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Enebakk kirke 26.5.

Terje Andersen, Trond Andersen, Vegard Benterud,
Ove Berg, Jahn Marius Bergum, Jon Andre Breivik,
Svein Erik E. Guibrandsen,
Morten Johnsen, Stian
Knutsen, Kristian Lindem,
Henning Andre Ludvigsen,
Glenn Midtsundstad, Birger
Mork, Tor Edvin Nymo, Erlend Olaisen, Lars Kasper
Partyka, Pal Torleif Rust,
Asmund Sand, Andre
Schøne, Glenn Hâvard
Skikkebk, Jan-Tony Steinsvik, Kai Vegar østnes.
Tone V. Andersen, Kari
Anne Berg, Lene Yvonne
Enger, Elisabeth Eriksen,
lngunn Gjesang, Tone Birgit
Gleditch, Anita B. Habberstad, Maria Helland, Kathrine Larsen, Heidi Bergskaug
Nilsen, Hildegunn Pettersen, Eirin Skjerve.

Mari kirke 26.5.:
Stian Dybdahi, Tom Haga,
Hans-Petter Haug, Kai
Henning Holm, Torvald Emil
Hàkonsen, Thomas Michael
Lindquist, Jon Inge Maridal,
Thomas Nikolaisen, Ronny
Olav Olsen, Espen Pettersen, Glenn Røkeness, Per
Amund Solberg, Gunnar
Thorvaidsen,
Elisabeth Asbjørnsen, Vibeke Bergersen, Lene
Svarthoel Egeberg, Marie
Elisa Bjerkeland Hansen,
Hilde Larmerud, Tonje Føsund Opedal, Marianne
Skàr.

Enebakk kirke 2.6.
Dan Buer, Pal Christian Eggen, Glenn Haagensen, Stian Helle, Roger Jemterud,
Rune Johansen, Arve B. Liholt, Rune B. Liholt, Tarjei
Limi, Bjorn Harald Madsen,
Lars E. Ringnes, Bjorn Martin Solberg, Kenneth Stubberud, Kenneth Utsikt,
Heidi Barbøl, Monica Brunstrøm, Iren Elisabeth A.
Brâthen, Mona Bern Erfjord, Therese Haugaard,
Lise Rugdahl Holtet, Lene
Lundseie, Hilde Martinsen,
Petra Marie Oppegaard,
Laila Rustad, Liv Tone Yri.

Mari kirke 26.
Mats Are Halvorsen, Torbjørn Gran, Frode Grosvoid, Steffen S. Jakobsen,
Bjorn-Kristian B. Kjus, Thomas Kristiansen, Eivind Johannes Lie, Roar Martiniussen, Roy Mitchley, Sindre
Nilsen, Per Opsahl, Kim
Erik Stenberg.
Jeanette Andresen, Line
E. Gjevik, Gro-Kristin Jorgensen, Hanne Marsdal,
Marianne Rustad, Anita
Ostby.
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NS Vignett holder ordinr generalforsamling 13.juni 1991.
Forsiag som onskes behandlet av
gene ralforsamlingen ma vre styret
v/Tore Busengdal, 1914 Y. Enebakk i
hende innen 30. mai 1991.
Aksjonrer med ikke personhige aksjer bes mote med fullmakter.
Tore Busengdal
styreforman n

MNG FOR VISYN,
INNSYN 00 AND
BALKONGSKJERMER
med aluminiumsstendere

-25% UT JULI
ALT I GLASSARBEID
Henter og bringer
NB! Gratis oppmâling

Enebakk

G1ass

Fjellvn. 30 A
1914 Ytre Enebakk
TIf. 9246 13
Mobil 030/30 339
DOGNSER VICE

Alt endte tiP sist bra for
den 21 -a*
enebakkgutten som gikk seg
bort i Ostmarka ved
Auretjern 19. mai. Etter vandring rundt i
skogen I tre dogn ble
han tirsdag rundt klokken 16.00 funnet av
helikopter ikke Iangt
fra Bortervann. Han
hadde tatt seg inn i en
hytte og funnet seg
noe mat, og var i god
behold.
Lordag kveld, 18.
rnai bega fern ungdornmer seg i vei tiP
Auretjern I Ostrnarka
for a fiske. Sondag
ved 6.30-tiden gikk
den ene av guttene Ut,
angivelig for a skifte
kIr, og forsvant.

Forst bortirnot midnatt
sondag fikk Enebakk
Lensmannskontor beskjed, da kameratene
til gutten selv hadde
left hele dagen uten
resultat. 2. pinsedag
ble store mannskaper
satt i sving med a Pete,
og bade hunder, bâter
og helikopten har vrt
ute. Rode Kors fra
hele fylket han stilt opp
med rundt 60 mannskaper I aksjonen.
Lensmann Knut
Bjornstad (bildet), ved
Enebakk Lensmannskontor han ledet etterforskningen, og han
sier at mest sannsynPig harguttengâtti
ring. Han van lite
skogsvant.

Iguett

Sto"rstllt 17. ma M•-1, feiring.....

..

i Ytre. . . . . . . . . •
I Ytre startet feiringen av nasjonaldagen med flaggheising pa
Ytre
Enebakk
skole.
Skolemusikken var selvsagt
ogsA pa plass for de tok turen til
Sykehjemmet.
Etter gudstjenesten i Mari kirke marsjerte skolemusikken ned
til skolen der barnetoget sto
oppstilt. Togruten var som vanhg forbi Løken, opp VAgliveien,
bort
RAdyrveien,
ned
Sagstubakken og tilbake til skolen.
Toget var langt og flott og
We barn og voksne storkoste
seg i det friske vret. Det var
mange russ som hadde funnet
veien til toget i Ytre og de var i
høyeste grad med pA a îâ opp
stemningen. Da toget kom tubake til skolen ventet dagens tale.

Tradisjonen tro var det en
representant fra korpset som
holdt talen. Dette Aret var det
15 Ar gamle Frode Grosvold.
Han pApekte at vi ikke mA
glemme det som skjedde pA
Eidsvoll i 1814. —Vi mA ta vare
pA grunnioven vAr. Vi mA ogsA
tenke pA alle de som ikke har
det sA fritt og godt som vi her i
Norge. Jeg kan heller ikke ha
vre a minnes vAr avdøde
monark, kong Olav, pa en dag
som denne, sa Tore Grosvold og
sendte var nye konge, kong
Harald, noen varme tanker.
Etter talen var det oppvisning
av leikarringen og vannskiklubben, og det var selvsagt ogsA
leker for bama. Til slutt var det
oppvisning av Driv Jazzgym.

i Kirkebygda
I Ytre Enebakk gikk toget den vanlige runden;forbj LØken, opp Vdgliveien, opp Rddyrveien og ned til
Sagstubakken og sd ti/bake til skolen.

Mange sØte sma°rollinger var d Se pd den store
dag. Her ei lita jentefra Kirkebygda.

Den nye skolefanen pd Kirkebygden skole fikk
mange rosende ord. Astrid Ho/top (r.v), har
vevdfanen.

RAW

17. mai i Kirkebygda ble feiret
pA tradisjonelt vis, med hilsen
av elever fra sjette-klasse, folketog, is, brus og leker. Tross et
vr som ikke var av det aller
beste hadde folk gAtt mann av
huse.
Dagen startet med flaggheising
av ørnøye 4H, og bekransning
av Petrus OppegArds Bauta.
Enebakk Skolemusikkorps var
pA plass og spilte bade for og
etter bekransningen.
PA Kirkebygden skole hadde
hele befolkningen møtt fram,
som er hell i trAd med tidhigere
feiringer.
Tradisjonen tro holdt elever
fra sjette klasse 17. mai hilsen. I
Ar var det Kristine BarbØl, Ola
Resaland, Kjetil Sundby og Inga
Marit Vistnes som holdt en
glimrende tale, og bama var nok
kjempefomøyde! For oppfordringen var: —I dag kan alle
barn fA by til a skitne seg til, og
ingen skal fA kjeft, ikke sant
dere voksne!

De kom ogsA inn pA alvorligere temaer. BAde vAr avdøde
Konge ble minnet, og folk som
hider nod ble husket.
Den nye skolefanen. hadde
nok mange ventet spent pA, og
den var et syn for øyet. Astrid
Holtop har laget den vakre, vevde fanen, og fargene som var
benyttet var varme b1AtoneP1'-bunn, med en nydelige bhomsterkrans i rosanyanser. To barn
stAr i midten og symboliserer
alle barna ved skolen. De ser
opp pA fuglene, og symboliserer
et mAl de skal nA, kunnskapen.
Blomsterkransen symboliserer
lreprosessen, og fuglene over
er friheten. —Friheten seirer nAr
en høster lrdom, fortalte
Hohtop.
Barnetoget er aldeles ikke et
bametog, men et folketog. 4H,
Leikarringen Ignar og barnehagene gAr hand i hand med skolebarna. Nytt av Aret var den egne
avdelingen til sanitetskvinnene;
med hjemmesnekret fane og
sanitetsflagg.

pa Flateby..........

16. mai gikk starten for drets 17. mai feiring pci Flateby. Og med Stranden skolemusikkorps i spissen
masjerte det lange barne- og "mammato get" fra Skaugveien, opp Bjerklundsbakken og nedover
Ødegdrdsveien med flagg og hurrarop, og endte opp ved trygdebo/igene. Et kjempetog bestdende av
barn ogforeldre fra Flateby Daghjem, fami/iebarnehagen og Flateby Barnepark.
FØrskolebarna i Flateby Daghjenz, den kommunale barnehagen, overrakte selvp/ukkete blomster til
de eldre, og defremførte en nyde/ig sang som de sikkert hadde Øvd seg godt pd, for fint var det i hØre
seksdringenefremføre "—tenk at nd er dagen her som vi har langtet ette....." (bildet)

17. mai skal ikke soves bort. PA
Flateby sørger skolemusikken
for det. Ved fem-tiden pA morgenen er de i gang med taktfaste
høye toner, som man skal ha et
godt sovehjerte for ikke A høre.
De mest lydhøre fikk kanskje
ogsA ned seg de som tok nasjonalsanen bAde pA horn og i
toner allerede ved tretiden.
SA gikk det slag i slag.
Speiderne hadde flaggheising
pA Hauglia og Stranden skole
presis kbokken Atte.
Solen skinte, og glade og fornøyde arikom smA og store
Hauglia for avrnarsj med toget
Anført av bunadskledde darner
med flaggborg, speiderne,
17.maikomit6, gjester fra
Harnmaro og deres verter kom
Stranden skolemusikkorps. SA
kom skolene, med sine faner, og
til sist idrettsforeningen med

fane og banner. Etter silt faste
stopp foran aldersboligen i
ødegArdsveien fortsatte det ned
til Stranden skole.
Forst pA programmet der sto
tale ved ordfØrer KAre KjØhle.
Han henvendte seg til de minste
skolebarna, og kunne fortelle
dem at da han var pA deres alder
fikk de ikke by til A gA i tog. Da
var det krig i Norge.
Dagfinn Rustad og Bobby
Pettersen fra 4. kiasse holdt
ogsA tale, og tredjekiassingene
Anne Koistad og Anette
Hanssen leste "Vi ere en nasjon
vi med".
Hilsen ble det ogsA fra
Hammarø-gjest Bergmann, som
ba oss holde fast om vAr 17.
mai-feiring, og ønsket enebakkinger velkommen til sin vennskapskommune pA den andre
siden av kjØlen..
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Dystert langtidsbudsjett:

Kraftige nedskjringer ventes

Rãdmann Bjorn
Halvorsen har HIL lagt
fram forsiag til langtidsbudsjett for perioden
1991 til 95. Et meget
stramt budsjett der
investeringer er satt i
bortimot null. Hverken
utbygging av
Kirkebygden skole eller
kloakkering av
Ekebergdalen er tatt
med. Heller ikke utbedring av renseanlegget
ved Stranden skole og I
Ytre Enebakk.

Kommunens Økonomiske situasjon ser meget dyster Ut for
tiden. Underskuddet bade i 1989
og 1990 ble pa bortimot fire
millioner kroner. I tillegg har
skatteinngangen butt betydelig
lavere enn beregnet. —NAr kommunen for første gang i nyere
tid oppiever en sâ sterk svikt i
skatteinntektene som i 1990; ph
4, 9 millioner kroner, sier det
seg selv at det oppstAr store problemer, sier rAdmann Bjorn
Halvorsen.

re. Denne trenden kan ikke fortsette, og Ut fra Halvorsens syn
er det kun to mAter A lØse dette
problemet pd; redusere den
kommunale aktivitet, og øke
kommunens inntekter.
Underskuddene ma betales
Det som i de senere Ar har vrt
det stØrste problemet for kommunens budsjettmakere har vrt
den store usikkerheten vedrørende de statlige overføringene.
OgsA skatteinntektene er usikre,
og lønns- og prisutviklingen har
sitt A si. Dette er forhoid som
kommunen ikke selv er herre
over.
RAdmannen peker derfor ph at
forutsetningene som er lagt til
grunn for budsjettet er mye
basert pA antakeiser, og kan sM
Ut i store feilmarginer. —En feiimargin ph en prosent kan i
enkelte tilfelier innebre store
beiøpsmessige differanser i budsjettet, blir det pApekt.
Det er lagt opp til A dekke
underskuddene ph bortimot Atte
millioner i Arene 1991, 92, 93
og 94. OgsA lAn kommunen har
mAttet ta opp fra E-verket til
dekning av veibelysning er forutsatt tilbakebetalt i 91 og 92.

Redusert aktivitet
RAdniannen pApeker videre at
det ser Ut som den omtalte svikt Stihinger fjernes
i skatteinngangen vii bli perma- UtgiftsnivAet i kommunen er for
nent, noe som gjør det ekstra høyt i forhold til inntektene, og
problematisk.
nAr det viser seg at kommunens
De senere Ar bar kommunens største inntektspost, skatteinndriftsresultat butt stadig dArlige- tektene ogsA svikter, mA noe

gjøres. Lønnsutgifter er den Etatene slipper helier ikke unna
største utgiftsposten, og utgjør i nedskjeringsspØke1set. Skoleoverkant av 50 prosent. Iføige sektoren bes vurdere blant annet
Halvorsen vii det derfor vre leirskolevirsomheten, studiepernaturlig A se ph bemanningen misjoner og vikarordningen.
nAr det skal vurderes mAter A Kretsgrensene er igjen kommet
spare penger ph, noe formann- inn i bildet, og ifølge rAdmanskapet allerede har vedtatt. 1,2 nen kan det i enkelte situasjoner
millioner skal spares, noe som vre mulig A drive skoleverket
innebrer en bemanningsreduk- mere lønnsomt om man opphesjon PA rundt seks Arsverk, ver de nAvrende kretsgrenser.
avhengig av lønnsnivAet.
Helse- og sosialetaten bes se
Det pApekes at mAlsettingen ph heisestasjonsordningen; dette
MA vre at ingen i faste stilling- er en dyr ordning for kommuer sies opp. Reduksjonen mA nen og her kan det spares en del
derfor skje ved naturlig avgang, ved sentralisering. StØtte til kriomplasseringer og førtidspen- sesentrene bør vurderes, og
sjonering.
betydelige summer kan spares
ved bedre samarbeid og organisering i pieie- og omsorgsavdeTiltak for reduksjon
lingen, iføige Halvorsen. —Kan
For A fA kommunens drift til A husmorvikarordningen kuttes
gA i balanse blir det pekt ph en Ut?, er ogsA et av de mange
rekke tiltak som kan settes i spørsmAl som stilles.
verk for A fA redusert kostnadsPA kuiturfronten er det hentynivAet. Det hentydes nedgang i
det
mulig nedleggeuse av hele
godtgjøring til foikevalgte, firre i hovedutvalgene, ordfører- kulturetaten, selv om rAdmanstillingen reduseres, frre poli- nen ikke er innstilt ph en slik
løsning. SpørsmAu stilles ogsA
tiske møter.
om ungdomsk1ubbvirksornhete
I administrasjonen er det hen- skal opprettholdes ph nAvrentydet sperre ph telefonen, reduk- de nivA.
sjon av forsikringsordningen for
PA teknisk skal det blant annet
ansatte og besparelser i EDBvurderes om det er behov for A
utgiftene, for A nevne noe.
opprettholde den omfattende
Sommertidsordningen kan bygningskontroilen og om
risikere A utgA, kantinedriften bemanningen ph vedlikeholdskan avvikles, vaktmester- og avdeingen kan reduseres.
renhoidsordningene ses ph for
bedre utnyttelse.
Investeringer i null
InvesetringsnivAet de neste fire
Kulturetaten nedlegges?
Ar er satt meget lavt, og det er

kun regnet med investeringer
som er belt nødvendige for en
forsvarlig løsning av kommunale oppgaver. Eventuelt at investeringene innebrer en utgift til
inntekts ervervelse.
Dette innebrer blant annet at
utbygging av Kirkebygden skole blir satt Ut i det blA i og med
at det nA kommer en sAkalt midlertidig paviljongløsning.
Skal det bygges flere bamehager mA dette prioriteres opp mot
eksisterende kommunale tjenester, og et bo- og sevicesenter for
eldre kan ikke rAdmannen finne
plass til i perioden. Irnidlertid
kan bo-delen kunne realiseres
med minimal kommunal egeninnsats/kapital.
PA avløpssektoren ligger det
mange store uløste .ppgaver.
Selv om mange av disse burde
vrt iøst "i gAr', ser Halvorsen
store problemer med A innpasse
disse million-investeringene i
langtidsbudsjettet.
RAdmannen pApeker til sist at
det mA en beinhard prioritering
til
i
tiden
fremover.
Kommunebudsjettet mA gA i
balanse, og gjeld mA betales for
nye, store investeringer kan settes Ut i livet.
Iii syvende og sist er -det
kommunens politikere som
avgjør, men nAr krybba er torn
kan heller ikke de fA utrettet
stort.
ANNE-GRETE LOSSIUS

Enebakk AP onsker samarbeide om miljo
Enebakk Arbeiderparti gAr nye
veier i hAp om A fA redusert
kommunens forurensingsprobiemer. Etter initiativ fra partiet
har det nA vrt avhoidt et mote
mellom AP og Enebakk Jgerog Fiskeforening, og nA skal det
satses ph samarbeide for A bedre
miljøet rundt og i kommunens
vassdrag.
Enebakk Arbeiderparti og
Enebakk
Jegerog
Fiskeforening, fiskegruppa, har
avholdt et feiiesmøte der samarbeide om kommunens forurensingsprobiemer sto ph dagsorden.

Det blir spennende d se cm samarbeidsmøtet mel/cm Enebakk
Jvger- og Fiskaforening,fiskegruppa, og Enebakk Arbeiderparti vii
gi resultater. Fra venstre Tronn Buer, J&F, BjØrn JØndai, J&F, Rune
Furulund, J&F, Kjell øverga'rd, AP

Matjord
I. ki. vekstjord - gjødslet og harpet
samt kompost av hestegjødsel selges.
Vi leverer eller du henter selv.
Rimelige priser.

Sundby Dalefjerdingen
Tif. 9263 68

Samarbeide viktig
Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Enebakk, Kjeil øvergArd,
sier at det er viktig A samarbeide
med interesserte organisasjoner

for ph den mAten A utnytte den
kompetanse og kontaktflate som
disse rAr over. —Et av APs satsingsomrAder er nettopp A fA
bukt med den store forurensningsproblematikken,
blant
annet ved A bedre miljøet rundt
og i vAre vassdrag, sier
øvergArd. Han legger til at i
begrepet miljø tenkes det ph forurensning, kultur, historie og
utnyttelse.
Det som fiskegruppa og AP i
første rekke vii konsentrere
samarbeidet rundt er Børter- og
Tangenelva. —Begge elvene kunne vrt perier i Enebakk, men i
dag fungerer de ikke slik hverken for fugier, fisk eller mennesker, sier øvergArd.
Utvalg nedsettes
I samarbeidsavtaien mellom de

MOTORS ERVI CE
MEKANISK SERVICE
SKADER OG LAKK
LAN EBILER

to organisasjonene heter det at
de skal nedsette utvaig som skal
utarbeide forsiag iii fremdrift og
ta opp spørsmAi om hva som er
mulig A fA gjennomført.
For A fA en enda bredere kontaktflate vii flere organisasjoner
sannsynligvis bli kontaktet.
—Det overordnede mAl er A fA
bukt med forurensningsprobiematikken, og da mA vi alle samarbeide om oppgaven, sier AN
miljøbevisste ordfØrerkandidat.
ANNE-GRETE LOSSIUS

OSCAR PARKETT
kr 208.10 mm Ask ...Jr 21 9.
14 mm Elk
kr249.10 mm Elk

Laminat gulv
7mmFuru

kr218.
kr2lG.

7mmEik
Lagervare i pris pr. kv.m.

Tit. 09-92 44 14. — 09-9245 65

re"NOTTERBECK
APENT

FRIVA A/S
1820 Spydeberg
TIf. 09-8374 50
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Gratulerer

Vi motes

Thorud Fyliplass
Nye Apningstider for sommeren
trAdte i kraft den 15. mai.
(se annonse)

• ...SI.
Grøtfest
Pensjonistforeningen har sin
tradisjonelle grøtfest den 12.
juni.
Husk pAmelding.
(se annonse)

Hadeland Rundt
Enebakk Diakoniutvaig anangerer tur for eldre til sØsterkirken pA Gran den 15. juni.
Avreise fra sykestua pA KopAs
og øgardstun pA Fiateby.
(se annonse)

Ase 16 ãr
Ase Marit gratuleres med
1 6-Arsdagen den 23.niai.
Kos fra
Vivian, Synnøve og Elm

Halvitrsmøte
Enebakk Idrettsforening avhoider ekstraordjnrt ha1vArsmte
pA Streifinn den 6. juni.
(Se annonse)

Bandakkanalen
Pensjonistforeningen arrrangerer busstur til Bandakkanaien
den 25. juni.
PAmeiding innen 7. juni.
(Se annonse)

Enebakk HV
øvelse pAgAr ved Brevig skytebane og Børter GArd i tiden
27. - 31.mai.

Født
SIA 4. mai
NA er vi butt mor og far,
- til hue Jardar.
Lene og Per Guldbrand Soil,
Kirkebygda

Reiselotteri

Unni Killerud, Enebakkk og
Frode Alvestad, Stavanger, ble
viet i Mari kirke den 27. april.
Fotograf:
Viggo Jensen, Askim

Tid for den gode
filmen...

I kveld en det igjen "tid for den
gode filmen..."
Vi viser HENRIK V basert pA
Wihiiam Shakespears drama
med samme navn. Regissør og
hovedroileinnehaver,Klcenneth
Branagh, bar omskapt stykket
til film. Han har pA en spennende mAte utnyttet alle flumens virkemidler! Gjennom et
moderne filmstudio biir vi fort
tilbake til middelalderen, men
fAr ikke iov til A glemme at vi
selv hØrer hjemme i en annen
tid...

Plantebytte
DONALD og vennene hans er
tilbake. Moro for hele familien! DONALDS TEGNEFILMREVY er satt sammen av 11
forskjellige Disneyfilmer laget
i 1930-40 Arene. PA tross av sin
høye alder, er de like aktuelle I
dag for barn I alle aidre.

Konfirmasjon

Go' unger

Takk Oddvar

Barnedag 1991
Enebakks lokallag av Nasjonaiforeningen for foikehelsen vii
sammen med andre lag i Akers: hus markere de landsomfattende
Barnedager 1991.
Arrangementet startet tirsdag
med stand i LiilestrømBanjcen
og saig av silkeblomsten 'Forglem - oss - el
Aksjonens høydepunkt vii bh
iørdag pA torvet i Liliestrøm Da
kommer stjemesmeilgutta Belstad, Johansen og Asmund Huser. Aihe barn oppfordres til A
ide seg ut, og de lover premier
til de beste kostymer.
Inntekten av aksjonen gAr til
;:.
Nasjonaiforeningens Barne- og
famiiierAd og utvaiget for nyfødtmedisin.
De hAper pA stor oppslutning
og interesse for aksjonen, og
Eva Rustad, fonnann i Enebakk's iokallag oppfordrer enebakkinger til A ta seg en tur til
Lillestrøni.
: Aksjonen forsetter heft frani til
15. juni, og Enebakks lokalforening vii flere ganger ha stand
med saig av silkebiomsten pA
foretningssentrene og utenfor
butikkene I Enebakk

I kveld arrangerer Enebakk
Hagelag plantebytte/grønn
auksjon.
Stedet er: Oddvar Wennevold,
Daiefjerdingen.

Førstkommende søndag konfirmeres tilsammen 55 ungdommer i Mari og Enebakk kirker.
Neste konfirmasjonssøndag er
2. juni.

Kim og Robin Andresen, fra
Grevlingveien i YtreEnebakk
er her forevighet av fotograf
Viggo Jensen i Askim.

Pa kino

Enebakk skolekorps sender deg
pA ferie!
NA har alle sjansen til A skrape sammen til en skikkelig ferie. Enebakk skolekorps starter
i disse dager et stort reiselotteri
med skrapelodd. Dette er noe
heit nytt, og korpset er først ute
i Enebakk.
Lotteriet er forhAndstrukket,
man ser med en gang om man
har vunnet.
SA de gleder seg til A se
mange glade fjes, nAr de kan
overlevere gevinstene. Da er
det nok mange som vii drømme seg bort, sier korpsets optimistiske formann Britt Jørandsen.
-Reiser er noe alle vii ha, og
det er mange flotte gevinster
fra Stena Saga, og 20 kroner
for en ferie er da ikke floe
upnis.
FØrstkomrnende lørdag har de
stand utenfor Boiseth, Vardeberg og Finastasjonen, og
korpset vii ogsA gA rundt pA
dørene A seige ]odd.

Bare et barn
Bare et barn kan iage en far og
en nior av en lyst og en lengsel
Bare et barn kan puste IN i en
siekt.
Barn kommer fra et hemmelig
sted der tiden renner inn i verden.
Har du spurt et barn hva som er
der?
Barn viser kjriighet - uten A
kreve noe tilbake.
Har du kjent at det gir deg glede
og styrke - men gjør deg sArbar?
a Barn viser deg dine verste svakheter - uten beskyldninger
Har du kjent at det gjør deg til
en sint kriger - uten noen A
11. drepe?
.11 Barn viser deg din egen fortid
speihet i nAtiden
Har du iyttet til forskjeilen?
Barn viser deg noe du aldri har
sett for - et dataspiul - en pØnkersveis - et ozonhuil i avisen en midgardsorm.
w Har du spurt og lrt - i stedet
for A svare?
. Barn kommer fra et hemmelig
sted der tiden renner Ut i verden.
i Det har med seg spørsmAl med
skjuite svar - og svar med skjui1 te spØrsmAl
Den som vil lre noe om selve
hivet bør ikke overse en sA sikI ker kilde
Bruk tiden - for piutseiig er barnet forsvunnet langt inn i en

FALKEJEGEREN. Fire mennesker fra forskjellige verdener
kommer sammen ved fjellets
fot og bhir kastet inn i et spenningsfylt og fariig eventyr.
Blant disse fire er Marie, en
pike som lever i fjellene med
en falk som sin beste venn, og
Rich, en storbygutt pA ferie...
Herbert, en komisk og eksentrisk brevdue-oppdretter kommer, pA jakt etter Martha, hans
beste brevdue.
Eventyret starter nAr Marek
dukker opp. Han er en iivsfarhg falkejeger, som ikke ian noe
stoppe seg. Han har fAtt i oppdrag og skyte Manes falk for A
stjele dens egg fra redet. Dette
er opptakten til en handhingsfylt og spénnende forfølgehse
som fører oss inn i underjordiske grotter og iskalde fjellelver.

For mange enebakkinger er det
butt en kjr tradisjon A mote
opp 17. mai ved bautaen til
minne om Petrus OppegArd,
som falt under siste verdenskrig. De siste Arene har fart iile
med anhegget der.
Vi tok kontakt med kommunen som straks innnØmmet sine
forpuiktelser, og sa at de skulle
snakke med Oddvar Skaug om
saken. Etterson-i vi vet at Oddvan er en meget opptatt mann
ved kirkegArdene vAre, hadde vi
dAnlig samvittighet da vi senere
traff han ved Enebakk kirke.
Men vAre bekymringer forsvant
da Oddvar kom med sin etterhvert berømte bemerkning:"Det
ordncer ".
Og det gjorde'n. 17. mai var
parkanlegget rundt bautaen nyfrisert og fin.
Takk skal du ha Oddvar. Vi
vet at anlegget er i tlygge hender.
Mange hilsener fra
Kirkebygden Vel

Gudstjenesteliste for
26.mai (1.s.e.pinse)
11:00 Enebakk kirke
v/Helgheim.
Konfirmasjon
11:00 Marl Kirke
v/øvstegArd.
Konfirniasjon

Torsdag 23.mai

YOUNG GUNS H,

0
Fjw,'

YOUNG GUNS II - de unge
krigerne nir igjen, og ville yesten er med ett enda liii vihiere...

Inger

Henrik V - "Tid for den
gode filmen..." m/kinokafd
Søndag 26.mai
B) 16:30 Donalds tegneserierevy
U) 18:30 Fahkejegeren
V) 20:30 Young Guns Li
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RELIGIOSE MIJTEH

STILLING LEDIG

S

Pent hrukt komfyr

ll

PINSEMENIGHETEN
'(IRE ENEBAKK

I?

L.SE

TEL

Sønd. 26.5. ki. 10.00:
Søndagsskole.
Ki. 11.15: Birger Sandli.
Misj onsoffer.
Velkommen til Betel.

systew 0
00
er el
r
11nger*
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1
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:x LOTTO

Soker hjelp i huset 1-2 g. i uken pa Flateby, fortriunsvjs voksen person.

Bill. mrk. Hjelp i huset

TIL LEIE

Biltralle til Ieie
I

Henv. 09/92 7193

I

sentralt ± Kirkebygden. Rimelig.
Henv. tlf. 92 7193

BECKAVELSESDYRAEH

Ski
Bcgravelsesbvr

ENEBAKK HV

Hele døgnet

Tif. 92 89 07

ENEBAKK KOMMUNE

Thorud WIP11188
Apningstjder sommeren 1991
fra 15.5 - 15.9.
Tirsdag 12.00-19.30.
Torsdag 8.30-14.30.

N
OW
FORE!
Toeget1SkaP'
Stt lieved
vaflflPla rul
gaeridE

ALT I BLIKK- OG
TAKARBE1I)

Vi kommer
i konferanse
Ordner alt
Follodistrjktets byr

FORHANDSPRISER
GARANTI
Gjør floe med taket ditt nã!

gjennom 60 ãr

Ls,
zllveums
WI Begravelsesbyrâ
Torggt. 2 2000 Lillestrom
ORDNER ALT
VED BEGRAVELSER
OG KREMASJONER
06/81 48 30. 8114 11
Etter kontorttd:
02:97446506/84 1774
SVEUMS BLOMSIERFORREThING
00 BEGRAVELSESByR

RD

TAKTEKNIIfl( A/S
TIf. (09)92 9101 - 92 89 24
Mob. (080)85374 - (096)84847

Nordbyvn. 27, Ski

I

SKE
FlWiE

BYGG OG

TIf. (09) 87 30 60

Det blir skarpskyting ved Brevig skytebane og
ved Børter gârd i tiden 27/5 til 31/5.

Enebakk PensjoNistroreNlng

RRBEW MORES

.0

CHRSTE4SRUD EFTE .

Enebakk HV bar øvelse I
tulen 27/5 hI 31/5

har sin tradisjonefle grøtfest pa Herredshuset 12.
juni ki. 17.00.
Pámelding innen 3. juni.

Div. Ønskes kjopt
Enkel kokepi. 2000 W,
guttesykkel til 9-áring,
landstedsbàt, levegg Ca.
1,5x2,0 m, ytterder til
hytte, barn reiseseng.
TIf. 02/73 02 91 hv.dag/kveldstid
09/47 97 79 helgedager

LAGER - VERK$TEJJ TIL tHE

--

KLIJVNGJØRINGER

ønskes kjept. Er ogsá
interessert i hyller, bokreoler I gran eller furu
eller annet lyst tremateriale.
Henv. tif. 92 9187 e. kI. 16

:
tto SV1t ñOY
korekor0tt T0pP
dkse1V ter du
ties oss.
VeO1 1
ROLLSTER IS FRA

NOKIA

TIL SALGS
tel av do N
O hak
gresskJipperen?
Brukt Stiga Garden
Rider, 88-mod., til saigs.

TIf. 92 40 15
Johan østby

(01
I YTRE DJEBAKK
BENSIN S SERVICE A/S
1914 Ytre Enebakk
hf. (09)92 44 08
BENSIN - OLJE - REKVISITA
Aut. gummiforhandler

Driftssjefen

Enebakk Idrettsforening
avholder ekstraordjnrt halvàrsmete 6.
juni 1991 ki. 19.00 pa Streifiun.
Saker til behandling.
Arsmelding Hándballgruppa.
Vaig Hándballgruppa.

Styret

Mysen
Ccmcnisiøper; a.s
Avd. Haga
TIf. 09/89 1549-891237

østfolds storste utvalg I
belegningsstejn, park- og
hageartikier

BELEGNINGSSTEIN
LITEN PARK

TUR HADELAND RUND T
I ar gár turen for eldre til Sesterkirkene pa Gran
lørdag 15. juni.
Avreise: Sykestua/Kopas ki. 9.45.
øgardstunlFlateby ki. 10.30.

KNEKKHELLER

- GRA pr. m2

86.-

- ROD pr. m2

99..

- FLAMMET

99.-

11 1

'FORTUNA
104

Pämeldiug innen 8. juni til:
Aslaug Bakken
Ragnhild Kigen
Randi Solberg

1210
12 .

Arrangør: Enebakk Diakonutvalg

- FLAMMET pr. ma

Turen til Bandakkanalen gár den 25. juni.
Buss fra Gjeddevannsvejen ki. 08.00.
Pámeld. innen 7. juni pa tlf. 92 89 07.

pr. plate

ARMERING

Kr 1200
pr. m2

"CONTUR
- GRA pr. m2

Enebakk Pensionistlorening

Kr

GRESS.

Turen koster kr 150,-.
928467
926096
926139

1920.

93.

- FLAMMET pr. m2.... 1100M
I

Alle priser
inkluderi moms

6

SHS

'FYRINGSOUE • PARAFIN
' AUTODIESEL.

I

Skandinavjsk
helsesystem

5.

Folio Varmeservjce
4NT T

v/Bjørn Bredholt, Tomter

I
Riktig kosthold.

Tit92 26 10
Bruk VARMEKONTO hos TEXACO

SVARSTAD BOK OC PAPIR

økt blodsirkulasjon.
Oppstramrning av mage og
Ir med SHS :nuskelaktjvator.

Askimvejen 6, 1820 Spydeberg - Tit09/83 87 00
li
n

Se Art utvalg I bordpynt
ill konfirrnasjonen

Nr du skal slanke deg, er det
din kropp del dreier seg om,
ingen andres og intel
gjennomsnitt.

1.
:s

TELEGRAMMER - GAVER

Tusenvis av kvinner og menn
liar gjennomgtt SI-IS-kurs.

BIBEL m/trykk

Ring og bestill en gratis
prøvetime.

1

SALMEBOK m/trykk J

TIf. 06/8197 60:
Man, ons., tors. ki. I 1-19.

TILBUD TAKKEKORT

0

TM

1'lf 06/9185 90:

m/bilcle

Tirs., fre. kI. 16-20.

Eks. 15 stk.

Feminin Helseog figursalong

BRONNBORING
Glennomboring for vann og
avløp. Montering og
rehabilitering av
vannforsyningsanlegg.

Strcsrnsvcien 40,2010 Sirimmen

- everingstid
1 uke

kr 99*M

15' Seiko
mIkalesje og henger 40 hk, Yamaha, selges
for ca. kr. 20.000.
Henv. tlf. 02/77 57 50

LANGBRATEN
BRgNNBORING • PUMPESERVICE

Bjorn Bondes v.51,1253 Oslo 12

02/62 08 65
Forhandler av Jacuzzi pumper

Eneholig
m/hybellejl. og garasje
m/terrasse til saigs pa
Fjellstad-feltet i Ytre
R1ingen.
TIf. 06/83 99 19

KVALITETSDEKK
TIL
LAVPRIS

SPYDEBERG Zoo
Stasjonsgt. 15 - TIf. 09/83 83 35

'
TIf. 83 8335

IAMs'J:.
Man. - ons
Torsdag

10.17 Fredag
10-18 Lørdag

10-17
9-14

kr
pr. kg kr

-

69.
69.

VERDENSMEST
SOLGTEHUNOEFOR

Purina
MAINSTAY HUNDEFOR 18kg kr 198..
PURINA

GULLFISKBOLLE
rn/sand, planter og fisk

150..20%

kun kr

ALLE FUGLEBUR
UNDULATUNGER
NYMFEPARAKITT

A306
kr 280.

LØRDAG 25. MAI
fra kI. 11-14 er dressurinstruktør METTE JANKOW
fra Indre østfold Hundeklubb til stede.
Har du anskaffet deg vaip, kan du M masser av
tips og veiledning om blant annet
fôring, pelsstell, dressur m.m.

'4.

Ta med valpen og mot opp.

-"IN,,,,'

I

1 -ARS
JUBILEUM!
TILBUDSPERIODE 21.-25. MAI
20kg KATTESAND
TØRRFISK

ENEBAKK FINA SENTER
TORE JOHANNESSEN
1912 ENEiBAKK - TIf. (09) 92 61 73

FLAGGSTENGER
FLAGG
Fraktfritt
A/S Brødrene Midthaug
Lerdalsgt. 12- Strommen -TIf. 06/8151

ARETS SALGSSUKSESS GIR ROM FOR
3

DAGERS PRISFEST
,RS;
ISBER
G
IS
HOS

DA

FLERE BRUKTBILER SKAL UT TIL SPAREPRISER
MOD. MERKE
88
88
88
88
88
87
87
86
86
83

KM.STAND FORPRIS

VOLVO 245 GLT
92.000
Volvo 245 GL
72.000
Renault 5TL
59.000
Volvo 363 GL1, servo
73.000
Honda Civic Sedan
71.000
Volvo 365 S, soltak
69.500
Renault 5 TL
46.000
Volvo 744 GL, aut.
108.000
Volvo 245 GL, aut.
- 102.000
Ford Granada 2.3
90.000

149.900
139.900
59.900
94.900
94.900
89.900
55.000
139.900
104.500
69.900

RENAULT
V0

O

EN BEORJFT I CATENA-KOERT

NA
139.900
134.900
49.900
89.900
89.900
84.900
49.900
134.900
99.900
59.900

91 Volvo 460 GLE,
dem.bil. 18.000 km
179.900
90 Renault 19 GTS, 5-d., 28.000 km 106.900
88 Volvo 245 GL, vare, 74.000 km 79.900
86 Volvo 244 CLI,
aut., solt., 90.000 km
129.900
86 Volvo 744 GL, solt, 133.000 km 139.900
86 Mazda 323 LX 1.3, 90.000 km
59.900
85 Mitsubishi Lancer GLX, 63.000 km 64.900
84 Volvo 744 GLE, 131.000 km
119.900
84 Isusu Trooper, vare,
4x4,162.000 km
49.900
83 Volvo 343 2.0, 125.000 km
39.900

Myrfaret 1,
1400 SkiTIf. 09/87 54 11

Jhgiwtt

EIENDOMSFORM.

ELEKTROENTREPRENØR

7

RAMMEVERKSTED

Elektrorep. Egil H. Jorgensen

GLASS

Enebakk
Glass

Galleri Nygàrd

Flatebysenteret 1911 Flateby
TIf. 09/92 92 81 Fax 09/92 92 82
SALG OG REP. AV KJOLJFRYS VASKJOpp—

Flateby

-

TRYTI EIENDOMSMEGUNG A/S

VASK TORK KOMFYRERJ MICROBOLGE
KAFFETRAKTERE ST0VSUGE
RADIO/TV VIDEO EL.MATERIELL
-

BosMve,. Mv HOI9O A. T,s
Ejeovojon 55, 1914 VITo 00000kk

-

-

-

BATUTSTyR

Asktm

Kjøp din nye el/er brukre b/I has oss;

UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER
Bakkevn. 58C, 1911 Flateby
hf. 92 86 94. MobiltIf. 094/26 165

TORNERUD

-

Askim

Tif. 88 15 70

-

-

TRINTO
VERKSTED A/S
hf. 09/92 55 55
—

Man-tie. 9.00-17.00
Tors. 10.00-1900
Lor. 9.00-14.00
Forretnjngssenteret
Ytre Enebakk tlf. 92 54 13

HNDVDU(SSEJITRALEN
I ENAKK

Rakkestadvn. 74
1912 Enebakk
hf. 92 63 81

Helgesensgt. 12
GrUnerlokka
Tif. 02/38 51 73

KER

Opplring pa bit
Teorikurs

1400 Ski

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

-

Stein Darre-Hanssen

Flatebysenleret, Flateby
hit. kI. 8.00-15.00
928739
Tif. utenom kontortid
92 80 31
Onsd. stengt.
Kvelder, etter avtale.
MedI. MNTF

Fase II

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

-

lIt. 8737 10

Masse A Klasse B
Teorikurs KjØretimer,
—

—

hf. 09/92 85 23 priv.

Om nodvendig meter vi
til kjeretimer i Enebakk.

TRANSPORT

RMER

Ingar A. Bergskaug

Per-Eri k Østlje a.s

1914

OEEIEUAKK•TII: (

Transport Sand,
stein og fyllmasse

)92 4345

Flateby

'Ir'lLa•
I
Aww&-~

-

tlf. 92 80 42

1911 Flateby
Mobil 030/06 359

.DYREKLINIKK
• PolikliflhIck 0 Rontgen • Kirurgi
• Lab.service 0 Oppstalling opererte dyr

SKEDSMO HYREK[INIKI(
Vet. Knut-Arne Nverdal
N. RiISgard, Kjelier
(Skill Ira Felon V/flyplaSserr)
Apningstider: 8.30-15//7-19
Timebestilling 06/87 85 00 el.
000ROp.lNu 8.30-14. Stengt heig

Bergskaugvn. 24
1911 FLATEBy

Bygg- og tommermester

Jørn Suleriul
1914 Ytre Enebakk
hf. 92 90 80 — 92 44 88
Mobilflf. 030/15750

Nybygg, tilbygg og rehabifitering

ALT I TEPPER
OG GULVBELEGG
TIf. 92 80 21

MoblItif. 094/95 481

a aiia

Rune Bergskaug

/J\ TEPPE - ENGROS A/S

-

din lokale byggmester

TLF. 92 83 52

-

TANNLEG E

VAKTSELSKAP

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

hf. 92 82 90
Asveien 7, 1911 Flateby

1912 Enebakk
transport sprengning
Mur- og betongarbeider

Alt innen • Sanitar • Varme • Ma0errnsering

Ski Trafikkskole

Ernst Rasmussen,
Bakkevejen 5, 1911 Flateby

Alt I mur- 09 fliselegging

-

—

hf. 06/81 42 92

Tømrer- og snekkepsepvjce

Mur, puss,
peiser og fliser

Graving

=

C
54
_r)

Fast pr/s

7

Mur & Graveservice A/S

RBRLEGCERBUTIKK
EGEN ROHLECCERAVIJELING

Enebakk Tannteknikk

Utfører alt innen
nybygg, tiibygg, rehabiiitering
og modernisering

Gray., sprengning, transport

Jan M. Johansen

5SØnA/S
MYREARaT2,1.go) SKI. IJr 0g871457

TANNBEHANDL.

TIf. 09/92 6543
Mobil 094/37 548

Entreprenor

Flateby, 09/928731
Mobil 094/95743

SystemAdministrasjon A/S
Gaupevelen 29
1914 Ytre Enebakk
11? .: (09) 92 48 24 92 47 74
-

Mobil: 030/11 705

Lars M. Enger

Ll

• Bedriftsradgivnjng

'-

-

Lunds Maling
og Tapetsering A/S

OIav C. Jensen

TRAFIKKSKOLE
Len nestadvn. 5
D" 1912 Enebakk
3"
.2. 1

TIf. 92 52 28

DOGNVAKT
Graving og hoytrykkspyling

KR
Godkjent regnskapskontor

Regnskap & Forretningsforsel

-

Vi flkser det mesteog hjelper de fleste.

TIf. 09 924630 Mobil 030 04997

A/S

Vw

Ytre Enebakk
hf. 92 47 79 Mobil 030/31 364

Hap do ti tommeltotter?
Rimelige priser. Pensjonister —20%
Utleie av byggtorker og minigraver

DTJRUD GARD,
1914 YTRE ENEBAKK

Andre nringsdrivende
Dalefjerdingen, tif. 09/92 64 33

09. 9243 37

Tak- og
bi kken s lage rarbe id

BYGG OG ANLEGG

ENE8AKK YANN OC VARME

-

Topes Tak og Fasaile A

-

—

regnskapsfrer
Landbruksregnskap Gardsoverdragelser

BYGG OG ANLEGG
DAME- 013
HERREFRISØR
SQL- PARFYMERI

1914 Ytre Enebakk III. 92 46 39
Mobil 094/27 522

SR A.registrert

Fur mat fine roSter smalt
Ekorove len 35, 1914 Ytre Enebakk

Rin.

Varme, sanitr, nybygg og rehabiliteririg.
Utleie av lensepumper, vannsuger
og høytrykksspyping

Regnskapskontor

1J

Mob. 094/14 469

Gjør som Norol sklft III

Erik Kjelgaarff

Hovel Heiaas

Bj

—

RØRLEGGER

REGNSKAP

TIf. 09/92 63 03
POSt boks 24
1912 Enebakk

SELSKAPSMAT

-

-

Asenvn. 2,1400 Ski
lIt. 09-87 53 77

nebakk
egflskapukontor

-

FYRINGSOLJE PARAFIN AUTODIESEL
SMOREMIDLER STATOIL OLJESER VICE ENEBAKK

Fjellvn. 30 a, 1914 Y. Enebakk
lIt. 92 46 13- Mobil: 030/30 339
Ogsa kveldstld

40

utterer alt I el-Instal;asjoner
1912 Enebakk tlf. 92 6300
.M1T,s,l,
EIL..At

BRENSEL

o

ISKOMRKER'N i SKI

I

A. NILSENS
BILSER VICE

Svein Thorsen

Skoene reparerer
du hos

KJELI. BRENDJOHIJ

INDRE ØSTFOLD$
NYESTE BILFORRETNING

innramming

—

Gulimedalje i innramming i VM 1989 og 1990

NOKKELFILING

ELEKTROENTREPRENORFIRMA

lIt. 88 16 15

tif. 92 80 80

Alt / gIassarbjcj
Galled

-

-

.

110 09192 5570

1800

—

-

Elektro — Mekanisk Verkstecj
Produksjon Reparasjon
Sterkstrom Svakstrom
Bil Elektro
-

-

-

-

Postboks 77, 1912 Enebakk

-

tlf. 09/92 62 94

HUNDEPENSJONAT

Skal
du reise bort?
VI øti.vker

littiud i'ef/OV7I,191.,I tit
i'd,, /uloiu/epen.cj(n,,at
I lay .siarrdord, i Iarrrifige og trivelige
Iririgivelser. 1)11. giidkjeirt 1985.
V/ui

et

opp/:old i

af

PER OC PJAS IIUI'JDEPENSJONAT
Borger gSrd, 1827 Hobo? - III. 89192 15 10

i/Id Ønskc Vdre tob,u te
17/JJirbente veneer en rikiiqjiodsom,oer

'iz bet:ytter ai(e:htr,iqeo:

KVIKK
sz~aialamas

IEC I1

Vi renser det meste:
Dyner, saueskinn, gardiner,
garderobe, osv.
Grendesenteret 1911 Flateby
TIf. 09/92 83 74

Redaksjon, ekspedlsjon
og annonser:
Telefon red.: 09-92 65 50
Telefon ann.: 09-92 65 40
09-926004
Telefax:

Privattelefoner:
Redaktør Anne-Grete Lossius 92 62 76
Journalist Gunnleik Selerstad 92 61 74
926339
Annonsekontakt Ella Wenhi
Annonsekontakt Tor Bergersen 9281 88

Adresse: Pb. 62
1912 ENEBAKK

Bankgiro 1605 020 1426
Postgiro 08054 193298

Annonsepriser fra 1.1.91:
kr. 6,00
1. side pr. mm.
Aim. plass pr. mm. kr. 3,25
lnnlev. frist:
mandag kI. 12.00
Rubrikkann.:
Forretningsann.: mandag ki. 09.00
Abonnementspris:
kr. 315,- pr. âr- kr. 165,- pr halvâr

Spilte bra, men Skal tegne bokmillustrasjmoner
endte med tap
Enebakkjenta Sissel Sundby,
biidet, har blitt plukket ut blant
150 andre til A bidra med iilustrasjonstegninger til et stort
bokprosjekt. Sundby har ingen
tegnerutdanning men har i flere
Ar markert seg som en fremragende tegner.
Sundby (25) har i mange Ar
arbeidet med A tegne. Hun har
&eltatt pA utstillinger og har
nyiig butt valgt til formann i
Enebakk kunstforening.

Loper fern ganger I uka

Nok A gjøre

Dette er første gangen Sissel
Sundby forsøker seg med bokillustrasjoner, men hun har vrt
inne pA tanken tidligere —Det er
i hovedsak portretter og lanskapstegninger jeg har drevet
med, men jeg har ogsA prøvet
meg pA andre oppgaver, sier
Sissel. Hun har solgt bilder til
utiandet og kan forteiie at hun
har nok av oppdrag som ligger
og venter.

NAr Sissel Sundby ikke sitter
hjemme og tegner er hun blant
annet med i Enebakk
BiandaKor, eller hun er ute og
løper. —Jeg iøper fern ganger i
uka, for i et sA konsentrasjonsfylt yrke som tegning føler jeg
at det er fint A kunne koble av
med litt loping. Jeg tenker kiarere da, forteller hun.
GUNNLEIK SEIERSTAD

Hørte pa radloen

Arets seriekamper i fotball er i
full gang, og rett fØr pinse var
det EIFs miniputter, cirka 10 är
gamle, som spilte hjemmekamp
mot Skjetten.
Dette var andre kamp i serien; den første endte med tap
mot Løvenstad 5-3. Dessverre
gikk det ikke sA bra i denne
kampen heiler. 8-2 ble sluttresultatet i Skjettens favor.
Miniputtene ledet 2-1 til pause, men i andre omgang var det

Agurkmnytt

Foig med

itdnrtt )

148 personer
uten arbeid
Arbeids1edigheten Øker i
Enebakk. Ved utgangen
av april var 148 personer helt uten arbeid - en
økning pa 11 Ira marstallene.
I tillegg er 65 personer sysselsatt i ulike arbeidsmarkedstiitak.
Her er det en økning pA 16 fra
taliene for mars.
PA Iandsbasis er iedigheten pA
4,6 %, en økning pA 1% samrnenhignet med fjorAret.
Ungdomsiedigheten har sunket
med 17 % for Akershus, en nedgang pA 7 % fra tall for 1990.
Fylkesarbeidskontoret forventer
en svak reduksjon i ledigheten
framover, pA grunn av sesongmessig økende behov for
arbeidskraft i visse nringer.

Pi kesykkel
savnet
En stor pikesykkel forsvant fra Lokensietta
onsdag 15. mai.
Farge burgunderrod.
Vennhigst sett den tilbake.

Pa flere sprãk

Deres leverandor av FERDIGBETONG

Boken som Sundby skal vre
med pA A illustrere er en bok
preget av humor, og forfatteren
bak den heter Kjell 0. Rogne.
Boken skal oversettes til flere
sprAk slik at det er viktig A ha
gode illustrasjoner som kan forstAs av alle. —Det er ogsA snakk
om at noen av tegningene skal
trykkes pA t-skjorter, fortelier
Sundby. Det er 50 iliustrasjoner
hun skal bidra med til boken,
slik at det er et tidkrevende og
omfattende arbeid som ligger
foran henne.

SommerkIarne
kjøper du hos

Skattum 1atch
Det er nà utva!get
er størst i:

T-shirt Badeantrekk Sommergensere
NB! Glern ikke vAr
barneavcl. i Skohegt.

Skattum 14atch
88 57 27 - ASKIM 88 14 25

TEAM Lettbe tong har Ii! Deres disposisjon 3 blandestasjoner og 14 biler.
9 av disse har pámontert 12 meters transportbAnd. I biter utstyrt med
henger. Lastekapasitet 6- 12 in'. Vi formidler ogsA bestilling av betongpumpe. Team Lettbetong disponerer eget laboratorium/laboratOtiebil for
prevetagfliflg.

jeftbetoft

sr

V ES.

Telefax:
Teletoner:
Mysen 09/89 03 11 - 89 00 34 09/89 21 68
Hobo] 09/921139-921200
Vestby 09/9507 41 -952970

Mobilteletoner:
Verkstedbil 094/20 575
030/08503
Haug
030/08504
Esbjug
030125214

• Belong leveres ogsA utenom vanlige
apningstider etter avlale. Kveid ev. lordag.
• PunkIlig levering, gode materialer og
konkurrerende priser er Or mAlsetting.
Disponent

Markedssjef

StAle Esbjug

Bjorn Fr. Haug

Vesthyveien 22
1914 Enebakk
Priv. tit. 09/9243 96

Vestbyveien 9
1914 Enebakk
Priv. tit. 09/92 42 90

Deres Ieverandør av FERD1GBETONG

Deres IeverandøravFERDIGBETONG

Vignett har fAtt en telefonoppringning fra en medborger i
Ytre Enebakk som lurer pA hva
de styrende organer i veivesenet
egentlig bruker hodet til.
Følgende historie ble fortalt:
—Mandag 13. mai ble veien
mellom RAken og Durud malt
med en fin gui stripe i midtbanen, og det varjo flott.
Torsdag 16. mai kom to maskiner pluss mannskap og bAde
kostet og vannet veien, flott det
og.
Sist tirsdag, 21. mai, ble veistumpen asfaltert!
Og da lurer vedkommende pA
hvorfor det andre arbeidet var
gjort først!
Kunne det vre at man trengte den gule stripa til A fA rett
dele i midtbanen under asfaltering? Var det for mye rusk i
veien slik at kosting mAtte foretas først? Eller kunne det rett og
slett vre fylkeskommunalt rot?
Hvem vet?

noe som skar seg, og Skjettten
tro til med ytterligere syv mM.
MAiscorere pA hjemmeiaget
var Christoffer Johnsen og
øystein Solberg.
Trener for laget er Jon Gunnar
Weng, og han fAr god hjelp av
Svein Erik Haug. Oppmann er
Anne Nordby.
Tross tap spilte miniputtene
bra, og humØret var pA topp, SA
A sier tvi, tvi til de resterende
kampene.

ONG
Deres Ieverandør av FERDIGBET

Miniputtene til OF er en livat gjeng. Fra venstreforan øystein
Solberg, Kim Nordby, Terje Anders Engerhoim, Christoffer Johnsen.
Bakfra venstre: Kristian BØhler, Tom Erik Haug, Andreas Strom,
Jan Haakon Killerud, Kjetil Solberg og Bent Age Rustad.

Sissel Sundby fortelier at det
var heit tilfeidig at hun søkte pA
dette oppdraget. —leg hørte tilfeldigvis pA P2 og programmet
"Jobb gjennom radioen". Der
var det en som etteriyste tegnere
som kunne illustrere en bok. Jeg
fikk lyst til A prove meg og
sendte inn noen gamle prover
jeg hadde liggende. Etter en
stund fikk jeg svar og jeg ble
plukket Ut sammen med 16
andre til A lage fern forskjellige
prover. Det gjorde jeg og senere
fikk jeg beskjed om at jeg sammen med en profesjoneli tegner
i Ailers var plukket Ut til A illustrere boken, forteiler Sisel
Sundby.

