ønske deg spesielt velkommen,
som vanligvis synes terskelen
1 til vAre menigheter er i høyeste
: laget.
Reidar MØrk
Letter i Mari MenighetsrAd

Pa kino
S......
Ukens filmer
LILLEKAJSA bor hos mormor. Mormor synes Kajsa sA
stolt og kiy Ut allerede da hun
var tre mAneder gammel, og IA
i en kurv som en dag ble levert
til mormor med beskjed om at
hun fikk ta vare pA denne babyen.
Det vi nA skal fortelle om
hendte for Kajsa var syv Ar
gammel, og monnor snublet pA
kjøkkengulvet og Ødela det ene
benet, og sA var det bare en uke
igjen til julaften!
Tenk pA alle godteriene som
skulle selges pA torget pA det
store julemarkedet, og hvem
skulle ta seg av alt sammen!
—Det gjørjeg, sa Kajsa.

"Retten til et liv"
Da Jessica Hatway kom til institusjonen var hun utdannet
for A ta seg av handicappede
barn.
Allerede etter fØrste dag fikk
Jessica en urolig følelse, da
hun sto overfor den 15 Ar gamle Annie O'Farell. Annie IA i
en seng og sA Ut som om hun
var fern, seks Ar. Hun kunne
ikke snakke, ikke bevege seg
annet enn I kramnpebevegelser.
Diagnosen var cerebral parese.
Hun var dØrnt til kun A oppbevares.
Men Jessica tok opp kampen,
og 1rte Annie A "snakke" ved
hjelp av symboler. Kampen for
A overbevise omgivelsene om
at barn med cerebral parese er
som andre barn, boriseti fra at
kroppen ikke kan koordinere
bevegelsene var tung og lang.

"Fluenes herre"
En eventyrlig historie fra en
paradisisk øy, hvor en gruppe
skolegutter har strandet etter en
flyulykke. Uten voksne til A ta
ledelsen blir det Ralph som
forsøker A holde liv i den skadete piloten, Jack som finner
redningsflAten, Piggy som nesten drukner, og Roger som nesten lar ham gjØre det

Utrykningsleder HAkon Âme
Hansen i Enebakk Brannvesen
Ønsker med dette A rette en stor
% takk for god hjelp av beboeme i
k Haraldstadkroken i Ytre Enebakk.
• Lørdag var det brann i en hytte i omrAdet, og metervis av
slanger mAtte fraktes lange veier. Beboeme tro til og hjalp
brannvesenet pA en kjempefin
mAte, og Hansen ønsker med
dette A fortelle at det satte
brannmannskapene stor pns pA.

Bassisten Stig Adolfsen fra
Ekebergdalen, spilte lørdag
med musikere i verdensklasse;
Arne Domnerus, Rune Gustavsen, Ulf Johansen og Aage Tangaard.
VAr "egen" Stig Adolfsen,
bassist i Enebakk Storband,
spilte lØrdag med Arne Domnerus og hans utvalgte musikere i
Oslo domkirke. Stig fikk forespørsel om A bli med pA dette
etter at Domnerus hadde spilt
sammen med ham pA Enebakk
Storbands konsert I vinter.
Arne Domnerus er kjent av
mange nettopp gjennom sine
kirkekonserter, der han med sitt
utvalg av musikalske sjangre og
sregne arrangementer skaper
en helt spesiell opplevelse for
sitt publikum.
Lørdagens konsert var ingen
unntakelse, og tor vi antyde at
vi kløp oss aldri sA lite i ammen
ved synet av vAr lokale musiker
i sA eksklusivt selskap. Det var
ingen enkel jobb Stig hadde
fAtt. Repertoaret spente fra "rA
jazz", som Domnerus selv Uttrykte det, til lyriske passasjer i
samklang med den meget dyktige vokalisten Lena Ericson.
Gospelkoret til KFUM, Adoramus, var ogsA med pA A gjøre
konserten vellykket.
Konserten var arrangert av
Aftenposten og KFUM, i forbindelse med søndagens sentrumsløp. Oslo Domkirke var
godt besøkt denne kvelden, og
vi spør oss selv hva som blir
neste oppdrag for musikeren
Stig Adolfsen.
Da vi med dArlig skjult Ioka
pateriotisme spurte Domnerus
om hans inntrykk, svamte han i
alle fall "Jettebra"! Vi tror ham
sA gjeme!

Marit Myhre

Gudstjenesteliste for
Enebakk 5.5. og
9.5. (Kr. Him.f.Dag)
5. mai (05. s.e.pAske):
11:00 Mari kirke
v/Helgheim. Nattverd
19:30 Stranden bedehus,
Flateby, vfHelgheim.
Nattverd

Takk
Brannvesenet takker

t?Jettebra
Stig Adolfsen!

Jørn Hoel og
Enebakk Janitsjar
Søndag gAr den Arlige konserten til Enebakk Janitsjar av stabelen pA Mjr ungdomsskole.
Janitsjaren fAr i Ar besøk av
JØm Hoel, som for tiden er pA
tume med sin nye plate "Kjrlighetens teater", og han vil
blant annet fremføre noen viser
fra denne.
Jantisjaren og Hoel vii ha
liver sine avdelinger, men vi
vil ogsA fA hØre dem opptre
sammen. Se forøvrig annonse.

9.mai (Kr. Hirnmelfartsdag:
11:00 Mari kirke
v/øvstegArd.
Forbønnsgudstjeneste

B) 16:30 Lille Kajsa
U) 18:30 Retten til et IN
V) 20:30 Fluenes herre

YTrbI'

1. mai - viktigere enn noen sinne
11991 har markeringa av 1. mai arbeidsplasser innenefor miljøvert viktigere enn noen sinne. vern.
Mens arbeidsløsheten vokser til
I vAr egen kommune finnes det
stadig nye høyder, presterer muligheter for A redusere
regjeringa A fraskrive seg ansva- arbeidsløshet. Vi oppfordrer
ret gjennom A hevde at det ikke kommunestyret til A fremme tiler en offentlig oppgave A skaffe tak for bl.a. arbeidslØs ungdom.
arbeidsplasser. I stedet plasseres Det mA settes av midler til sysavsvaret hos det private selsettingstiltak, og pohitisk vilje
nrings1iv. Sannheten er at mA vre til stede.
dagens arbeidsiedighet gjenUnder markeringa av Arets 1.
speller en villet politikk.
mai star ogsA EF-motstanden i
fokus. Dette mA hilses med gteMuligheter finnes blant annet de, nA nAr forhandhing om E0S
gjennom a stimulere bygg- og nrrner seg slutten, og Norge
anleggsvirksomhet. Videre hg- kan bli fort bakveien inn i et
ger et stort potensiale for nye europeisk samarbeid som ute-

lukkende fungerer pA kapitalens
premisser.
Gjeldskrisa har ogsA stAtt i
fokus. Folk som tok opp lAn pA
80-tahlet for A skaffe seg bolig,
gjØres til sosiallclienter, og sA
langt er det vist hiten pohitisk
vilje til A rydde opp og ta konsekvensene av en kredittpohitikk
som var sA feilslAtt at milliardtap innenfor bankvesenet har.
butt daghigdags kost.
Kampsaker er det nok av. 1.
mai har ikke utspilt sin rolle.
Enebakk SV

Eneste lag i forste divisjon

Karin pao Trarnmen
—Her har bodd folk for, sa
Hans Børhi da han satt pA
trainmen dl barndomshjemmet langt inne i de dype
skogene nr Eidskog I
Hedmark. Og tar vi turen
lenger sør pA Østlandet, hayner vi snart i Enebakk, ei
bygd ikke ulik gamle
Eidskog. Her er skog nok,
vann ogsA. Dette er steder
som barer pA Arhundregamle hemmeligheter, her har
folk sett og levd mer enn
granner i døsige drabantbyer. I Enebakk bor det jenter
ogsA: "SA mange pene jenter
har jeg ikke sett pA lenge,"
sa Henrik Sorensen, og staute bondekoner applauderte
entusiastisk.
Om Karin ikke var staut,
kanske mer som en sprudlende spurv A regne, eide
hun gardkjerringenes kjrlighet til hjem og yrke. Og i
hjemmet, den lille lune stua
i RAken, hevdes det. Som et
heit lite dukkehus, hentet fra
et eller annet eventyr, higger
det der og bader seg i
Enebakk-kveldens
siste
skjelvende solstrAler. Og
vinden sukker ensom gjennom trekronene. Det er som
naturen selv tar avskjed med

ei jente de har kjent en
stund. Ventet var det vel,
men hikevel vemodig.
Karin var selv ektfødt hedmarking, slektens røtter hgger der. Da ble vel helter
ikke overgangen til RAken sA
forferdehig stor. Med base
her arbeidet hun omkring
som hushoiderske. I hjemmet brukte hun fantasien og
tryllet fram de mest farverike duker, løpere og
broderier. En kunst som
kjent, det ogsA. Og nAr
vAren, med voldsom kraft,
banket pA, gikk Karin til
verket og skapte sitt eget
blomsterrike. EtterpA satt
hun fomøyd og glad pA
trainmen med kaffekopp og
ruhlings. Ekte og slagferdig
satt hun der og gledet seg,
med kvikke og kvasse
replikker kalte hun fram latteren hos oss andre.
Den siste kaffen er kokt,
den siste seltersen er brust
-og den siste kiemmen
er gitt.
Si plutselig langt borte
- men sA nre.
Farvel og soy godt, Karin!
Willy

Enebakk IF med
spørreundersokelse

Enebakk SmAgutt 1: øyvind Andersen, Fritjof Berg Ellingsen, Bjømar Berger, Jørgen Bergskaug, Jim
Berget, Espen Habberstad, Knut Hovel HeiAs, Kenneth Lia, Frode Michaelsen, Tony Myrvold, Johan
Rosenberg, Stian Ruud, Ola Christian RØddal, Nils Jørgen Srrøm, Kristian SØgaard og Sindre østgArd.

Til tross for at mange
ting gãr I motbakke for
Enebakk-fotballen sa har
Enebakk idrettsforening
et av kretsens beste smiguttelag. Trener Geir
Dybdahi har store ambisjoner med laget og han
har derfor meldt det pa i
første divisjon. Dette bar
ikke bare butt godt mottatt i idrettsforeningens
fotbaligruppe. —Vi skal
vise at vi ikke bar gjort
noe dumt, sier trener for
Smãgutt 1, Geir
Dybdahi.

fire kamper i det inniedende
spihiet. Det endte med tre seire.
I finalespillet gikk det enda bedre, og vi spilte oss frem til finalen. Etter en kjempekamp av
gutta kiarte vi A sIA Rlingen 40 etter A ha tapt mot de to ganger tidligere i Ar, sier oppmann
for smAguttelaget, Roar Myrvold.

Utvikle spillerne
—Enebakk har mange gode lag i
aldersbestemte kiasser, men det
er alt for dArlig oppfølging av
lagene. Det laget som nA er
SmAgutt 1 har spilt sammen i
seks Ar, og jeg tror det er veldig
viktig at vi tar vare pA de spillerne vi har. Det vii bAde gi oss
flere gode aldersbestemte lag,
SmAgutt 1 er det eneste laget til
og
i tihlegg gode muligheter for
Enebakk idrettsforening som er
pAmeidt i fØrste divisjon. et slagkraftig A-lag, sier Roar
Lagledelsen var fuilt klar over at Myrvold. —Vi Ønsker A utvikle
liver enkelt spiller og laget som
dette kunne bli tøft, men Arets heihet, sier Myrvold.
treningskamper har vist at laget
fortjener en plass blant de beste. To p kretslaget
At laget har flere kvatitetsspilleVant OBS-cup
re viser det faktum at to av spilFor ikke lenge siden var laget leme er uttatt pA kretslaget. Det
med i OBS-cup pA Skjetten. Der at bAde Kenneth Lia og Knut
deltok alle de beste lagene i før- Hovel HeiAs spiller pA kretslaget
ste divisjon, og tilsammen 22 gir inspirasjon og motivering for
lag fra hele kretsen. —Vi spilte de andre pA laget. —Vi hAper at

fotballgruppa snart begynTner A
ta oss pA alvor, sier trener Geir
Dybdahi. —Det var mange i fotballgruppa som rynket pA nesen
da vi meldte pA laget i første
divisjon, men vi hadde tro pA
gutta. Det at vi har vunnet ni av
tretten treningskamper hovedsakiig mot lag i første divisjon
skuhle vel tilsi at vi forsvarer en
piass blant de beste, sier
Dybdahi.
GUNNLEIK SEIERSTAD

Tap for Driv
Arets fothalisesong er i gang,
men for Drivs vedkommende
var det ikke noen lykkehig start.
Første kamp gikk pA bortebane, mot Fredrikstadlaget Kongsten, og resultatet ble 2-1 til
hjemmelaget. Alle mAlene kom
i første periode, og mAiscorer
for Driv var Jan Erik
Christiansen.
Karnpresultatet ble det samme som ved siste mote, men da
i favor til Driv. Sesongen er
lang, og mange poeng A hAve
inn.

Som et ledd i det store ILlSprosjektet (Idrettslaget i sentrum),
som
Enebakk
Idrettsforening har arbeidet med
en tid, vii det førstkommende
helg bli avholdt en spørreundersØkelse blant kommunens
befolkning som er bosatt pA
Flateby, i Kirkebygda og i
Dalefjerdingen. I alt 200 husstander vii bli oppsøkt; 130 pA
Fiateby, 50 i Kirkebygda og 20 i
Dalefjerdingen.
ILIS-prosjektet gAr i korte
trekk Ut pA A se pA egen organisasjon, hva er dArhig, hva er bra,
hva kan gjøres annerledes?
Derfor Ønsker laget nA en tubakemelding fra befolkningen.

Et spørreskjema er utarbeidet
der det vil bli spurt om fysisk
aktivitet, organisert idrett og
annet. I tillegg ønsker idrettslaget tilbakemeiding pA hvorfor
man eventuelt ikke er medlem
av et idrettshag; er tihbudet for
dArhig?, feil tidspunkt?, hva
slags aktivitet savnes? med mer.
Det Ønskede nivA skal fram i
lyset for derfor A bedre/forandre
tilbudene.
Ta godt imot de frivihlige
mannskapene som har pAtatt seg
dette arbeidet. Et flott tiltak som
helt sikkert vil komme befolkningen tilgode.
ANNE-GRETE LOSSIUS

EIF etterlyser ledere
Enebakk idrettsforening trenger
kandidater til lederverv i fotballgruppas styre, og trenere til,
aldersbestemte lag for sesongen
1992. Oppmein gAr det som
regel greit A hente inn blant foreldrene, men ikke alle lag greier
A stille med kvahifiserte trenere.
Dette er ikke ment som noen
kritikk til det sittende styret
eller til treneme for de aldersbestemte lagene, men jeg er blitt
spurt om A vere med i valgkomiteen. Dette er noe jeg har sagt
meg villig til, og jeg Ønsker at
andre frivilhige som vil ta i et
tak for fotballgruppa tar kontakt
med undertegnede.
En annen sak som er bhitt et
problem for oss i fotballgruppa
er at en del spillerdrakter forsvinner fra draktsettene. Det
gjør at vi ikke fAr brukt draktsettene og det blir unødvendige

utgifter for idrettsforeningen, og
det er ogsA vanskelig A fA tak i
nye. Jeg hAper at de som har
drakter higgende hjemme fordi
de har butt for smA eller de har
sluttet med fotball ogsA tar kontakt med meg slik at vi kan fA
fyllt opp draktsettene.
NAr det gjelder hvilke bay
som bør stilles til treneme for
aldersbestemte lag, sA er det at
de har spilt en god del fothall
selv - kanskje opp til juniomivA, men det viktigste er at man
greier A bere bort de kunnskapene en har og at man lett omgAs
barn i de forskjeilige alderstrinn. Forøvrig har Akershus
fotballlcrets gitt Ut en spihierulviklingsplan som er en god rettesnor I forbindelse med trening
av aldersbestemte lag.
Roar Myrvold

6

1iijjntt
-OULLXORN
AV -ENRK CiR'i<A

Kment 1 Enebakk?

MiNE
6NG

€RLANfl

K5
NA0
L
iF
R

y1pvAER

El R
TROT

Sift4

OFRE

K.

EN KE L
MOiG

øF-0F_
TE:
YE

RSTE
PLASS

FELT

NEOth!

KLF

O&AT
SPV6
SPIUL

I)

LEVER

cSNEV TA HOtZELENT
ThTT

HVA
AN -

pvcLE R

Rive
01,'R

S-I

PLAB-

FINNS
gop
RUNG

VISE
ATOM

EN

OFRE R
B) OL

r.
MOViNNEER-

RE1r

NE

a

SLAG-

PLAGG

SE

HVAI
I ST

WYTTER
80L-

SioR

AT

BE- /V NAR
FES1'/' AHA -r

REKKE

LA &

Stedet som skjulte seg bak 'tKjent I Enebakk" I uke
16 var en del av Borgveien i Ytre Enebakk, fotografert fra bortsiden av Vãg.
De heldige vinnerne er:
Petter Buringrud, Ytre Enebak
Jan Svartebekk, Enebakk
Frank Henriksen, Ytre Enebakk
Her kommer var nye nøtt. Vet du hvor dette er sâ
ring oss pa telefon 9260 04 innen onsdag. De med riktine svar blir med oss i trekningen av nye pengelodd.
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Premie for forst uttrukne riktige Iøsning:
5 Flax-todd.

IEI5

Vinner av kryssordet i nr. 16 ble Rita Olsen, bosatt
pa Fjellhamar. Vignett gratulerer og fern Flax-todd er

Vinneren off entliggjoreS I neste utgave av Vignett.
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—Det du tenker om
deg selv, er slik andre
mennesker oppfatter
deg, sier Kari
Omholt, fargekonsulent I firmaet
Personality. Ytre
Enebakk Husmorlag
har avholdt en fargeanalysekveld der
Omholt ga veiledfling i kber og fargevaig.
Mennesker deles i sommer eller vinter, vr eller
host etter hvilke farger
har.
de
"Vintermennesker", som
gjerne er mørke, Her
kaide, sterke farger,
mens var/høstmennesker
Her de s*kalt varme fargene, forkiarte Kari
Omholt.

Viirmennesker
Her i skandinavia er det
flest "vâiiiiennesker'; de
er blonde i häret, lyse i
huden og har kiare øyne,
gjerne I.—Men, understreker hun, en fargeanalyse er ment som en veileder, ikke noe du skal
behove a følge slavisk.—
Nâr du fØrst skal Ut a
kjøpe klr, hvorfor ikke
kjøpe noe du kier og
som passer resten av
garderoben? Omholt
viste endel lysbilder der
man fikk se hvor lite
som egentlig skal til for
ng".
A bli 'fm og fjo

Følgende har fAtt bygningsrAdets tillateise til oppføring av
enebolig:
Morten Staberget g.nr 91,
br.nr 714, SløssAsvn. 30 pA
Nylende
Tone Eliseussen, g.nr.4, br.nr
278, Seljeveien 18 pA Flateby.
Hanne Wiik og Einar
Gundersen, g.nr.9 1, br.nr.706,
SløssAsveien 76 pA Nylende.
Roger Stensby, g.nr.9 1,
br.nr.709, SlØssAsveien 40 pA
Nylende.
Nils Solberg, g.nr.10, br.nr 10
har fAtt tillatelse ill oppføring
av garasje/redskapshus pA
Grønvold pA Flateby.
Trond Vik, g.nr 82, br.nr.32,
har fAtt tiliatelse til oppføring
av garasjebygg pA RoligAsen i
Ytre Enebakk.

Teknisk setter
opp paviljongen
Kirkebygden skole trenger nye
lokaler til skolen starter opp til
hsten. I kommunestyret mandag ble det vedtatt at det skal
bygges en midlertidig paviljong
med to kiasserom. NAr det gjelder hvem som skal sørge for at
paviljongen stAr ferdig til skolestart høsten 1991, sA var formannskapets opprinnelige innstilling at det skuile innhentes
anbud fra interesserte entrepenører. I meilomtiden hadde
imidiertid teknisk etat kommet
med et forsiag som gikk pA at de
kunne utføre arbeidet. Etaten
garanterer for at paviljongen
skal stA ferdig til oppsatt tidsfrist, og teknisk mener dette vii
vre den Økonomisk beste iØsningen for kommunen.
Representantene i kommunestyret var postitive til at teknisk
etat har tatt initiativet til et slikt
prosjekt, og rAdmann Bjorn
Halvorsen pApekte at det yule
spare mye arbeid og ikke minst
tid ved a la teknisk etat fA utfØre
arbeidet. Dermed gikk kommunestyret inn for at kommunens
egen vedlikeholdsavdeiing skal
fA sette opp paviljongen.

Har du noen tanker
du gjerne yule delt
med andre?

ENEBAKK KOMMUNE

Kirkebygden barnehage
Vikariat som barnehageassistent fra 1.6.1991 til
17.12.1991 1 hel stilling er ledig ved Kirkebygden barnehage.
Avlønning I lennstrinn 11-18 avhengig av utdanning
og praksis.
Topplenn I leimstrinn 18 etter 16 Az utgjør for tiden
145.451 1 hel stilling.
Inntil 6 árs omsorgsarbeid kan godskrives som
lønnsansiennitet.
Nrmere opplysninger om stillingen kan fâes ved
henvendelse til styrer Johnny Nyløvold, telefon
09/927202.
Søknad med bekreftede vltnemãl og attester sendes
Enebakk kommune, personalkontoret, 1912 Enebakk, innen 16. mal 1991.

Betel, Misjonshuset og
Marl menighet far besøk av
STORASLI EVANGELIESENTER
- en flott gjeng av tørrlagte rusmisbrukere som
LOVSYNGER OG VITNER OM JESUS
Fred. 3/5 ki. 19.30: Marl kirke.
Lord. 4/5 ki. 11.00: Grendesenteret - Ytre.
Lord. 4/5 ki. 19.30: Misjonshuset.
Sønd. 5/5 ki. 19.00: Betel.
VELKOMMEN!

jY

ENEBAKKKOMMUNE
REGULERING
11JT(*

1. Igangsetting av reguleringsarbeid
I samsvar med plan- og bygningslovens § 27-1 nr. 1
gjeres det med dette kjent at Teknisk etat skal srte arbeid med regulering av omràdet <ifAJE>> i Ytre
Enebakk. Jfr. kartutsnitt. Omrâdet skal reguleres
som fortettingsomràde for boligbygging. Ev. spersmAd kan rettes til Teknisk etat.
Konsert med Jørn Hoel pA Mjr ungdornsskole sØnda
5. mat kL 17.00.
K.
Pris icr
Bill. saig hos afle0F.inast. I Enebàkk og ved inngangen.
Air. Enebakk: Janitsjar I samarb. m/Kulturstyret

Førsteinntrykket viktig
Omholts kunne fortelle de
frammøtte at ens egen
selvoppfatning er viktig.
FØrste-inntrykket
teller
nesten alt, roper hun.
—Hele 53 prosent utgjør
førsteinntrykket du gir dine
omgiveiser. Din oppfatning
av deg selv, er ogsA den du
utstrAler. Er du veidig usikker, kan du were viss pA at
omgiveisene oppfatter det.
Det gjelder aitsA a tenke
positivt!, var det gode
rAdet hun ga med pA veien.
Etter foredraget, som ble
holdt pA Mjar ungdomsskole, var det fritt frem for
spørsmAl og man fikk
anledning til A ta seg en
kaffekopp og noe A bite i.
En riktig kosekveld for de
som hadde tatt seg tid til A
komme.
ANNE LUND

OPPTATT AV
ØKOLOGI, MILJØVERN, HANDVERK
OG KULTUR?
Fosen FolkehogskOle har linjer i:
• Fra ord til handling
Miljøvennlig bygging og
teknologi
• økologisk jordbruk
Uten kunstgjødsei og
sprøytemiddel
• økologisk hagebruk
Lr A dyrke din egen mat

• Tekstilverksted
Fordypning I den tekstile
folkekunsten og envidereføring i nAtidens formsprAk
• BMbygging
Tradisjonell trebAtbygging
• Sjøbruk mlveilederseminar
Friskt uteliv, segling med
rAsegibAt, navigasjon

Skolen figgier i Rissá p6 Fosenhalveya. 1 times raise ha Trondtieim.
Taielon: (076)51260. Adresse: 7100 Rissa.
Start i august eller januar. Xontakt oss for plan.

/ FOSEN FOLKEHØGSKOLE

2. Oftentlig ettersyn
Tht. plan- og bygningslovens § 27-1 nr. 2 knimgjøres
det med dette at bygnlngsrádet har behandlet forsiag
til reguleringsplan for omregulering av deler av
boligoniráde <<Nylende>> samt nringsomrAde <<ødegárdslia>>. Ca. 9 daa av planomràdet reguleres til konsentrert smâhusbebyggelse mens resten ca. 6 dan er
regulert som kombinert bolig- og offentlig omráde.
Planforsiaget er utlagt til offentlig ettersyn pa Teknisk etat, kommunehuset I Kirkebygden, fram til
22.05.1991. Eventuelle merknader til planene ma sendes skriftlig til Enebakk bygningsrâd, 1912 Enebakk,
poststemplet senest 22.05.91.
Enebakk bygningsrAd

rUi,Iiitt

I.,

BEGRAVELS[SBYRAER
-, veums
tW; Begravelsesbyrà

t ravmonumenter
APNINGSTIDER:
Hverdager
Lørdager

W. 07.00-17.00
kI. 10.00-14.00

Torggt. 2 2000 L4estrøm

ORDNER ALT
VED BEGRAVELSER
OG KREMASJONER
06/81 48 30. 81 14 11
Etter kontortid:
02/974465-06/841774
SVEUMS BLOMSTERFORRETNING
OG BEGRAVELSESBYRA

Ski
Bc0rvc1scsb'ra
CHRSENSRUD EFIF.

Nordbyvn. 27, Ski
TIf. (09) 87 30 60
Hele døgnet

Vi kommer
i konferanse
Ordner alt
Follodistriktets byrâ
gjennom 60 Ar

RELIGIOSE FJRiTER

STOR INNENDORS
UTSTILLING
Oppussing og
meIny skriift

(•

Evangeliesenteret mI
Kjell Huseby fra Storash, denne weekenden
pa folgende arr.:
Fred. 3/5 ki. 19.30 1
Marl kirke. Lord. 415
ki. 11.00: Friluftsmote
ved Leken Matsenter.
Ki. 19.30 pa Misjonshuset. Sønd. 5/5 ki. 10.00:
Familiesondagsskole
pa Betel. Ki. 19.00:
Avslutning pa Betel.
Velkommen til møtene.

•t
St JTTO
.p 114e11

el Usr 8tO
09 t 11 gei
11tbe evtntSt

ect

X

KUNNGJURINGER

Dugnail pi Enebakk og Marl
kirkegàrder
Enebakk Hagelag og menighetsradene har dugnad pa
kirkegárdene
tirsdag 7. mai kL 19.00.
Dugnaden er âpen for alle.
Enebakk Hagelag og
menighetsrãdene

ENEBAKK KOMMUNE
Fysioterapeut - vikar 1/2 stilling - med driftstilskudd

Stihhingen vii vre tilknyttet kommunens institutt
og bestä av kurativ behandling.
N00rmere opplysninger kan fáes ved henvendelse til
kommunefysioterapeut Ellen Berg Eilingsen, tif.
09/926060.
Soknad med bekreftede attester og vitnemál sendes
Enebakk kommune, personalkontoret, 1912 Enebakk, innen 31. mai 1991,

UNIVERSITETS- OG
HOYSKOLESTUDIER
i Folio hosten 1991:
As FriundervisNing:
flt. 03/54 28 25, mand. - fred. RI. 03.00-13.00
Examen Philosophicum
Spesialpedagogikk, 1. halvársenhet
Skolebibliotekkunnskap, 1. halvársenhet
Migrasjonsped agog ikk, 2. halvârsenhet

KUNPJGJURINGER

III. 02/80 0777, mand. - Wed. W. 09.00-15.00
1.avd. Juridicum, 1. semester
2. avd. Juridicum, 1. semester
Psykologi, grunnfag, 1. semester
Barnekultur, 1. halvársenhet
III. 09/87 34 57, mand. - tred. RI. 10.00-15.00
Dramalteater, 1. og 2. halvârsenhet
Mediekunoskap, 1. og 2. haivãrsenhet
Yrkesfaglig veiledningspedagogikk,
1. halvársenhet
Pedagogikk grunnfag, 1. semester

Krisesenteret
i Folio

SHKNADSFRIST FOR 1. OPPIAK FOR SAMTIJCE STUDiER: 1. JIJNI

TLF. 09/94 17 70

Send meg opptysninger/fagplan/seknadSSkiema/
om studiet(ene)

Enebakk
Pensjonisttorening
har mote I Herredshuset
8.mai kl. 17.00.

Vel mott!

SE HIT!
Takk skal dere ha alle venner
som har hjulpet meg sà i denne
harde tiden siden tirsdag 16.4.91.
Spesielt takk til <(mamma)>.
Er gla' I dere alle for at dere er
der nár jeg trenger dere!!
Kiem Ira *B1odigIa...

OF11KER
Hans 0. Anne
Medi. N.O.FJOff. godkjent
Tregstadvn. 2, 1800 ASKIM
Teleton (09) 88 29 80
S ynsprøver

Trekning

Briller

av fire dekk ved loddsalg i Mj00rhallen.
Vunnet pa hodd nr. 440 Jan Nordby.

Ekspert-

Kontaktlinser

Bestill gjerne time
Tif. 88 2980

tips øker
vinnersjansene
i Tipping

5MAgT!
Stotistikken viser at do har
større sjonse til 6 vinne
Tipping n6r du (alger
eksperttipsene pa ra, i IV
09 aviser. Det er smart a
følqe eksperttips. Og det er
enda smartere 6 ievere inn
kupongen senest hver
onsdag.

TIPPING

I °N?

TILBUD
Clynol
shampoo kr 31..
Balsam

kr 29.'

Tebo

Foig med

Frisørsenter
nett

Tif. 83 81 80
Tebo Senter - 1820 Spydeberg

Uppegärd Friundervisnhlig:

Ski Friundervisning:

111110111 TO:i,

Stort loppeniarked pd Y. Enebakk skole
lordag 4. mai ki. hO - 16. Lopper mottas
PA skolen fred. 3. mai fra ki. 18.00. Ved
behov for henting av event, lopper, ta
kontakt i tif. 92 44 75/92 47 28.

Are.: Mari Menighet

Kaare Pedersen
Eidsbergvn. 61, Askim, tlf. 88 19 52
Privat, tlf. 88 19 19

Enebakk Fysioterapi har ledig vikariat for fysioterapeut i halv stilling med driftstilskudd (18 timer pr.
uke) fra Ca. 1. august 1991 til og med 30. juni 1992.
PINSEMENGHETEN
YTRE ENEBAKK

Lop pema rked

Trond & Elm's gàrdsbutikk
Eikjolvn. 395, (S. Eikjol gârd), 1400 Ski
Apningst.der i mai:
4., 5. samt Ii. og 12.
Alle dager fra kI. 12.00 - 18.00

Mye nytt og spennende!
TLF. 87 48 05
Myrakrysset, Spydeberg
TLF.: 83 83 30

Navrv
Adr
Tif. dag:
Kupongen sendes

Kveld

Folkeuniversitetet I Folio, p.b. 282, 1401 Ski

Bra tilbud pa nye
og brukte vogner
Apent 10-17, torsd. 10-19, lord. 9-14
II J lI
liii III '
a
Sal

JIi,guett
Vi gneftma rked
WWL

VEDUKEHOLD
MODERNISERING
NYANLEGG

HAR DU BILDJ?
Vi har kjopere!
Vi mottar dirt bil
for saig ev. kjøp

Se vr utstilling
av sanitrutstyr kjekkeninnredning og
baderoms-

AU KSJON
HVER TORSDAG
kI. 18.30

Ta kontakt snarest!
Ring oss gjerne!
TLF. 09/88 08 96.

Dvergveddere

NATURTORV - D[KKBARK

til saigs. Voksne, unger og ungdyr I mange
forskjeilige farger.
Tif. 92 88 50

DIREKTE FRA FABRIKK

Pikesykkel

til saigs, 30 cm, DBS
Junior. Lite brukt.
TIf. 92 88 50

meh!er.
FINANSIEMNG

200 Itr for pressing

kr 35.-

1 m3 Iostorv

kr 80.-

Dekkbark 100 Itr

kr 40.-

AHe priser eks. moms.
VARME A/
AUT VVS MORUGGEA

Str.msv. 100. Str.mmen
Ttf. 06/81 45 97 - 81 45 98
xjo vvs HOS

FHN

FS 1OS

Ring og hør om frakt m.m.

89-mod. Peugeot
205 GR, selges kr 45.000.
Tif. 09/92 72 76

KALLAK TORVSTRØFABRIKK
Trogstad. TIf. 09-82 77 23

Konfirmasjonsdress
NSKES LEID

BRONNBORING

hvit, selges.
TIf. 92 48 56

BYGG OG
TAKTEKNIKK A/S
Tif. (09)92 9101 - 92 89 24
Mob. (080)85374 (096)84847
ALT I BLIKK- OG
TAKARBEII)
FORHANDSPRISER
GARANTI
Gjør noe med taket ditt nä!

Leilighet/lite bus I Enebakk
enskes leid av voksen
dame. Heist i Ytre.
Arb. 02/86 49 16
Priv. 02/6123 80

BBS guile-I
herresykkel 19"
som ny, S. svrt rimelig.
Tif. 92 48 56

TILLEIE

Pen kjellerleHighet I Vàgka
til leie.

Tif. 92 45 80

BHtraIIe til lele

OBS guttesykkel

UD

Bjorn Bondes v.51,1253 Oslo 12

02/62 08 65
av Jacuzzi pumper,

Forretningssenteret, Ytre Enebakk

RO'4LJ6N

Tif. 92 55 68

ROTTER m/bur
Marsv

Lerdalsgt. 12- Strømmen -TIf. 06/815122,0
C

rM0T0RSAG I
Vi gir inntil 1500; i innbytte
for din gamle motorsag ved
kjop av fly Jonsered.

Std. 13" kjede kun kr. 96.
MOBIREK A/S
TIf. 06-812525. Teatergt. 6, LillestromA

kr200.
imtavle, fugler,

ot
og fisker
g
Vifører for til hund, katt og til
alle slagsfugler.
Rekvisita til hand og katt
APENT: Man. - fre. 10-18. Lord. 9-14

Hedlge 7V#att H-vinduer og ytterdorer
Utskitting av isolergiass

4990"
SORT

(punkterte vinduer)

N 1820 SPYDEBERG
Oslovn. TIf. 09/83 74 50

e. I

La dine totter gil ned I en ekte Algarvesko. Myke, deluge og behagelige
med poistret innersále I ekte
skinn! Algarve finnes
I kvalitetsbutikker.

STORT LAGER AV:

FRIVA A.S

,

Enebakk Zoo

A/S Brodrene Midthaug

BOLIG IlL SALGS PA FLATEBY

BRONNBORING • PUMPESERVICE

43 cm ramme, til saigs.
TIf. 92 44 56 e. ki. 18

FLAGGSTENGER
FLAGG
Fraktfritt

5-roms rekkehus pa Flateby. Byggear 1982. Prisant. 370.000.
Henv. tif. 92 9138

LANGBRATEN

,Forhandler

Henv. 09/92 7193

SELGES

Gjennomboring for vann og
avløp. Montering og
rehabititering av
vannforsyningsanlegg.

MarkedsføreS av A. Hobo A/S
4622 KRISTIANSAND
FORHANDLER:

a-YA10ffft
SHOES
Um
ata7iWUz J II Apent
10-17
Fred
10-18
FLATEBYSENTERET
TLF. 09/928374
Lord.
9-14

10

DT 50 R -den popuIre gevinsten
fra Casino. 90-6renes sportsmoped for ungdom i alle aldre.
PS! Kommer du ikke frem pa tele-

0

N ITIIAREN ES
SYMASKI N!

fonen til Casino, kan du komme
innom oss mandag - fredag,
vi gir deg kr. 2000,- 1 avslag pa
en ny OT 50 R - som trøstegevinst!

$

• Maskiriefl som spoler undertráden av seg selv (eneste i verden)
• Maskinen som màler knappen og
syr perfekte knappehUll i en operasjon
• Maskinen som syr enkelt i gjennom 12 lag med dongeri
• Pluss mange andre fordeler som
gjør det lettere nár du skal sy
• Den sterste fordelen er allikevel
prisen
Vi gleder oss til a fá demonstrere alt sammen for deg.

Godkjent av NEMCO

NO

14OOO. YAMAHA
MC MOPEDER

ASKIM FRITIDS-SENTER

VI KARcHER

TILBUD: Kr 2980.
FOLLO SKOG OG HAGE
Nordbyveien 15,1400 Ski, T1f.(09)87o128

06

-11

SINGER HARMONIE

ur 0 MØNSTER

TID FOR KoNF_rRq&qsy0N5yma51cjtierfr

SERVICE -VERKSTED - DELER

HAGE - MC - MARINE

1995.

Sy 1 7.maj-antre1(f(et se(v!

APNINGSTIDER: Mand. - fre 9-17
Tors. 9-18. Lord. 9-13

TLF. 09/88 95 90

Nye, Cekre maistoffer

OSCARPAKKETT
iommElK

kr208.

iommASK

kr219.

14mm ElK

kr249..

Stoffer
Monster
Sytilbehør
Strikkemaskifler
Strykepresser
Singer sømbyster

LAMINATGULV

FYRINGSOUE • PARAFIN
AUTODIESEL
Ad

kr216.'

7 mmFURU

Singer Sysenter
VEKTERTORGET
2000 LillestrorTt
TI f. 06/81 22 92

APNINGSTIDER: Mand. - fred. 9-19. Lord. 9-15

kr216-'
7mrnElK
Lagervare I pris pr. kvm

Folio VarmeserviCe

FBIVA A/S

v/Bjørn Bredholt, Tomter
;L
TIf. 92 26 10
Bruk VARMEKONTO hos TEXACO

GARDSBYGNINI/HUS
nifhage 0. leid av rolig samboerpar. Sikre bet.
Tif. 92 49 63

1820 Spydeberg
TIf. 09/83 74 50

SPYDEBERG
Interior & Farve A/S
MALING og BEIS

Velkommen til en TOTALT
ominnredet forretning!

PALLESALCr 1/2 ppis

Detfe feirer vi med mange SUPER-TILBUD

TREBIU - DRYGOLIN - MAX - BUTIDEKK etc.
(UtgOende standardfarger)

Noen eks,:
Bomullsryer 5 forskjeflige str. (eks, óOx 120)

u pr. stk,
Kr48

Vinyltapet KjempeutValg
Bedre tilbud fOr du ikke i Or p0 TOPPKVALITET Ferdig tilpassede DEKORLISTER
til alle dørtyper
MERKEVARER.

Kr39 or pr. rull

Hos oss far du ogsá TOPP SERVICE og EKSPERT- Speilfllser a pin.
0
RAD pa utvendig hus/vedlikehOld.

Kr 98sw

HVIS DU TAR MED DENNE ANNONSEN
og kjøper minimum 10 It utvendig maling/beiS
fOr du en beispensel (verdi kr 80.- for kr 5.-).

Masse jernvarer

Kr I8ow pr. dør

1/2 pris

TILBUDSPERIQDE 2/5 - 4/5
eller sà Iangt beholdfliflgefl rekker.

'I

LØRDAG
MAN. - FRE.
KL. 9-18

KL. 9-14
TIf. 83 71 54
/

11

iigntt

EIENDOMSFORM.

RAMMEVERKSTED

ELEKTROENTREPRENØR

Elektrorep. Egil H. Jorgensen

Kjøpe oiler selge
elendom?

Flatebysenteret 1911 Flateby
TIf. 09/92 92 81 Fax 09/92 9282
—

Flateby

SALG OG REP. AV

KJOL/FRYS VASKJOPPVASK TORK KOMFYRERI MICROBOLGE
KAFFETRAKTERE STOVSUGERE
RADIO/TV VIDEO EL.MATERIELL

U
N

1800 Askim

Gulimedalje i innramming i VM 1989 og 1990

RØRLEGGER

Erik Kjelgaard

WELL BRENDJORD

INDRE ØSTFOLDS
NYESTE BILFORRETNING

UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER
Bakkevn. 58C, 1911 Flateby

Kjøp din nye el/er brukte b/I hos oss:

TIf. 92 86 94, Mobiltlf. 094/26 165

Ii

Stromsborg &
[nersen A/S
1912 Enebakk

1570

tlf. 92 63 00

—

-

EIL.AG

Ski
TIf. 09-87 53 77
REGNSKAP

—

Cnebakk
FWJXW
egnskctpsltor A/S
TIf. 09/92 63 03
Postboks 24
1912 Enebakk

SELSKAPSMAT

BRENSEL

FYRINGSOLJE PARAFIN
—

AUTODIESEL

NOROL

sinai

n,asr en/lw,

Ekornveien 35, 1914 Ytre Enebakk
Rine 09 92 43 37

FRISØR

Topes Tak og Fasade A18

Man.-fre. 9.00-17.00
Tors. 10.00-19.00

Tak- og
blikkenslagerarbeid

Lor. 9.00-14.00

Forretningssenteret,
Ytre Enebakk tlf. 92 54 13

Ytre Enebakk

—

TIf. 92 47 79

-

-

MYRFARETZ140OSKI.TlF.0987l4$l

RORLEGGERBUTIKK
EGEN BliRLEGGERAYDELINO
Alt innen •Sanitar

• Varme • MouerfllSerlfln

TAN NBEHANDL.
sys.adn'

W~
•Regnskap & Forretningsfersel
•Bedriftsrádgivning
SystemAdministrasjori A/S
Gaupeveien 29
1914 Ytre Enebakk
fit.: (09)924824-924774.

K.ER.

TANNLEGE

Stein Darre-Hanssefl
Flatebysenteret, Flateby
928739
2 87 39
TIt. ki. 8.00-15.00
928031
92
80 31
TIf. utenom kontortid

Onsd. stengt.
Kvelder, etter avtale.

Medi. MNTF

Mobil 030/31 364

TRAFIKKSKOLE

BYGG OG ANLEGG

Hap du ti tommeltotter?

Lennestadvn. 5
1912 Enebakk

VI fikser det mesteog hjelper de fleste.

Rimelige priser. Pensjonister ±20%
Utlele av byggtorker og minigraver

HANDVUIKSSTRALEN

I ENAKK

Fast pr/s

Helgesensgt. 12
GrUnerlokka
TIf. 02/38 51 73

eSe(iet u
Opplring pa b/I
Teorikurs

-

Fase II

TIf. 06/81 42 92

Tømrer- 09 snekkerservice

Lunds Maling
og Tapetsering A/S

Enebakk Tannteknikk

lIt. 09/92 6543
Mobil 094/37 548

I49 Utfører alt innen
nybygg, tilbygg, rehabilitering
og modern isering

TIf. 92 52 28

Rakkestadvn. 74
1912 Enebakk
TIf. 92 63 81

-.

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

BYGG OG ANLEGG

12dçSa9e-

DØGNVAKT
Graving og heytrykkspyling

OIav C. Jensen
E& Son A/S

SRR.registrert

-

SOL—PARFYMERI

Oodkjent regnskapskontor

DIJRUD GARD,
1914 YTRE ENEBAKK
Tif. 09 924630 Mobil 030 04997

Regnskapskontor

Konkurransedyktige priser hele áret!

RI

KR

ENEBAKK VANS OC VARME

Hovel Heiaas

—

tlf. 92 4639

-

Mobil 094/27 522

0

utforer alt i el-installasjoner

Askirn

1914 Ytre Enebakk

Asenvn. 2,1400

'

A. NILSENS
BILSER VICE

Varme, sanitr, nybygg og rehabilitering.
Utleie av lensepumper, vannsuger
og høytrykksspyling.

SKOMAKER'N I SKI

TIf. 88 16 15

DAME-OG
HERREFRISOR

Svein Thorsen
FjeIlvn. 30 a, 1914 V. Enebakk
lIt. 92 46 13- Mobil: 030/30 339
Ogsà kveldstid

ELEKTROENTREPRENØRFIRMA

Wing Rod A/S

TRINTOVERKSTED AS

innramming

NØKKELFILING

BATUTSTYR

09-92 55 55 mobil. 094-14 469.

—

-

-

-

1W. D992557O

Galleri

-

-

Dn9.hvv. Mv. K&go A. TrA
FjeMvM 55, 554 vS. En.SM,

TIf.

Alt / glassarbid

-

-

-

-

tlf. 92 80 80

-

-

Kontakt:

TORNERUD

Enebakk
Glass

Galled Nygàrd

Ernst Rasmussen,
Bakkeveien 5, 1911 Flateby

tlf. 87 37 10

Kiasse A Masse B
—

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

Om nedvendig motel vi
Ill kjeretimer i Enebakk.

—

TRANSPORT

Lars M. Enger

Per-Erik Østlie a.s
1914 YTRE ENEI3AKI< - TIi.: (09)924340

Flateby, 09/928731
Mobil 094/95743

-

..din lokale byggmester

-.

Ingar A. Bergskaug
Transport Sand,
stein og fytimasse

Gray., sprengning, transport

*wi

I

SPESIALFORRETNINGER

TEPPE- ENGROS A/S
ALT I TEPPER

-

Flateby hf. 92 80 42
Mobiltlf. 094/95 481
—

I1FIL1IIC

VAKTSELSKAP

-

Teorikurs Kjøretimer

BYGG- OG TOMMERMESI hR

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

Ski Trafikkskole
1400 Ski

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

Entreprenor

TAN NTEKN IKERM ESTER

OG GULVBELEGG
1911-Flateby

TIf. 92 80 21

Mobil 030/06 359

aii

.DYREKLINIKK

Jan M. Johansen

Rune Bergskaug
Alt I mur- og fliselegging

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

Mur & Graveservice

A/S

1912 Enebakk
transport sprengning
Graving
Mur- og betongarbeider
-

-

TIf. 09/92 61 18 — 09/92 6256
094/25 366 094/08 438
-

TLF. 92 83 52

Bergskaugvn. 24
1911 FLATEBY

Bygg- og tømmermester

Jørn Sulerud
1914 Ytre Enebakk
TIf. 92 90 80 92 44 88
Mobiltlf. 030/15750
—

Nybygg, tilbygg og rehabilitering

•Poliklinikk• RøntgenS Kirurgi
I Lab.service •Oppstalling opererte dyr

SKEUSMO OYREKLINIKK
Vet. Knut-Arne Nverdal
N. Riisgárd, Kjeller
(s/lilt Ira Fetvn. v/flyplassen)

Apningstider: 8.30-15/17-19
Timebestilling 06/87 85 00 el.
<'DROP-IN), 8.30-14. Stengt heig.

HU NDEPENSJONAT

Skal du reise bort'
Vi Ønsksr <1,,, /,anw/ <elkupnnc'< fit
et njvpho/d , salt /,isndcpen.sjonat.

D.FREIIAGCO
Mekanisk Verksted
Reparasjon
Sterkstrøm Svakstrom
Bil Elektro

Elektro

-

-

Produksjon

-

-

-

Postboks 77, 1912 Enebakk

KVIKK

tlf. 09/92 62 94

-

zs 2

PER 06 PIAS IIIJNDEPENSJONAT

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

Berger gard, 1827 Flobel —Tlt. 09/921510
'i'i 6euyt:er a,s[cSii,gen uhf øn.ckç Are tobe,,te
vgfiriente vcnhzer en riktsggoJsornsner

Grendesenteret, 1911 Flateby
TIf. 09/92 83 74

tidy standard, i liiicllige 09 trivelige

inigivelser. (Hf. gsnlkjent 1985.
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Borgerlmig ungdomsfest I Herredshuset
De borgerlige konfirmantene er først ute i fir
med sin avslutningsfest.
I alt 14 unge har deltatt
pa kurset som Enebakk
Lokallag av HumanEtisk forbund bar
arrangert, og nã star
det mest morsomme og
spennende igjen - festen!
De borgerlige konfirmantene
er ferdige med sitt kurs, og nâ
venter bare det mest lystige avslutningsfesten, som arrangeres søndag 12. mali Herredstyresalen.

Samfunnsnyttige temaer
SØlvi Lysfjord, leder av lokallaget i Human-Etisk forbund i
Enebakk, fortelier at ungdom-

mene gâr igjennom svrt forskjellige temaer pa kurskveldene - alle samfunnsnyttige ting
som er god ballast A ha med PA
den videre ferd gjennom livet.
—Vi har diskutert bAde hva
Human-Etikk stAr for, og verdensreligionene. Det er viktig
for de unge A lire seg iitt om i
de forskjellige religioner for
bedre A kunne forstA mennesker
fra andre trossamfunn som
kommer hit til landet, sier hun.
En av kurskveldene var viet
menneskerettighetene, og kommunens flyktningekonsuient,
Odd Landsverk, innledet om
dette temat.
Ungdom og samliv, by og rett,
rasisme og mye mer er butt
behØrlig diskutert, noe som hell
sikkert har gitt ungdommene en
god del med ph den videre ferd.
Miljøvern bar ogsA hatt en
sentral plass i det hele.

Minne for livet
Søvi Lysfjord forteiler at kurset for borgerlige konfirmanter
starter i januer. sa snail avslutningsfesten er over begynner
pianleggingen for neste Ars
konfirmanter, og ailerede for
skoleslutt vii det bli gitt informasjon til neste Ars kull, med
mer utfyilende opplysninger
rett etter skolestart til høsten.
Arets ungdomsfest vii bli
holdt i Enebakk Herredshus,
og her vii bAde Enebakk
Enebakk
Janitsjar,
og
Trekkspillklubb
Gaathaugsøstrene underholde.
Hovedtalen vii bli holdt av
Marit Myhre, og to av konfirmantene vii holde en appeil.
Bade kurset og avslutningsfesten vii nok helt sikkert bli et
minne for livet, heit ph høyde
med den kirkelige konfirmasion.
ANNE-GRETE LOSSIUS

Full fart
pa klubben
0

Lørdag formiddag var det liv og
rØre ph Kirkebygden ungdomsdet
var
Da
kiubb.
Fritidskiubbenenes dag, og denne ble behørlig markert med
innsamlingsaksjon til Romanias
barn.
Ungdomskiubben kunne friste
med Apen kafe hele lØrdag, og
her var det saig av boiler og
vafler, kaffe, te og rnye mer..
Kiubbungdommene sto selv for
hele opplegget, med god hjeip
av lederne.

Barnehjem I Romania
—All inntekt denne dagen gAr til
et barnehjem i Romania. Dette
er en iandsomfattende aksjon
under siagordet 'Unge hjeiper
unge', forteiler klubbleder Laila
Eidsvold. Apen kafe var en ide
som dukket opp, og som ble
godt mottatt, selv om Laila hadde hApet at flere dukket opp i
løpet av dagen.
Og prisen ph boiler og vafler?
Ja, den var nok iitt spesiell.
Betal det du selv Ønsker, det gAr
til et godt formAl!

Konfirmantsamtale Vellykket
pensjonistm
i Enebakk kirke

arrangement
Trekkspillkiubben Frisk Luft
har atter en gang holdt treff for
pensjonister i Herredstyresalen.
Og at dette er et popubert arrangement er hevet over tvil. Med
svingende rytmer og frisk
musikk storkoste de rundt 100
fremmøtte seg.
Mange tok seg en skikkelig
svingom, og at teknikken fremdeles er ph plass var tydeiig.

den yngre garde som har et tilbud her. Da er klubben Apen for
unger fra førskolealder og Ut
sjette kiasse.

Turtilbud
Kiubben er aktive som aidri før,
og nylig var de ph bowiingtur
med en gjeng ph 22 ungdommer. Et popuirt tiltak som ga
mersmak.
I pinsen vii klubben were
stengt, og ellers følger Apningsdagene skoleruta.
ANNE-GRETE LOSSIUS
Sokneprest Heigheim spurte konfirmantene om sentrale hendelser i
bibelen.
Nylig var det samtalegudstjeneste for Arets konfirmanter i
Enebakk kirke. Kirken var nrmest fulisatt av konfirmanter,
foreidre, søsken og andre kjente. Enkelte hadde nok gruet seg
iitt til selve samtalen med presten, men de fleste sA Ut til A
kunne det de hadde bert under
konfirmantforberedeisene SA
iangt.

Apen hver lørdag
Laila Eidsvold og Torill Larsen,
begge fra Ekebergdalen, deier
ph kiubblederjobben, og de stAr
skikkeiig ph. Hver lØrdag, foreløbig frem til sommeren vii
klubben vre Apen fra klokken
18:30 til 23:30. Ungdomsklubb
er det ogsA ph mandager og onsdager.
Hver torsdag og fredag er det

Elleve av de 14 borgerlige konfirmantene. Fra venstreforan:
Heidi Knutsen, Ytre. Jeanette Henriksen, Ytre. Beate Dahl, Ytre.
Terese Bjerkeland, Ytre. Andre rekkefra venstre: Bernt Myrer,
Ytre. Stian D. Sanner, Ytre. Pd! Løvdahl, Ytre. Pia Nyborg,
Flateby. Lene Johansen, Fiateby. Bakfra venstre: Marius Roe
Hagen, Ytre. Tommy Strandvold, Ytre. De tre som ikke er avbildet
er Vibeke Nordhagen, Fiateby. Kenneth Fossen, Kirkebygda og
Kenneth Kjelga°rd, Ytre.

Kiubblederne Laila Eidsvold
(t.v.) og Torili Larsen i full
sving med d selge boiler, og
inntekten ga°r til et barnehjem i
Romania.

Det var sokneprest Steinar
Heigheim som hadde ansvaret
i
for samtalegudstjenesten
Enebakk kirke. Da prekenen var
ferdig kom det som mange av
de 59 konfirmantene hadde gruet seg iitt til, og som foreidrene
hadde ventet ph - selve samtalen med konfirmantene.

Frisk Luft arrangerer disse
treffene rundt fire ganger i Aret,
og det koster ingen ting for de
eidre. Pensjonistene setter stor
pris ph disse treffene, og gieder
seg ailerede til neste arrangement.

Mange sentrale spørsmab
Heigheim tok utgangspunkt i
hvilken dag det var i kirkeAret.
Deretter kom spørsmAlene ph
rekke 0g. rad, og alie var nok
ikke like lette A svare ph, men
likevel viste samtalen at berdommen ikke har gAtt bus forbi.
Spesieit de ti bud var tydeiigvis
pugget inn, for da Heigheim ba
konfirmantene om A nevne
budene kom svarene som perier
ph en snor. Konfirmantene ble
ogsA hørt i pAskens budskap og
diverse andre sentrale ting i
bibelen.
Etter gudstjenesten var det kirkekaffe ph Herredshuset.
GUNNLEIK SEIERSTAD

Pensjonistene storkoste seg pd
arrangementet til Frisk Luft.
En real svingom hØrte med.

