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OF far
okonomisk
stotte til
gressmatta
Tippemidlene for
1990 er nâ fordelt,
og ElF far støtten de
har søkt om til
opprusting av
gressmatta pa
EnebakkS
tadion
SIDE 7

Bruk av ild
strengt
forbudt!
Enebakk Lensmannskontor gâr ná
Ut med sterke oppfordringer til folk om
â la vrâtennebáI
i skogen. —Skogbrannfaren er nâ sâ
storat til og med en
sigarettglo kan vre
nok til at brann kan
oppstâ, blir det
pekt.
SIDE 5

Hauglimamforeldre ruster seg t'11 kamp
Na varsier foreldrerie
ti I forstekiasse-elever
ved Hauglia skole
kamp mot kommunen.
Bakgrunnen er formannskapets avsiag
pa skolestyrets soknad
om en tilleggsbevilgning pa 75.000 kroner
for a unngá sammensláing av de to kiassene fra hosten av.
Foreldrene er mildest
talt sjrkkert. —Det er
snakk om en tilleggsbevilgning pa usle 75
000, satt opp mot 29
smà mennesker. Dette
kommer vi ikke til a
godta, og aksjoner vii
bli satt igang, sier
foreidrene.
Arets toførstekiasser ved Hauglia skole, med klassekontaktene Carine Hauga Bergheim og Emely Solem
SIDE 2 i midien. Om disse kiassene blir samrnensktt vii det bli en gjeng pd 29 unger en kiasse.
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Trekkspi II.
festivalen
sommeren
hoydepunkt!
Mange er vet ikke I
tvil om at en av
sommerens heydepunkter er den kommende trekkspi!lfestival, arrangert av
Frisk Luft. Nytt dansegulv er laget for
anledningen, og
eget postkontor med
festivaistempel er
nytt av âret.
SIDE 6
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elektriske artikler
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UNDERHOLDNING:
18.00-19.30: Aktiviteter for barna.
18.00: Hundeklubben kommer.
19.00: Aspiranter og rekrutter fra
Stranden Skolemusikkorps spiller.
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20.00: Swingkonkurranse. Alle kan delta.
20.30: Stranden Skolemusikkorps,
med drill, spiller.
21.30: MedI. Ira "Frisk Luft" spiller.

1 Efl.

El

I!
Elektrorep. Egil H. Jorgensen
FLATEBYSENTERET . TLF. 09/92 92 81
Reparasjoner I hjemrnet etter avtale
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TLF. 09/92 83 74
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Klasse-sammenslàing pa Hauglia skole:

Foreldrene varsier kamp
Foreidrene til barna i de to frstek1assene ved Hauglia
skole, som er vedtatt sammenslãtt til en kiasse fra høsten ày, er nã mildest taft i opprørsstemning. Flertallet
i formannskapet avslo mandag en søknad fra skolestyret om tilleggsbevilgning for a opprettholde kiassene.
Bakgrunnen for den striden som
er oppstAtt er at de to førsteklassene ved Hauglia skole er vedtatt sammenslAtt til en kiasse fra
hØsten av. Dette med bakgrunn i
en trang kommuneøkonomi.
Etter at kommunestyret fattet
sitt vedtak er det kommet flere
elever I disse to kiassene, og tilsammen utgjør de nA 29 stykker.
Foreidrene kan ikke akseptere at
det kun blir en kiasse bestAende
av 29 smA medborgere.

'frangt skolebudsjett
Skolestyret har bedt formannskapet om en tilleggsbevilgning
pA 75 000 kroner for A fA opprettholdt de to gjeldende kiasser
fra hØsten av, da det ikke finns
midler A oppdrive til en ekstra
lrerlønn pA skolebudsjettet,
noe som formannskapet har
avslAtt. —Dekk midlene innen
eget budsjett, eller siA sammen
kiassene, er den entydige avgjørelsen.

Hvor er fornuften?
Foreidrene er mildest talt sjokkert. —Det er snakk om en tilleggsbevilgning pA usle 75 000
kroner, satt opp mot 29 smA
mennesker! Det er overhodet
ikke tatt hensyn til ungene; de
er ikke engang verdsatt til den
hue summen kroner, sier Massekontaktene, Emely Solem og
Carine Hauga Bergheim.
—Ungene har fremtiden foran
seg, og har store muligheter til a
bli selvhjulpne senere i livet, og

nA skal de rives ned slik at det
blir flere tapere sons vii havne
pA sosialbudsjettene siden. Hvor
er fomuften og det sunne bondevettet til de som kan fattte
slike vedtak?, spør de opprørte
foreidrene.
Varsier aksjoner
I skrivet som er sendt bade
kommunen og de politiske partier gAr det fram at alle foreidrene
stAr samiet bak et krav om A
opprettholde to kiasser fra neste
skoleAr av. OgsA 1rerrAdet ved
skolen har store betenkeligheter
med hensyn til skoiesituasjonen
neste Ar. Det blir pApekt at en sA
stor Masse vii matte ta ressurser
fra andre kiasser ved skolen.
—Rammen som er tildelt gir
ailerede minimale muligheter
for bjelp til elever med spesielie
behov. Det er forebyggende
virksomhet A bevilge de 75 000
kronene det her er snakk om for
A opprettholde de to kiassene,
blir det pApekt.
I de senere Ar har Enebakk
kommune praktisert et delingstall pA 28 elever pA barneskoletrinnet. Loven sier 30. I et nylig
kommunestyrevedtak heter det
at det skal vre et fleksibelt
delingstall.
—Vi aksepterer ikke en slik
utvikling. Her blir grunnskolelovens forutsetninger om at ahle
barn skal fA rett til opp1ring i
samsvar med de evner og forutsetninger de har fulistendig
brutt for det er vei ingen som
tror at
' en lrer til 29 elever skal

Fortvilte foreidre pa
jakt etter barnehageplass
Fristen for søknad om plass i
kommunens barnehager fra
hØsten av, var første mars, og til
de 109 piassene kommunen disponerer var det innkommet
rundt 150 søknader.
Dette er et lite antall søknader
i forhoid til antali barn i den
aktuelle alder, og noe av Arsaken ligger antagelig i at folk lar
ver A søke da de ikke regner
med at de har noen sjans til
plass allikevel.
Men av de som har søkt er det
mange fortvilte foreldre som
har fArt avslag, og som nA anker
saken inn for skolestyret/bamehagenemnda. lkke mindre enn
25 anker mA skolestyret
behandie i midten av junimAned, og det til seks ledige
piasser!
Skolesjef Hans Erik Holm
oppiyser at det er mange Arsaker til at unge foreidre har

behov for plass til sine smA.
—Det er begrunnelser som sviktende inntekter, hApløst A fA tak
i dagmamma, ingen faniilie i
nrheten, begge foreidre mA
arbeide for A kiare sine forplikteiser, og andre sosiaie omstendigheter, sier skohesjefen. Han
legger til at svrt mange sannsynhigvis ogsA lar vter bAde A
søke om plass, og A anke, da
kommunens barnehagedekning
er sA lay at mange resignerer i
utgangspunktet.
Skolestyret/barnehagenemda
fAr nok en meget vanskehig sak
A hanskes med i sitt juni-mote,
der det nok burde ha vrt foretatt loddtrekning, for hvem kan
vel klare A vurdere hvem som
har størst behov for en plass av
25 fortviite foreidre da det kun
er seks bamehageplasser A fordde?
- ANNE-GRETE LOSSIUS -

Flotte racer
bi Igaver

N er det opp til skolestyret a finne midler til en ekstra lrerstiiling pa eget budsjett, noe det sannsynligvis ikke er rom for. —Det vii bli 29 elever i en kiasse,
og dette kan kun beskrives som offentlig voldtekt, sier
foreidrene, som varsier kamp.
Mare A gi alie en fuhlgod oppiring, sier de to klassekontaktene.
—Vi kommer ikke til A gi oss,
og A ta Ut ungene av skolen er
en av aksjonsformene som kan
komme pA tale, sier Solem og
Bergheim.
Skrudd tiden tilbake
Skoiesjef Hans Erik Holm sier at
han ikke kan se at det finns
penger pA skoiebudsjettet til A
omdisponere midler til en ekstra
irerstil1ing. Aile poster pA budsjettet er fra for av hardt beskAret. —Hauglia skole, som de

andre skolene, har noen ekstra
midler A benytte til stØtteundervisning. Disse midlene kan
benyttes til A fA deit kiassen i
enkelte fag, men det er ikke mye
A ta av sA det mA nok en hard
intern prioritering til, sier ban.
Og iegger til at skole-etaten, som
de øvrige etater, mA iegge opp
sin virksomhet Ut ifra ressurstiidehing. —Det er kiart at vi nA
skrur tiden tilbake, og dette vii fA
forskjehhige dyptgripene utslag,
sier han.
ANNE-GRETE LOSSIUS

-Finn midler pa eget budsjett!
Formannskapet vedtok mandag et forsiag fra ordfører
KAre Kjølle (H), om A avslA
søknaden fra skolestyret om
en tilleggsbevilgning pA 75
000 kroner til en ekstra
irersti1ling ved Hauglia
skole. —Det forundrer meg at
pA et budsjett pA mange og
tretti millioner alierede nA
mA søke om tilleggsbevilgning, sa ordfØreren blant
annet i sin begrunnelse for
avslaget. Han mente skolestyret mAtte finne midler pA

eget budsjett ill den omsøkte
lrerstihiingen, noe de Øvrige
borgerlige partiene sluttet
seg til.
APs gruppe foresho A gi tilleggsbevilgning, men ble
nedstemt.
BAde skolepolitikeme og
iedeisen i skoleadministrasjonen mAtte We mye hard
kritikkk, og det var stor enighet om at bAde politikeme og
ledeisen i skoleverket gjorde
en dAriig jobb.
ANNE-GRETE LOSSIUS

10 aktive a*r for
Enebakk Handikaplag
har de ogsA deltatt pA ungdomskontaktkurs og samlivskurs.
En studiering hat gjennomført
et grunnkurs i styre og stehl.
Laget var ogsA arrangør, for
Arets fylkesArsmøte.
I samaTheid med Skedsmo
Handikaplag hadde de sommeravshutning ved Mjr, og en tur
har til Sverige. PopuLere tiltak som
Handikapsvømmingen
pAgAtt for fulit hele Aret, bare de hAper A fA gjentatt.
Tilgjengeligheten ved offenthiavbrutt av vediikeholdsarbeid i
ge steder er de opptatt av, og i Ar
svømmehallen ved juletider.
Sjakkgruppe har ogsA vrt i har Grendesenteret i Ytre vtert
sving. Leif Berstad har vrt under hupen. Ved Ignarbakke
instruktør for en gruppe pA Atte- har Lions Club pAkostet materini personer som har mØttes en ahutgiftene til en rampe tiiknyttet scenen pA Ignarbakke.
gang i uken.
Handikaplaget har kontaktet
Laget har hatt deitagere pA flere forskjeiiige kurs - Her kan kommunen for pA den mAten A
nevnes et kurs som tok for seg forsøke A fA et apotek til bygda,
funksjonshemmedes rett til egen og brev til de pohitiske partiene
bolig. NA er de i gang med A fA er sendt med hAp om A pAvirke
Ut inforniasjon om dette til sine partiprogrammene foran høstens
ungdornsmedlemmer; I -tiiegg' kommunevaig.

Enebakk Handikaplag
kan se tilbake pa et
aktivt ãr. I januar feiret
de 10-ãrsjubileum, og
flesteparten av de 85
medlemmene de har i
dag, var tilstede under
feiringen pa Ignarbakke.

En liten pjokk fra
Kirkebygden barnehage
prØver den flotte gaven.
Valgfaggruppen i sløyd ved
Enebakk ungdomsskole har
i flere mAneder •arbeidet
med A lage to racerbiher
som skuihe overrekkes
Kirkebygden og Flateby
barnehager. I forrige uke
var bilene ferdige og det
var mange ivrige barn som
tok imot de flotte gavene
som elevene ved ungdomsskolen hadde laget.
Belt siden I host har vaigfaggruppa i. sløyd ved,
Enebakk ungdomsskole
arbeidet med A lage to identiske racerbiler.
Det har vrt to grupper
som
sin bil, og for virkelig A fA
bilene til A se flotte Ut fikk
de gratis lakkering hos
Bjørns Autohakk. Arbeidet
med bilene har gAtt greit og
det var stohte elever som i
forrige uke overrakte bilene
til Kirkebygden og Flateby
barnehager.
I Kirkebygden barnehage
var det bare et fAtalh av barna som visste om hva som
var i vente, for førskolegruppa hadde tidhigere vrt
pA besøk pA skolen og sett
hvordan bilene ble til.
Derfor ble det en stor og
gledelig overraskelse for de
fleste av barna da bilen
phutselig kom triliende inn
pA barnehagen, og barna
var ikke sene med A prøvekjøre den. Fra barnehagens
side var det laget en "service-avtale" som ble gin til
elevene ved ungdomsskolen. Der sto det blant annet
at ungdomsskoien mA pAta
seg A repareré eventuelhe
skader og feil som skulle
oppstA pA bilen under bruk.
Enebakk ungdomsskole
har ogsA tidhigere laget ting
som de har gin boa —Vi
synes det er fint A kunne
lage noe pA skolen som kan
bli brukt i nrmiijøet, sier
Trond Haugsnes ved
Enebakk ungdomsskole.
Foreiøpig er det ikke planer
om A lage flere biler av
samme typen, men
Haugsnes ser ikke bort fra
at det ogsA neste Ar kan bli
aktuelt A arbeide med tilsvarende prosjekter.
GUNNLEIK SEIERSTAD
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Flykbmingene onsker kontakt Farlig parkering ?
I dag bor det 22 flyktfinger i Enebakk, av
opprinnelig 35. To av
familiene som først kom
hit bar allerede flyttet og
hovedsaken til dette er
trakassering. —Jeg vii
ikke kalle piagerne for
rasister, men mobbing
bar de i alier høyeste
grad butt utsatt for, sier
flyktningekonsuIent Odd
Landsverk, som háper at
de igjenvairende etterhvert skal bli integrert i
Enebakk-samfunnet.

Syria. Det bor tre enslige i
Ytre, en i Kirkebygda, og de
resterende er bosatt pA Flateby.
—Det bar vrt svrt uheldig at
ikke flere tidligere bar hatt samme etniske bakgrunn. Dette bar
medfØrt at disse menneskene
bar butt isolert ogsA i forhold til
sine medflyktninger. For at de
skal finne seg tilrette trenger de,
som oss andre, et sosialt nettverk, sier flyktningekonsulent
Odd Landsverk.

Butt trakassert

—Jeg vii ikke pâstâ at enebakkinger bar vzert de verste til A
plage vAre nye landsmenn, ser
vi pA episoder andre steder i
landet, sier flyktnirigekonsulent
Odd Landsverk. Men at det bar
vert svrt problematisk A integrere flyktningene i kommunen
er det ikke tvil om, og dette
skyldes flere uheldige omstendigheter.
Flyktningene som fØrst kom til
kommunen var plukket ut av
utlendingskontoret. Her bar det
nok foregAtt en form for loddtrekning, for den gruppen som
kom hit var fra mange land,
med store etniske forskjeller,
noe som i seg selv var uheldig.

—I tillegg til at mange bar følt
seg isolert, bar trakassering vrt
et problem. Slike ting som snØbailkasting, stjeling av post,
ruteknusing og lignende bar
gjort at flere bar flyttet fra kommunen. Dette er i mange tilfeller verre for disse menneskene
cnn for oss nordmenn da det
kan forbindes med leie opplevelser fra hjemlandet, sier
Landsverk.
Han forteller at et par dager
etter at den ene familien hadde
flyttet, havnet det en stor stein
inn pA soverommet, og ban tor
ikke tenke pA hva som kunne ha
skjedd om f'amilien fremdeles
hadde bocid der. Han sier samtidig at ban ikke vii bruke sA sterke ord som rasisme pA trakasseringen, men at det er mobbing
er hevet over tvil.

Det sosiale viktig

Tiltaksarbeid viktig

Av de flyktningene som i dag er
bosatt i kommunen kommer 20
fra Irak, en fra Iran og en fra

Landsverk bar nA lagt siste hAnd
pA en revidert handlingsplan for

flyktningearbeidet I kommunen. Det aller viktigste, slik ban
ser det, er a fA flyktningene ut i
arbeid. —Det er pA arbeidsplassen de blir lettest kjent med
nordmenn, noe som er viktig
skal de bli integrert i vArt samfunn, sier ban, og ban forteller
at de svrt gjeme vii bli kjent
med nordmenn.
Han legger til at tiltaksarbeid
mA. sees pA som en heihet, og
srti1tak for flyktningene er det
ikke snakk om. —Det er et mAl A
fA alle arbeidsiedige ut i jobb,
sier ban.
For flyktningene er det ogsA
svrt viktig A. lre godt norsk,
og flere gAr nA og far norskundervisning. —Flere av flyktningene er fagIrte, og for at de
skal bli konkurransedyktige i
arbeidslivet er det viktig at de
lrer seg godt norsk, sier
Landsverk.

Inntaksstopp i 1991
I innevrende Ar skal kommunen ikke motta nyc flyktninger,
men fra neste Ar av og over en
treArsperiode er det vedtatt a ta
imot meilom 20 til 25 stykker.
Men om dette vedtaket blir stAende er et Apent spørsmAl.
Forutsetningen for mottak var
at staten dekket alle utgifter,
noe som tidligere var tilfelle.
Denne forutsetningen er ikke
lenger tilstede da de statlige
overføringene er sterkt nedskAret.

I hele vinter bar en trailer stAn
parkert langt ut i kjørebanen pA
fylkesveien som gAr innover i
Ekebergdalen, noe som bar
medført enda dArligere sikt pA
denne veien som fra for av er
smal og kronglete, med
BØrterelva som nrmeste nabo.
Veien bar lenge wert A regne
blant annet som en meget
utrygg skolevei.
Gangvei
eksisterer ikke pA strekningen.

pA siden av en fylkesvei, om det
ikke medfører ulempe.
PA spørsmA.i fra Vignett om
Lensmannskontoret vii gjøre
noe med saken, uttaler Jahr:
—Jeg kan ikke se at bilen, slik
den nA stAr parkert er til noen
stor fare, og vi kan uansett ikke
foreta oss noe fØr vi bar mottatt
en skriftlig kiage pA forholdet.

Bilen foreløbig fjernet
Kan ende med utykke
—Traileren stAr parkert langt ut
fylkesveien, og kan were til stor
trafikkfare for barn og andre
som ferdes pA veien, sies det
fra beboerhold i' Dalen'. Folk
er engstelige for at det kan ende
opp med en ulykke, og spør seg
om det er lovlig A. parkere pA en
slik mAte.

W ha skriftlig kiage
Lensmannsbetjent Knut Jahr
ved Enebakk Lensmannskontor
opplyser at det er by A parkere

Den omtalte bil er i skrivende
stund fjemet, men om det snart
dukker opp en ny er usikkert.
Vedkommende som bar disponert bilen bar det ikke viert
mulig A fA tak i, men kilder
Vignett bar viert i kontakt med
opplyser at vedkommende ikke
dde denne, og bilen er nA hentet
av eieren. Men det kan dukke
opp en ny doning pd fylkesveien
i Ekebergdalen om ikke sA
lenge, da planer om A kjøpe en
tiisvarende bil er pA gang, iføige
opplysninger Vignett bar mottatt.
ANNE-GRETE LOSSIUS

ANNE-GRETE LOSSIUS

Den omtalte trailer liar i lengre tid stdtt parkert et godt siykke ut
kjØrebanen pd fylkesveien i Ekebergdalen. Den er ndfjernet, men
om det dukker opp en tilsvarende bil i nermestefremtid er usikkerr.

Til aksjornerene i

ijUitt
A/S Vignett holder ordinr generalforsamling
torsdag 13. juni ki. 19 1 kantina pa Herredshuset i
Kirkebygden.

Sakliste:
Flyktningekonsulent Odd Landsverk viser her fram et
maleri, malt av en kurdisk Iraker som tidligere var bosatt
i Enebakk. FlyktningestrØmmen og Ødeleggelsene av de
kurdiske byene vises tydelig pa maleriet.
p
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MEKANISK SERVICE
SKADER OG LAKK
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OSCAR PARKETT
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1. Apning av generalforsamlingen
2. Valg av meteleder og underskriver av protokoll
3. Fortegnelse over aksjonrer og fullmakter
4. Godkjennelse av sakliste
5. Arsberetning
6. Regnskap og balanse-budsjett
7. Dekning av underskudd
8. Innkomne forsiag
9. Vaig
Forsiag som enskes behandlet av generalforsamlingen ma vre styret v/Tore E. Busengdal, 1914
Ytre Enebakk, 1 hende innen 30. mai 1991.
Aksjonrer med ikke personhige aksjer bes mete
med fuhlmakter.

Tore E. Busengdal
leder
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Gratulerer

Folk i form til OL
I dag arrangeres den landsomfattende gA-aksjonen folk i
form til OL'.
Fysioterapeutene i kommunen
markerer dette med A oppfordre
alle som arbeider i herredshuset
eller dens nrhet, om A bruke
10 minutter av spisepausen til
en luftetur. Løypa gAr gjennom
PrestegArden, og tilbake til Herredshuset.
Andre som skal ut A trimme i
dag er bamehagen i Ytre Der
fra er det meldt at ca 50 stykker
skal ta seg en tur for sA A kunne
registreres og fA diplom for sin
deltagelse Tre kilometer er
Hipp, hurra for
løypa deres, noe som er fastsatt
toppen.
"Haug'rn"
av Norges Idrettsforbund.
Gratulerer med den spenstige
Et mAl med denne aksjonen,
50-Arskroppen.
bortsett fra A fA folk ut og i vigor er A sIA Norges egen veri#1 densrekord i turmarsj. Den
gamle er helt fra 1945 og hadde
400 000 deltagere.
Hege Gamelseter.
Vignett onsker alle smA og store
Gratulerer med 3-Arsdagen
enebakkinger god tur.
BLI MED, OG LA DET BLI
i dag.
Hilsen mamma og pappa
EN VANE.

pa

Vivian
Vi gratulerer deg med 16-Arsdagen den 1. juni.
Kiem fra
Elm, Ase og SynnOve

3a
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Frank Ove Haukeland

Apne møter
Formannskapet og hovedutvalgene kunngjØr i dagens avis
hvilke møter som er Apne for
publikum i juni maned.
(se annonse)

Sang pa senteret

Marianne Strom
fyller 7 Ar 30 mai.
Kristine, Elisabeth, Leif-HAkon, mamma og pappa gratulerer sA mye med dagen

Halivard Waade ble nylig vaigt
til ny formann i Enebakk lokalbankforening.
For øvrig bestAr styret av:
Nils Erik Resaland nestieder,
Knut Grinde kasserer, Ragnar
Dehli sekretar, Dagfinn So!berg og Knut Strømsborg styremediemmer, Tor Gitlesen varamedlem.

Handball 4. div.
Herrelaget til Driv beholder sin
plass i 4. divisjon.
Denne meldingen ble nylig
mottatt, og selv om siste Sesongs resultater ikke var sA veldig positive, satser laget pA
nytt.
Torsdag er det spillemøte i
Mjrha11en, og er det noen som
kan tenke seg A spille i 4. divisjon , sA finnes det nok en plass
ledig.
Interesserte kan ta kontakt
Gulh:an±en eller
O
Per-Erik Kristiansen.

I forbindelse med igangsetting

1 av skolefritidsordninger ved

111,11,

Hauglia og Kirkebygden skoler
sendes det i disse dager ut pA
meldingssjemaer gjennom skoW, lene eller barnehagene.
(Se annonse)

Enebakk idrettsforening holder
informasjonsmøte om sitt ILlS
prosjekt pA Streifinn førstkom
mende tirsdag.
Mange ildsjeler er involvert i
dette prosjektet, og mange har
ogsA hatt besøk pA dørene i forbindelse med en spørreundersøkeise.
Er du fortsatt interessert eller
uvitende sA kan du her fA vite
mer om hva Eif kan vre i
fremtiden - hva vii de?
(se annonse)

Stell av graver

0

o LOVEHJERIE
SJAJTM G9115TAM

Skolefritidsordninger

Mats Koistad,
Melgârd pa Flateby

ønskes hjelp til planting, vanning og stell av graver, er det
bare A ta kontakt med kirkegArdsarbeider Oddvar Skaug.
(Se annonse)

Enebakk
lokalbankforening

A&IRID

Astrid Lindgrens BRØDRENE
LØVEHJERTE med Allan Edwall skulle vre godt kjent for
de fleste. Det er en film voksne
og barn burde se sammen, og
en stor fordel for de minste det er svensk film med svensk
tale.

. Idrettslaget i sentrum.

Hipp, hurra for gromgutten vAr
som allerede fyller 1 Ar
lørdag 1.juni.
Masse kiemmer fra Bjørg(som fyller 50 Ar i dag ),
Hanne og Trond, og selfølgehg mamma og pappa.

.......

'ALLAN EDWAft

Vi gifter oss

Vi motes

Pa kino

LSGtM

VAr kjiere bestefar fyller 60 Ar
den 3. juni.
Gratulerer sA det smeller
fra loft og til kjeller
i dag er det deg det gjelder.
Hilsen 12 smAtroll

Lørdag 1. juni
Stine Moe, Oslo og Trond
Eriksen, Ytre Enebakk
Vielse i Nordberg kirke kI. 15.
Adresse for dagen:
Tan Restaurant, Songsveien,
Oslo

Ved omtalen og annonsering av
Dikoniutvaigets tur til Hadeland den 15. juni ble en viktig
opplysning dessverre uteglemt
i redaksjonen.
TRENGER DU SKYSS TIL
BUSSEN, sA SI I FRA VED
PAMELDING.
Bussen har avganger fra sykestua pA KopAs og øgardstun
pA Flateby, og turen gAr til Søsterkirken pA Gran.
Men arrangørene vet at det
flnnes de som trenger hjelp til
A komme til bussavgangen
ogsA, og det har de gode muligheter for A hjelpe til med.
Bare husk A si fra ved pAmelding.

,

6O ár

Bjørg 50 fir

Hadeland rundt

TRE MENN OG EN LITEN
DAME. De tre superpappaene
er tilbake. Deres yndlingsdame, Mary, er ferdig med bleiene - nA er hun i fØrskolealder.
Barnets mor kunne godt tenke
seg A flytte til England, og det
er det verste pappatrioen kunne
utsettes for... Intrigen sØrger
for en overflod av pussige situasjoner og tar godt vare pA
We varme følelser og slagferdige, kvikke replikker.

Gudstj en e ste list e
for 2. juni
11:00 Enebakk kirke
v/øvstegArd.
Konfirmasjon

Pinsemenigheten
pinsemenighet
Ekebergdalen
har mote søndag
Inguif Diesen og ungdomsmu
flf sikken fra Betel, Haiden deltar.
(Se annonse)
01

11:00 Mari Kirke
v/Heigheim.
Konfirmasjon

Spyling

og Ytre Enebakk
a Kirkebygden
vannverk skal foreta spyling av
vannledninger pA strekningen
Kvernstuen - Bakken fØrstkom
1mende mandag.
(Se annonse)

Lørdag 1. juni blir ungdomskoret Synzygus A finne utenfor forretningssenteret i Ytre.
Koret skal selvsagt bidra med
sang, men det vil i tiilegg ogsA
vare kakelotteri til inntekt for
koret. Synzygus vii ogsA dele
ut gratis kaffe til alle som ferdes pA senteret lørdag formidU
dag.

GrØtfest
Pensjonsistforeningen minner
om at fristen for pAmelding til
grøtfesten gAr ut førstkommende mandag.

Mot Schwarzenegger i FØRSKOLEPURK, den tffeste
purken i Los Angeles. En action-komedie.

luger

Søndag 2. juni
B) 16:30 BrØdrene
Løvehjerte
U) 18:30 3mennogen
liten dame
V) 20:30 Førskolepurk
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Pa" krevet med totalt Er Enebakkrutene
vanningsforbud? interessert i kollektivtrafikk?
Sä er det her igjen; forbudet
mot hagevanning med slange.
En upresis annonse i avisene
brakte "nyheten, - upresis fordi
den ikke sa noe om tidsrammen
for vanningforbudet. Samtidig
pâla annonsen medlemmene
ansvar for at forbudet ble overholdt. Betyr det "naboer angi
hverandre ved overtredelse".
Mitt spørsmAl er:
Er det pakrevet med totalt
vanningsforbud ? Kan vi ikke
fA vanne et par timer i uken pA
kveldstid, slik vi gjorde for

noen Ar tilbake ? Hvis det er en
umulighet, burde de kommunale
myndigheter se pA vanniedningsnettet, som hvis jeg har
forstAtt det rett, er begrensningen i saken, - og ikke selve vannmengden. Et sA nytt boligomrAde som VAglia er, burde tatt
høyde for tilstrekkelig kapasitet
pA rørene.
Og tradisjonen tro - med 75 %
økning fra i fjor, - forfaller
vannavgiften hver mars og September...
Solbjørg Ileby

Gang pA gang kjører bussen ut
fra stasjonen pA LillostrØm nAr
toget fra Oslo kommer inn pA
stasjonen. Om kvelden kan det
vre to timer A vente, ja - ofte
gAr det ikke buss hjem fØr neste
morgen. Siste buss gAr sA tidlig
som 23:35 om kvelden.
Selv om dot or fA passasjerer
om lørdagsmomingen gAr det
ikke an A kjøre fra stoppestedene fØr tiden, som stadig skjer.
Hvorfor kan ikke bussen vente
pA toget fra Jessheim? Toget har
ankomst ett minutt for bussen
gAr, og dot or ikke mulig A nA
bussen. A vente to timer pA neste buss er lang tid for en som

gAr pA kvedsskole.
Med ungdom i huset som opplever dette gang pA gang og mA
hentes, er det irriterende. Ofte
blir det dl at man lAner bort
bilen i stedet.
Vi fikk nylig Chat Noir-billetter og middag i presang til vArt
sølvbryllup. Vi mAtte ta med
bilen for den siste bussen var
kjørt fØr forestillingen var slutt.
Og vi som for en gangs skyld
hadde tenkt A ta et glass yin til
maten!
Verst av alt or at svrt mange
unge tar sjansen og haiker.
Var selv pA mote i Oslo og
mAtte ta drosje fra LillestrØm.

Jeg sA bussen forsvant i lyskrysset ved LillestrØmbroen.
Ser ofte pA offentlige transportmidler en oppfordring om A
kjøre kollektivt. Men med den
service og velvilvilje som vises
kan man vel ikke forlange at vi
forsØker mer.
PA kvelden er dot ofte mindre
passasjerer slik at dot burde
were mulig A vente litt pA
Lillestrøm, til togene kommer
inn pA stasjonen.
Hvorfor gAr siste buss klokken
23:35 pA fredager? Dot er jo on
kveld som passer fint til kinoog teaterbesØk.

0
Farlig balbrenning
i knusktorr skog Enebakk sammenslàtt med Ralingen?

Trafikanten

Til tross for at man daglig blir minnet
den
store skogbrannfaren, sã
slokket folk fra lensmannskontoret og
brannvesenet ikke mmdre enn seks bál i
Børtermarka sist heig.

pa

Det var en grunneier som oppdaget røyk i skogen, og varsiet
lensmannskontoret. Ved utrykfling ble det funnet bAl bAde i
skogen og ved vannkanten. Alle
bedyret sin forsiktighet, og oppholdt seg ved bAlene, men faren
for at ilden skal spre seg er i
disse dager sA overhengende
stor, at all bruk av ild er strengt
forbudt.
Nok med en sigarettglo
Tit og med en sigarettglo kan i
dag vre nok til at store verdier
gAr tapt. SA fra lensmannskonto-

Fradeling
av boligtomt
Grete og Trond Kittilsen har fAtt
tillatelse om fradeling av boligtomt pA sin eiendom i
Rakkestadveien i Ekebergdalen.

ret gr det Ut sterke oppfordringer om A ikke bruke noon
form for ild og varme i skogen.
De som fikk sine bAl slukket
denne gang, kan ogsA regne med
A bli bøtelagt.
"Bruk skogen med omhu"
Børtermarka er et populrt
utfartsted, og en god del overflatter i omrAdet , serlig i helgene, opplyser lensmannsbetjent
Bjømstad. PA sin runde i marka mØtte de flere familier som
hadde tankegangen i orden.
Lommelykter ble brukt til
belysning, og bruk av ild var for
disse helt utenkelig.
Bruk skog og mark med omhu i
disse dager, sA har vi den litt
lenger, er oppfordringen til alle
turgAere.
ODDBJØRG KRISTIANSEN

—Da søknaden gjelder fradeling
av areal rundt en allerede etablert boligenhet, skapes det ikke
nye utslipps- eller avkjøringsforhold i omrAdet, heter det i
vurderingen for godkjennelse av
fradelingen.

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

Sundby Dalefjerdingen
Tif, 92 63 68

KVALITETSDEKK
TIL
LAVPRIS
ENEBAKK FINA SENTER
TORE JOHANNESSEN
1912 ENEBAKK —TIt. (09)926173
-N,"

S1Ill

Enebakk kommune eksisterer
ikke longer, skal man tro skiltet
som stAr i skillet mellom
Rtelingen og Enebakk. Et nytt
kommuneskilt or dukket opp, og
dot er vitterlig Rlingens kommunevApen og navn som stAr pA
del. Rett otter kommer Flatobyskiltet.
Kan dot were tilfello at
Enebakk plutselig har butt til
Rlingon uten at kommunens
innbyggere har fAtt beskjed? Alt
kanjo skjo i vAre dager.
Hele Enebakk har ikke blitt til
Rlingen, men hvor grenson gAr
or ikke godt A si. I Ytre stAr dot
fremdeles Enebakk, og i
Kirkebvda har det aidri stAtt
noe skilt.
Kommer man derimot motsatt
vei, fra Follo-kanten og mot
LillestrØm, kan det 50 Ut som
om Ytre Enebakk er on kjempediger kommune. Ingon kommuneskilt er A oppdrive for man
krysser grensene til Løronskog

Skal man tro ski Itet som er kommet opp pi riksveienfra LillestrØm
mot Enebakk, har kommunen nd byttet navn til Ra?lingen.
eller Skedsmo!
For turister kan nok dette virke noe forvirrende, og Vignetts
rodaksjon svover i den vilifarolse at Enebakk fremdeles or

Enebakk kommune, sA noe bør
kanskje gjøres pA strekningen?
ANNE-GRETE LOSSIUS

Populagre gronne auksjoner
Plantebytte og grønne auksjoner
har etterhvert blitt et svert sA
populrt tiltak. Sist uke holdt
bAde Enebakk Hagelag og
Dalefjerdingen Sanitotsforening
et slikt arrangement.
Hagelaget holdt sin Arlige
plantobytte/grønne auksjon hos
Wennevold
Oddvar
Dalefjerdingen. Vol 40 stykker
møtte fram, og do som hadde
tatt turori dit angret nok ikke pA
det, for her bugnet det av alle
slags stauder, krydderurter, trer,
sommerblomster med mer.
Iveren otter en eller annen planto var sA stor at dot aller meste
mAtte auksjoneres bort.
Den ailtid sA gjestfrie Oddvar
Wennevold fikk overrakt en
blomst fra Hagelaget for sin
Det var et yrende IN hos Oddvar Wennevold torsdag, da Hagelaget
utretteligo innsats.
holdt sin drlige plantehytte/grønne auksjon.
Enda on plantebytte/grØnn
auksjon ble avholdt i
Dalefjerdingen torsdag, hos
Eidsvold, og som takk for hjelAnnie Martinsen pA Thonerud. ker møtt fram. OgsA her var et
pen fikk hun et nydelig kjode av
Dot
var
Dalefjerdingen veil av blomster som do framsanitetsforoningen.
Sanitetsforening som sto for møtte kunne boltre seg med.
Auksjonarius var Grete
denne, og her var rundt 20 styk-
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Valgfagelever klare for NM I mopedkjøring

To timer I uka
To timer i uka har elevene
og
mopedføreropp1riflg,
enkelte uker blir det ogsA iitt
mer enn det. Undervisningen
er lagt opp slik at elevene
har kjøreteori om vinteren og

.........

Marius og Heidi til NM
For ikke lenge siden var flere
av elevene pA Mjer med i
Østfoldmesterskapet i mopKonkurransen
edkjøring.
gikk Ut pA A vise ferdighet
med mopeden gjennom A
kjøre rundt kjegler, over en
planke o.l., og i tillegg var
det en egen teoriprøve som
elevene mAtte igjennom. De
15 beste gutta og de fern beste jentene ble uttatt til NM
og deriblant to elever fra
Heidi
BAde
Mjr.
Johannessen og Marius
Høvik ble blant de beste og
er dermed kiare for NM i
mopdkjøring 1. juni.
GUNNLEIK SEIERSTAD

Heidi Johannessen, Peder Enger, Tommy Vring og Marius Høvik var blant de som gjorde det best i
Øszfoldmesterskapet I mopedkjøring.

Trekkspillfestivalen naermer seg Jentejoggen
a1je
Sommeren an
nmer seg, og det
i
trekkspillfestival
betyr
Enebakk. Forberedelsene til festivalen er i full gang. Here
orkestre er invitert fra hele
Østlandet og i tillegg er trøndergruppa Amsteins forespurt.
Fredag ble det støpt dansegulv
foran scenen pA Sioratun ved
Lysem, der arrangementet gAr
av stabelen i Ar som 1 fjor.

Frisk Luft fyller ti r
Foran Arets trekkspilfestival har
arrangørene ogsA utvidet omrAdet der festivalen avvikies slik
at det blir bedre plass for publikum. —I fjor var det godt og vel
2500 personer som besøkte

trekkspillfestivalen og vi hAper
at minst like mange vil komme
til Arets jubileumsfestival, sier
Odd Lillejordet. For i Ar er nemhg trekkspiilgruppa Frisk Luft ti
Ar, og det skal tydehig markeres
unddr sommerens festival.
Noe helt nytt av Aret er postkontor med eget festivaistempel,
og egne postkort skal proves
laget.
Dermed er det bare A krysse
av siste helga i juli for alle som
vil vre med pA et av sommerens store hydepunkt - trekkspilifestivalen.

kilometer. Start og mM er pA
Nebbursvollen, og løypa gAr i
en runde rundt Nitelva.
Vmr tidlig ute, det kan bli trafikkork pA Rv 120.

Deres leverandor av FERDIGBETONG

GUNNLEIK SEIERSTAD

flrg

1pvp randor av FERDIGBE TONG

Mange orkestre
Det er sendt Ut innbydelser til
mange trekkspillere fra hele
Østlandet, og arrangørene regner med at det i Ar vil delta flere
orkesere enn i fjor. Opplegget

blir omtrent det samme som
fjorArets, og ogsA i Ar blir kommunens pensjonister spesielt
invitert, i tillegg til pensjonistforeningene i nabokommunene.
—Pensjonistefle er spesielt invitert pA lØrdag, sier lederen i
Frisk Luft, Odd Liliejordet. Han
opplyser at det ogsA i Ar vii bli
grilling pA lørdag.

enebakkjenter
I kveld drar
nordover.
Den popu1re jentejoggen er
mAlet. Sammen med over 10
000 andre skal de med mye
morn og svette tilbakelegge fern

TEAM Lettbetong bar f/I Deres disposisfon 3 blandestaslOfler og 14 b//er.
9 av disse bar pAmontert 12 meters transportbánd. 1 b/I or utstyrt med
benger. Lastekapasitet 6- 12 m'. Vi formidler ogsA bestiting av betongpumpe. Team Lettbetong disponerer eget IaboratoriurflhlabOratoriebil for
prevetagniflg.

i6enbetom

,

!0&1

Telefax:
Telefo/ler:
Mysen 0989 03 11 -89 00 34 09/89 21 68
09/9211 39-92 12 00
Hobøl
Vestby 09/95 0741 -95 2970

Mobiltelefofler:
Verkstedbil 094/20 575
030/08503
Haug
030/08504
Esbjug
030/25214

• Belong leveres ogsA utenom vanhige
apningstider etter avtale. Kveld ev. lørdag.
• Punkthig levering, gode materialer og
konkurrerende priser er vAr malsettirfg.
Disponent
StAle Esbug
Vestbyveien 22
1914 Enebakk
Priv. tit. 09/9243 96

Fredag bledet støpt dansegulvforan scenen der trekkspillfestiValefl avvikles, pd Sloratun ved Lysern.

Markedssjef
Bjorn Fr. Haug
Vestbyveien 9
1914 Enebakk
Priv. Sf. 09/92 42 90

Deres leverandør av FERDIGBETONG

J øP U JdIWlZIOAOU
ALI

Det er ikke fØrste gangen
elevene ved Mjr deltar i
konkurranser i ferdighet pA
moped, men like goy er det
hver gang det gar bra og det
gjorde det i Østfoldmesterskapet.

praktisk kjØring ute og i trafikken nAr det blir bart pA
veiene. Dette er et populrt
fag som over halvparten av
elevene i 9. klasse har valgt,
og nAr kurset er ferdig fAr
alle elevene hvert sitt
mopedførerbeViS.

1RD101J3d
)Nt )i

Pi Mjer ungdomsskole bar de et popu1art
valgfag der elevene
kan ta mopedførerbevis. I fir er det 36 elever som har valgt
faget og det er godt og
vel halvparten av alle
avgangselevene ved
skolen. Nylig deltok
enkelte av elevene I
Østfold-mesterskaPet i
mopedkjøring.
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Drinviopere med
stafettpinne
Holmenkolistafetten
Driv stilte med tre lag i Arets
Holmenkollstafett.
Veteran herrer stilte i den
andre puijen, og vant den.
Tiden ble 55.40, som gjorde at
de havnet pa en fin 28. plass
bare 37 sek. unna premiering.
Herrer senior lØp den 1750
meter lange stafetten pA 57.48,
noe som resuiterte i en 110.
plass. PA laget iøp det ikke mmdre enn Atte stykker som kunne
stilt i juniorkiassen, sIt de var
godt fomøyde med piasseringen.
Damelaget i seniorklassen ble

ngar tildelt bestemannsprimsen

nr. 33 med tiden 66.39. Dette
resuitatet er noe dArligere enn
fjorArets, men de kommer nok
sterkere igjen neste Ar.

Follostafetten
Arets Follostafett i As hadde
ogsA representanter fra Driv. To
lag med sju mann pA hvert stilte
til start.
Veteran herrer ble her nummer
to bare slAtt av Folio friidrettsklubb med seks sekunder.
Menn junior stilte med eget lag,
og de ble nummer fire i sin kiasse.
ODDBJØRG KRISTIANSEN
Ingar Pedersen i sin favorittØvelse, hopp, under Va°rspruten pa' Mjar i helgen.
I helgen arrangerte Enebakk
Vannskiklubb VArspruten pA
Mjr. Mange deltagere fra flere
forskjellige kiubber stilte til
start, og selvsagt var Enebakks
egen norgesmester, Ingar
Pedersen, et av de store trekkplastrene. Ingar skuffet ikke, og
vant alie sine øvelser og tok dermed ogsIt en kiar seier sammenlagt. I tillegg ble ban tildelt
bestemannsprisen under VArspruten pA Mjr.
I august skal Enebakk
Vannskiklubb arrangere -NM for
seniorer og det blir et stort
arrangement med TV-Norge og
masse folk til stede. NM gAr av
stabelen 10. og 11. august, og
Enebakk Vannskiklubb hAper pA
god deitageise og stor oppslutning om arrangementet.

Resuitater for Enebakks deitagere under Vãrspruten
Mjer:

Slalom:

Junior darner
1 Line Tostrup

363.6

Trick:
47.6

Hopp:
288.2

Total:
699.4

Junio herrrer
3 Robert Halvorsen
4 Thomas Tostrup

384.7
377.2

86.7
82.7<

339.6
320.6

811.0
780.5

Senior herrer
1 Ingar. Pedersen..
3 Morten Gregersen
4 Geir Nielsen

643.7
291.7
402.3

213'5
62.6
63.4

Veteran herrer
1 Lasse Johnsen

500.0

62.1

*5.4- "'! 1452.6"
393.3
747.6
203.7
669.4

323.2

885.3

Resultater fra Drivs forste karusellop
Kort løype

Per-Erik Østli, her i aksjon i orienteringsløp, var en av veteranene
pa Driv 's lag.

Midler tildelt OF til opp
rusting av gressmatta
Tippemidiene for 1990 er nIt
fordelt, og 197 000 er bevilget
til gressmatte pA Enebakk stadion. Forretningsfører i ElF, Egii
Jorgensen, sier at idrettslaget nIt
vii ta opp lAn til istandsetting av
gressmatta, og regner med at
arbeider pA denne vii starte opp
i løpet av sommeren/høsten.
I.L. Driv har fAtt tilskudd til
tegning av 0-kart HaraidstadHøgAsen. De er tiigodesett med
17 000 kroner.
Midler til opprustning av
Drivplassen-Kjepperud, er ikke
bevilget av fjorArets tippemidler,
men søknaden er godkjent, og
det vii i praksis si at de er inn-

kommet i kØen. Men det mA
allikevel sØkes pA nytt innen de
frister som kommunen setter.
R1ingen O-klubbs søknad
om midler til 0-kart Flateby sør,
er ikke godkjent da søknaden
ikke er i formell orden. —Dette
er ikke med i vAr finansieringsplan, og det er R1ingen kommune som er ansvarlige her. Vi
bare godkjenner kartet, sier kultursjef Per Sandvik.
Marl Menighetssenter har fArt
tildelt 50 000 kroner av de
nevnte midler. Dc kan ogsA søke
om ytterligere midler senere.
ANNE-GRETE LOSSIUS

FØdt 84 el. tidi.
jenter
Nr 1 Nina Elisabeth Thue 3,45
gutter:
nrl Terje Ruud 3,11
FØdt 1983
jenter
nr 1 Lillian Eriksen 2,39
gutter
nr 1 Thomas Lia 2,52
FØdt 1982
jenter
1 Elin Eide 2,39
2 Kari Berg 2,41
gutter
1 Marius Thue 2,38
FØdt 1981
jenter
1 Kjertsi Enger 2,41
gutter
1 Christian Gjertveit 2,27
Født 1980
jenter
1 Marit Berg 2,29
2 Heidi Ruud 2,30
gutter
1 Tom Pettersen 2,07
2 PAl Frøyseth 3,06

FØdt 1979
jenter
1 Ida Rasmussen 2,17
F0dt1978
jenter
1 Katrine Furulund 2,19
2 Marianne Bjerkland 2,50.
gutter
1 Torkjell Hongve 2,17
2 Morten Finnerud 2,19
3 Rune Berg 2,22.

To ganger kort Iøype

jenter
1 Laila Eriksen 5,16
gutter
1 Anders Kathrud 4,08
2 Henrik Eide 4,44

Lang Iøype
Født 1975
1 Heidi Halset 14,41
Senior menn
1 Fred Kathrud 13.03
2 Per Finnerud 14,11
3 Dag Hongve 14,41

Født 1977

Knuste
steinmaterialer
for bygg og anlegg.
Hagesingel
Heier Pukkverk
TIf. 92 60 31
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Klen Enebakk?
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Liv Sundby, Oslo
Hilde Snortheim, Flateby
Her kommer vr nye nøtt. Vet du hvor dette er si
ring oss p telefon 92 6004 innen onsdag. De med riktige svar blir med oss i trekningen av nye pengelodd.
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frude Andreassen, Ytre Enebakk
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Stedet som skjulte seg bak "Kjent i Enebakk" i uke
19 var Rud, bussholdeplasSefl pi Flateby. De heldige
vinnerne denne gangen ble:
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Losningefl ma vre Vignett I hende
senest ferstkommeflde
mandag kI. 12.
Adresse:

MAK-\J

PA

Premie for først uttrukne riktige losning:

GR6VER

LC ANIP
AR4IF

Vinner av kryssordet i nr. 19 ble Lilla Hermansen,
Flateby. Vignett gratulerer og fern Flax-todd er pAO
vei.

Ii.

-4

5 Flax-Iodd.

Ml40 H

Vinneren off entliggjoreS i neste utgave av Vignett.
L
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MCmsenter P aO Flateby?
Trond Jonsrud pA Flateby bar et slikt tiltak kan gripe tak i en
søkt kulturetaten om A fA etable- del av de ungdommene i bygda
re et MC-senter i Enebakk. som 'ikke har noe A gjøre.
Tanken bak er at urigdommen i
alderen 12-16 Ar under kyndig
veiledning skal 1re a behandle Sandvik positiv
en moped/cross-sykkel pa en Kultursjef Per Sandvik er posiskikkelig mAte.
tiv til til etablering av et MCsenter i kommunen, og han
mener at senteret mA lokaliseres
VII bruke pukkverket
hvor
til
sted
et
Jonsrud ønsker ogsa A motivere forurensning/støyplager
far
for en bedre forstAelse av regler minst mulig konsekvenser for
og lover, samt sikkerhet og tek- omgivelsene. Han mener ogsA at
nisk forstAelse. Det søkes om A de forskjellige motormiljøene
fA bruke det nedlagte pukkver- bør samle seg om et slikt senter.
ket ved Streifinn til dette formATorsdag skal saken opp til
let to ganger i uken. Det er i behandling i miljØvern- og friutgangspunktet ikke tenkt at luftsnemnda.
aktiviteten skal koste noe for
undommen, og Jonsrud haper at
GUNNLEIK SEIERSTAD

Fàtt godkjent
bygging av hytte
Vigdis Meyer har fAtt innvilget
sin søknad om a ía sette opp
hytte pA Einerstad hyttefelt,
Enebakk. BygningsrAdet krevde
imidlertid at hytta ikke blir tatt i
bruk til boliglormAl, og at det
ikke legges inn vannledning/
utslippsledning fra bygget.

L

NB! IWN PR! VAT
ANNONSERING
anr nflç

it

Søknad innvilget
Robin Gulbrandsen har søkt
teknisk styre om a fA utslippstillatelse for Biovac minirenseanlegg for sin eiendom pa Flateby.
Utslippet skal føres til bekk som
har avrenning til øyeren.
Teknisk styre innvilget
Guibrandsen utslippstillatelse,
men krever at utslippet føres i
lukket ledriing til nrmeste
bekk og at visse avtaler mA inngas for anlegget kan monteres.

YWUNIGHI1&I rI
V7146 CMLOA"

ØETEL

Onsd. 29/5 ki. 20: Bonn.
Torsd. 30/5 ki. 11.30:
Formiddagstreff. Korslund mlflere.
Sønd. 2/6 ki. 10.00:
Søndagsskole.
Kl. 19.00: Sang og vitnesbyrd.

Fra den ene - til den andre
Merk konvolutten:
HAR DU NOE DU VII
Vignett-marked
SELGE - ELLER KJOPE?
VIGNEU
Kun kr 30.- pr. erinonse ii sp. av 4 lirijer)
Boks 62
'iIl)ntt -marked liver onsdag
1912 Enebakk

ENEBAKK KOMMUNE

Velkommen III
Enebakk kommunes barnehager
Skoieetatenlbarnehagesektoren I Enebakk kommune utlyser følgencle stillinger fra 12.8.1991:
- Førskoie1rere/avde1ings1edere I hel stilling i barnehagene pa Flateby, I Kirkebygden og i Ytre Enebakk.
- Førskolelrer/avde1ings1eder 1 24137,5 timers stilling i Enebakk kommunale korttidsbarnehage.
VI KAN TILBY:
- Utforcirende og utviklende arbeidsoppgaver I et
godt kollegialt miljø.
- Avløiming I iannstrinn 18-21/22.
- Pianleggingsdager for hele personalet.
- Medarbeidersamtaler.
- help til a skaffe bolig.
- Heldøgns forsikringsordning.
- By. dekning av ulytteutgifter etter vedtatte regler.
- Frisk luft og fri natur.
ønsket bakgrunn: Utdanning og praksis som førsko1elrer. Ogsà andre med relevant utdanning/praksis
oppfordres til a seke, og vii kunne tilsettes for barnehageàret dersom søkere med primrkompetanse
ikke meider seg.
Nrmere opplysninger kan fâes hos styrerne i de
respektive barnehager pa telefon:

Flateby barnehage:
Kirkebygden barnehage:
Ytre Enebakk barnehage:
Enebakk komm. korttidsbarnehage:

09-92 85 88
09-927202
09-924066

09-92 60 60
eller hos barnehagesekretr Aud øen pa telefon:
09-926060.
Søknad med bekreftede vitnemàl og attester sendes
Enebakk kommune, personaikontoret, 1912 Enebakk.
Søknadsfrist: 5. JUNI 1991.

ENEBAKK KOMMUNE
Apne møter I
formannskapet/hovedutvalgene
IV
Dato Kl. Sted
Formannskapet 3.6. 19.00 Formannskapssalen
Helse- og
sosialstyret
4.6. 19,00 Formannskapssalen
Teknisk styre
6.6. 19.00 Formannskapssalen
11.6. 19.00 Ytre Enebakk barnehage
Skolestyret
Administrasjonsutvalget 20.6. 19.30 Formannskapssalen
Teknisk styre 27.6. 19.00 Formannskapssalen
27.6. 19.00 Gml. herredsstyresal
Kulturstyret
Formannskapet 1.7. 19.00 Formannskapssalen
Formannskapet 29.7. 19.00 Formannskapssalen

Velkomnien til Betel.

A.S. KANDOLA

Ekebergdalen
Pinsemenighet
har mote 2/6 kl. 18.00.
ftgulf Diesen taler.
Ungdomsmusikken fra
Betel, Halden synger.
Velkoimnen.

KUNNGJORINCER

MARMOR OG TERRAZZO SYSTEM
Reparasjon • Sliping • Krystailisering • av steingulv og trapper
Vi felger opp suksessen fra forrige Iørdag, og inviterer til fly
aktivitetsdag Iørdag 1.6.
Ta med barna, vi griller pøtser og serverer drikke.
Saig av Alta bruddskifer - skifertlis samt diverse rester av marmorfilser.
Spesielt hyggelige priser pA denne dag.
Apent fra W. 10.00 - 16.00.
Besøksadresse: Kjeppestadvn. 40, vis-à-vis Ski Bygg.
Event. spersmAl vedr. denne dag, ring oss pA tlf. 09-92 48 78.
VELKOMMEN

Planting/va nwing og steP
av graver

11ucft - MARKED

STILLING LEDIC

-

RELIGIOSE MOTER

NY separatutstilling

KAREN
BRION
Fra lordag 25/5-21/6
Mand.-tred,
Torsdaq
Lordaq

10-17
10-19
9-14

NB! Vi soker kontakt
med nye utstillere!
STILLING LEDIG

ARIEIDSLEDIG?
SOMMERJOBB
med gode muligheter til fast onsettelse senere.

rnnOfl)/dta&g
ØST

Trenger DEG tilgodt
betalt telefonsoigsarbeid.
RING e. kI. 17.00:

De som ønsker planting, vanning og stell av graver
i sommersesongen 1991 kan henv. seg til kirkegárdsarbeider Oddvar Skaug, event. ringe tlf.
92 46 35.
Planting/vanning
kr 250.Vanning
kr 130.ENEBAKK KOMMUNE
Pàmelding —
skolelritidsordninger
Skolefritidsordninger igangsettes ved Hauglia og
Kirkebygden skoler fra skolestart hosten 1991 under
forutsetning av at tilstrekkelig antall elever blir
pàmeldt.
Pámeldingsskjemaer sendes hjemmene gjennom
skolene eller barnehagene. Bindende pámelding til
skolen innen 7. jimi.
Skolesjefen

Sommerjobb I Iandbruket søkes
Jente, 19 âr, videregáende agronomkurs, onsker sommerjobb i Enebakk.
TIf. 02/28 14 21

bod YTRE ENEBAKK
)11V1(
VANNVERK A/L
Spyling av fly vanniedning fra Kvernstuen til Bakken i Ytre Enebakk skal foretas mand. 3. juni 1991.
Noe urolig og grumsete vann kan forekomme denne
dagen.
Arne Svarthol

926348

$koleelev
Husvask2-3t pr. uke.
Kirkebygden.
Tlf. 92 62 02

Enebakk klrettstorening
holder informasjonsmote pa Streifinn
tirsd. 4.6.91 ki. 19.00.
Tema: ILlS (idrettslaget i sentrum).
E.I.F. I fremtiden, hva vii vi?
Alle er velkommen.
Styret i Enebakk LF.
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Byggetillatelser
gift for garasjer
Carl-Petter Sand har søkt bygningsrâdet om a fâ sette opp
garasjelcarport pa sin eiendom
ved Fossum pa Flateby.
Bygningssjefen hadde ingen
større benierkninger til oppfø-

ringen av bygget, og innvilget
Sand byggetillatelse.
Sigurd Engerhoim, Ytre
Enebakk, og øyvind Fossum,
Kirkebygda, bar ogsa fAtt innvilget sine sØknader om a fá sette
opp garasje pa sine eiendommer. For byggearbeidene kan
starte, kreves det at oppmâlingsavdelingen pAviser garasjenes
plassering i terrenget.

Vignetimarked
NYTT

Gammel sveivegrammofon
borclmodell (meget pen),
og 2 GAMLE DAMESYKLER, FORKRIGS, fuilt
brukbare, selges.
Ta kontakt pa telefon
09-925529.

TAKK

Dagmamma ledig

Hjertelig takk

for gayer, blomster og gode ønsker pa min 75-ársdag.
Gerd Nygärd

Gode lekemuligheter,
ute og inne. Har barn
selv. Landlige omgivelser.
Henv. tif. 92 50 21

Takk for oppmerksomheten
ved min 60-6,rsdag.

SENTER
FOR
HAVE
MOBLER

'Cn?A7flCVtifl,

.e— S*v ,ms/civ

('5)

o ,,.4...

SaGe trykkimpregnert
sofa, sf01 og bord
KUN
Im250+ puter

Bjorn Johansen

CONCORDE stol

HAR DU BIIBI?

Ski
Bc0ravclscsb?r
CUR STENSRLJD EFTF.

Nordbyvn. 27, Ski
TIf. (09) 87 30 60
Hele dOgnet
Vi kommer
i konferanse
Oniner alt
Follodistriktets byra
gjennom 60 ãr

lay

Vi har kjopere!

BEGRAVELSESBYRAER
Mums
Torggt. 2 2000 Lillestrøm

ORDNER ALT
VED BEGRAVELSER
OG KREMASJONER
06/814830-811411
Etter kontortid:
02/974465-06/841774
SVEUMS BLOMSTERFORREThING

OG BEGRAVELSESBYRA

TIL LEIE

LAGER - VERKSTED III WE
sentralt I Kirkebygden. Rimelig.
Henv. tif. 92 7193
ØNSKES LEID

Hap du et bus/rekkebus
A leie ut pa Flateby? Vi er On voken og to barn + en
sf111 golden retriever.
TIf. 92 90 89

KUNNGJIIRINGER

ASKIM FRUKT- OG B!ERPRESSERI
1800 ASKIM
Rabarbra mottas til pressing f.o.m. mandag 3. juni
t.o.m. torsdag 20. juni.
Rotknoll og blad ma fjernes og stilkene buiites.
9.00 - 16.00
Apningstid
9.00-12.00
Lørdag
13.00 - 13.30
Stengt mellom
Tif. 09 88 18 06

.

Ostfold

Bruk VARMEKONTO hos TEXACO

KUN

195

APENT:
MAN.-FRE.
11.00-20.00
A
ØRDAG
FROGNER GARD - TLF. 09/8691 01 10.00-1800

Ole's gentur

BILAUKSJON

0 •'

Annonser leses
' " '' " "••••

av folk flest

FLAGGSTENGER
FLAGG
Fraktfritt
A/S Brodrene Midthaug
Lerdalsgt. 12. Stremmen -lIt. 06181 5122

HOVELLAST

AO

TRELAST 00 BYGOEVARER
LILLESTR0M
Svelleveien 27 - TIf. 06/81 1008

BRONNBORING
Gjennomboring for vann og
avløp. Montering og
rehabilitering av
van nforsyningsanlegg.

lilbud trykkimp1 trelast
LANGBRATEN
BRONNBORING • PIJMPESERVICE

22x95 mm terr.bord, pr. l.m. . .kr

7

80

Bjorn Bondes v.51, 1253 Oslo 12

48x98 mm justert, pr. l.m .... kr 17 °

02/62 08 65

48x1 48 mm justert, pr. Lm ..kr 2520

Forhandler av Jacuzzi pumper

48x198 mm justert, pr. i.m..kr 33sO
Prof ilerte terrassespiter
Trehvite, 80 cm heye, pr. stk. .kr 1140
Gori treolje a 2,5 ltr

FYRINGSOUE • PARAFIN
AUTODIESEL•
W
Ago
A
vlBjern Bredholt, Tomter
TIf. 92 26 10

PARASOLL
i bomull

TLF. 09/88 08 96,,

TIL SAIGS

Folio Varmeservice

KUN

AUKSJON
HVER TORSDAG
kI. 18.30
Ta kontakt snarest!
Ring oss gjerne!

NJ Begravelsesbyrà

go

rygg

Vi mottar din bil
for salgev.kjep

kr 11900

Alle priser inki. mva. Kontantsalg.

£b.............. :....

Apningstider: Mandag-fredag
Torsdag
Lordag

lilt tIl lele
Tif. 92 62 07
-.'''•

--

__f

kI. 7-17
W. 7-18
kl.9-13

li,jnett

3
EIENDOMSFORM.

Kjøpe oiler selge
elendom?
Kontakt:
TRYTI EIENDOMSMEGLJNG A/S
BoviIIing,havoe; Ad?. HAge A T,,
FJed?oAn 55.%914 01,0 Eneoakk
III 09925510

Elektrorep. Egil H. Jorgensen

Flateby - tlf. 92 80 80

Gulimedaije i innramming I VM 1989 og 1990

SKOMAKER

RØRLEGGER

INDRE ØSTFOLDS
NYESTE BILFORRETNING
Kjop din nye el/er brukte bil hos oss;
TIf. 8816 15

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

1912 Enebakk - tlf. 92 63 00

Eli_AG

- —

TIf. 09/92 55 55 - Mob. 094/14 469
GJør som Norol - skift til

Ekomveien 35, 1914 Ytre Enebakk

Cpnebci';kk
C;C ognskcpukofltor A/S
hf. 09,92 63 03
PostbokS 24
1912 Enebakk

BYGG OG ANLEGG

Mart.-fre.9.00-17.00
Tors. 10.00-1900
Lor, 9.00-14.00

Tak- og
blikkenslagerarbeid

Forretn ingssenteret,
Ytre Enebakk - tlf. 92 54 13

Ytre Enebakk
TIf. 92 47 79- Mobil 030/31 364

BYGG OG ANLEGG
Lennestadvn. 5
1912 Enebakk

Vi flkser det meste,og hjelper de fleste.

SRR.registrert
regnskapsforer
Landbruksrbgnskap - Gardsoverdragelser
Andre nringsd rive nde

6 SØnA1S
MYRFARET 2 1400 SKI. TLF. 09-8714 57
BORLECGERBUTIKK
EGEFI RORLEGGERAVOELING
All innen • Sanitar • Varme • r?loUerflIserIng
A I liD LI A LI II

sys.adn/f

/11

TANNLEGE

fo

• Regnskap & Forretningsførsel
• Bedriftsrdgivning
IERystemAdministrasjon
S
Gaupevelen 29
1914 Ytre Enebakk
III.: (09)92 48 24 - 92 4774.

I

—

Stein Darre-Hanssen

F.....................
atebysenteret, HateDy

928739
TIf. kI. 8.00-1 5.00
92 80 31
Tif. utenom kontortid
Onsd. stengt.
Kvelder, ether avtale.
MedI. MNTF

Enebakk Tannteknikk

lIt. 09/92 65 43
Mobil 094/37548
iseSe4eee 44

Rimelige priser. Pensjonlster -20%
titlele av byggtorker og minigraver

Utforer alt innen
nybygg, tilbygg, rehabilitering
og modernisering

IIANDVBV(SSENTRALEN
I ENAKK
TIf. 92 52 28

Fast pr/s

TBmrer- 09 snekkerservice
Lunds Maling
og Tapetsering A/S
Helgesensgt. 12
GrUnerløkka
TIf. 02138 51 73

ILars M. Enger

OIav C. Jensen

TRAFI KKSKOLE

11w du ti tommeltotter?

Entreprenør

Godkjent regnskapskontor

Dalefjerdingen, tlf. 09/92 64 33

Tores Tak og Fasade A/8

•

DØGNVAKT
Graving og Iiøytrykkspyling

Hovel Heiaas

Rin. 09. 92 43 37

FRISØR

Rakkestadvn. 74
1912 Enebakk
TIf. 92 63 81

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

Regnskapskontor

TRINTO VERKSTED A/S

DAME-OG
HERREFRISOR
SOL— PARFYMERI

ENEBAKK VANN 00 VARME

4D

FYRINGSOLJE - PARAFIN - AUTODIESEL - SMØREMIDLER - STATOIL OLJ ESER VICE ENEBAKK

STATOI I

Varme, sanit00r, nybygg og rehabilitering.
Utlele av lensepumper, vannsuger
og hoytrykksspyling.

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

Asenvri. 2,1400 Ski
TIt. 09-87 53 77

SELSKAPSMAT

BRENSEL

Erik l(jelgaard

REGNSKAP

utfører alt i el-installasjoner

TORNERUD - Askim

1570

$KOMAKER'N I SKI

Strømsborg &
[nersen A/S

A. NILSENS
BILSERVICE
TIf.

Skoene reparerer
du hos

WELL BRENOJORD

1800 Asklm

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

ELEKTROENTREPRENORFIRMA

Erling Rod A/S

Alt I glassarbeid

Galled - innramming

BIL
AuOi

Enebakk
Glass

Galled Nygard

Flatebysenteret —1911 Flateby
TIf. 09/92 92 81 - Fax 09/92 92 82
SALG OG REP. AV KJOL/FRYS - VASK/OPPVASK - TORK - KOMFYRER/ MICA OBOLGE KAFFETRAKTERE - STØVSUGERE RADIOITV - VIDEO - EL.MATERIELL
BATUTSTYR
NOKKELFILING

GLASS

RAMMEVERKSTED

E LE KTROENTR EPR ENØR

I

Opplring pa bit
Teor/kurs

- Fase

TIf. 06/81 42 92

VAKTSELSKAP

Ski Trafikkskole
1400 Ski - tlf. 87 37 10

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

Kiasse A — Masse B
Teorikurs — Kjøretimer

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

Om nodvendig meter vi
tIl kjoretimer j Enebakk.

Per-Erik Østlie as
1911 YTr1E ENEBAKK - 11109)924340

Flateby, 09/928731
I
Mobil 094/95743

.din lokale byggmester

Gray., sprengning,transport

1cTruiu IC
iIi. as.

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

II

Ernst Rasmussen,
Bakkeveien 5, 1911 Flateby

BYGG- OG TOMMEFIMESTER

TANNTEKNI KERM ESTER
LASZLO FARAGO

SPESIALFORRETNINGER

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

TEPPE - ENGROS A/S
• ALT I TEPP.ER
OG GULvBELEG(;
TIf. 92 80 21
1911 Flateby
Mobil 030/06 359

.DYREKLINIKK
• Poliklinikk• Rontgen 0 Kirurgi

Følg med

Rune Bergskaug
Alt i mur- og fliselegging

U
r neff

Mur & Graveservice A/S
1912 Enebakk

TLF. 92 83 52
Bergskaugvn. 24
1911 FLATEBY

Bygg- og tommermester
Jon Sifierud

Graving - transport - sprengning

1914 Ytre Enebakk

Mur- og betongarbeider

TIf. 92 90 80— 92 44 88

T1f. 09/92 61 18 — 09/9262 56
094/25 366 - 094/08 438

Mob iltlf. 030/15750

Nybygg, tilbygg og rehabilitering

I Lab.service I Oppstalling opererte dyr

SKEOSMO DYBEKLINIKK
Vet. Knut-Arne Nleverdal
N. Riisgärd, Kjeller

-

)Skilt Ira Fetvn. v!flyplassen)
Apningstider: 8.30-15/17-19

Timebestilling 06/87 85 00 el.

,,DROP-IN,) 8.30-14. Stengt helg.
HUNDEPENSJONAT
Skal dii
Vi Øn.sker di?' /wnd 4efkonintcn ((I
et opp/,old (1(1,1 i,tt,nlepen.9jv?Iat.

D.FREIIAGCO
Elektro - Mekanisk - Verksted

I'A

II4iy sta,,dar,I, i Ia,i,lIige ,,g Iriselige
,,n,givelser. (lii. goclkjeiit 1985.
PER fiG PIAS HUNIJEPENSJONAT
Berger gArd, 1827 Uobot -111.09192 15 10
'il ir?zytter anl'edniuqe,: tiI4 Ø,,s znfre tohenle
o,gfirbeiite ve,,,ter en riktzg3odsoutnier

Produksjon - Reparasjon
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"Enebakk Business" Konfirmasjon = stadfestelse
àrets sommerspill .1
Gled dere enebakkinger!
Na er det like fØr ãrets
lokale sommerspill kommer i handelen. Og initiativtaker er Helge
Nilsen, primus motor
bak Enebakkspillet, som
gikk som en farsott gjennom bygda for fã ãr tilbake. —Dette blir spillet
for ferien 1991, sier
Nilsen, og forteller at det
vii bli laget bade en
Flateby- og en Ytre-variant av spillet.
Helge Nilsen, fra Ytre Enebakk,
startet for kort tid siden opp slit
eget firma i Forretningssenteret
i Ytre. Og hva han lager der,
selvsagt spill! Commedium AS,
er firmaets navn, og det er ikke
fA spill som allerede er pA plass
i andre etasje i senteret.
Goy med spill
Helge Nilsen var arkitekten bak
Enebakkspillet som gikk som en
farsott gjennom bygda i 88 og
89. Juien 1987 fikk han et tilsvarende spill i julegave, og da
begynte snøballen A rulie. —Jeg
startet
planleggingen
av
Enebakkspillet umiddelbart, og
siden har jeg arbeidet med spill,
sier Nilsen. Han ble headhuntet
av et spiliefirma i Oslo, og har

nA startet eget spillefirma.
—Det skal vre goy A drive pA
med spill, og kommunikasjon
med spill som medium er helt
topp, forteiler han.
Nytt Enebakkspill
NA kommer det nye
Enebakkspillet, og det blir A fA
kjøpt i to lokale varianter, "Ytre
Enebakk Business' og "Flateby
Business". Mange av bygdas
bedrifter vil vre A finne pA selye spillet, og denne gangen er
det bAde Brs og aksjer med i
bildet. —Dette spillet blir noe
enklere enn det tidligere
Enebakkspillet, men det ligner
litt, sier Nilsen, som legger til at
spillet er meget elegant, i plastformat, og passe stort til A fA
plass i bokhyila.
Allerede ved St. Hans-tider vil
spillet vre kiart for salg, og
prisen er det ingen ting i veien
med; rundt 120-30 kroner vii
det komme pA.

av pArørende og festkledde store Ny tradisjon
Søndag ble det første
og smA gjester.
Dc hvite, fine kappene konfirkullet kirkelige konfirOgsA i Mari kirke var det kon- mantene barer er en forholdsvis
manter konfirmert bride
flrmasjon sØndag.
fly tradisjon. Sogneprest Steiner
i Enebakk og Mari kirHeigheim antar bruk av kapper
ker. Konfirmasjon betyr Stadfesteise av dâpen
ble vanlig i slutten av 1950-tellet. —Da jeg ble konfirmert, i
stadfesteise, og henger
Den kirkelige konflrmasjonen er
1945, skulle aile guttene ha
nØye sammen med forelen meget gammel skikk, og han
drenes løfte om a oppdra butt utført pA forskjellige mAter dress, og jentene hvit eller svart
kjole, litt varierende fra hvor i
•barnet i den kristne tro.
gjennom tiden. Vex tids konfir- landet man bodde. Det var svrt
masjon ble innfØrt til Norge i kostbart for mange A anskaffe
—Konfirma-sjonen er
1736; ordet kommer fra det disse klerne, og for at presset
avslutningen pa dapsiatinske ordet confirmatio, som ikke skulie bli sA stort for foreloppkeringen, sier kallbetyr stadfesteise. Tanken er drene begynte man med kapper.
skap. Gunnar øvstegard. ikke fØrst og fremst at konfirDet var en spent, og kanskje litt
nervøs, gjeng med ungdommer
som masjerte i rekke og rad
Steinar
sogneprest
etter
Helgheim inn i Enebakk kirke
søndag. Og som vaniig var den
nydelige, gamle kirken stappfull

manten skai stadfeste dApen,
men henger sammen med forddrenes iøfte om A oppdra barnet
i den kristne tro.
—Konflrmasjonen er avslutningen pA kirkens dApsoppiring, sier kallskap. Gunnar
øvstegArd.

Da ble alie like, sier Heigheim.
OgsA førstkommende søndag
er det konfirmasjon We i
Enebakk og Mari kirker.
ANNE-GRETE LOSSIUS

Overskuddet blir fordelt
Det er bygdas bedrifter, gjnnom annonsering, som dekker
en del av utgiftene til produksjonen av spillet. Nilsen hAper
pA et solid overskudd, og dette
vil bli fordelt mellom Man
Menighetssenter i Ytre, og
arbeidskirke pA Flateby.
ANNE-GRETE LOSSIUS

Et lite knippe av a"retsførste kirkelige konfirmanter pd vei inn i Enebakk kirke, med sogneprest Steinar
Heigheim, i spissen.

Ny leder kunstforen-imngen
im

Enebakk Kunstforening hadde
nylig sitt Arsmøte, og kunne se
tilbake pA et Ar med mange
utstillinger.

Helge Nilsen viser her fram et tilsvarende spill som vii bli dfd kjØpt
i enebaklcvarianren ved St. Hans-tider. To ulike spill med lokal vri vii
bli dfinne her i bygda; "Flateby Business" og "Ytre Enebakk
Business", sd gled dere sambygdinger. Dette vil bli drets sommerspill!

I Ek Galleri i pA
Forretningssenteret i Ytre har
det vert arranger tungdomsutstilling, Kinesisk tusjmaleri med
Uila Nystedt, pluss noen privateide tursjmalerier.
I tillegg har foreningen arrangert utstillinger med jevne meliomrom pA Konditoriet i Ytre,
og pA Enebakk Ligningskontor.
Medlemsutstilling ble arrangert i forbindelse med kulturukene i Enebakk, og samtidig

holdt foreningen ungdomsutstilling pA Mjus U-skole.
aktivitetene har stort sett vzert
konsentrert om utstillinger, men
nA hAper kunstforeningen a fA
etablert seg i Gml. Herredshus,
og regner da med A kunne vise
til mere ailsidige aktiviteter cnn
kun utstillinger.
Foreningen arrangerte ArsmØte
nylig, og det nyc styrets sammensetning er følgende:
Sissel Sundby leder, Eyvind
Jentoft nestleder, Vebjørg
Steinset
sekretr,
Else
Vardeberg kasserer, Viggo
Karisen styremediem, og Grete

Schøn og Katarina Gløersen er
varamedlemmer.

Bare et barn

I siste nummer av Vignett
var det gjengitt et barnedikt
pA side fire. Dessverre var
et ord falt Ut, og vi gjengir
her de siste linjene av diktet
for heihetens skyid, som
forøvrig er skrevet av barneombud Trond Viggo
Torgersen.
—Bruk tiden - for piutselig
er bernet forsvunnet langt
inn i en voksen.
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Gled dere enebakkinger!
er det like for ãrets
lokale sommerspill kommer i handelen. Og initiativtaker er Helge
Nilsen, primus motor
bak Enebakkspillet, som
gikk som en farsott gjennom bygda for fã ãr tilbake. —Dette blir spillet
for ferien 1991, sier
Nilsen, og forteller at det
A bli laget bade en
Flateby- og en Ytre-variant av spillet.
Helge Nilsen, fra Ytre Enebakk,
startet for kort tici siden opp sitt
eget firma i Forretningssenteret
i Ytre. Og hva han lager der,
selvsagt spill! Commedium AS,
Cr firmaets navn, og det er ikke
fA spill som ailerede er pA plass
i andre etasje i senteret.

Goy med spill
Helge Nilsen var arkitekten bak
Enebakkspillet som gikk som en
farsott gjennom bygda i 88 og
89. Juien 1987 fikk han et tilsvarende spill i julegave, og da
begynte snøballen a mile. —Jeg
startet
pianleggingen
av
Enebakkspillet umiddelbart, og
siden har jeg arbeidet med spill,
sier Nilsen. Han ble headhuntet
av et spillefirma i Oslo, og har

nA startet eget spillefirma.
—Det skal vtere goy a drive pA
med spill, og kommunikasjon
med spill som medium er helt
topp, forteller han.
Nytt Enebakkspill
NA kommer det nye
Enebakkspillet, og det blir A fA
kjøpt i to lokale varianter, "Ytre
Enebakk Business" og "Flateby
Business". Mange av bygdas
bedrifter vii vre A finne pA selye spillet, og denne gangen er
det We Børs og aksjer med i
bildet. —Dette spillet blir noe
enklere cnn det tidligere
Enebakkspillet, men det ligner
litt, sier Nilsen, som legger til at
spillet er meget elegant, i plastformat, og passe stort til A fA
plass i bokhylla.
Allerede ved St. Hans-tider vii
spillet vre klart for salg, og
prisen er det ingen ting i veien
med; rundt 120-30 kroner vil
det komme pA.

av pArørende og festkledde store Ny tradisjon
Søndag ble det første
og smA gjester.
De hvite, fine kappene konfirkullet kirkelige konfirOgsA i Mari kirke var det kon- mantene barer er en forholdsvis
manter konfirmert bade
firmasjon søndag.
fly tradisjon. Sogneprest Steinar
i Enebakk og Mari kirHeigheim antar bruk av kapper
ker. Konfirmasjon betyr
ble vanlig i slutten av 1950-talStadfestelse av dâpen
stadfestelse, og henger
let. —Da jeg ble konfirmert, i
Den kirkelige konfirmasjonen er 1945, skulle alie guttene ha
nøye sammen med forelen meget gammel skikk, og har dress, og jentene hvit eller svart
drenes lØfte om a oppdra blitt utført pA forskjellige mAter
kjoie, litt varierende fra hvor i
barnet i den kristne tro.
gjennom tiden. VAr tids konfir- landet man bodde. Det var svrt
masjon ble innført til Norge i kostbart for mange A anskaffe
—Konfirma-sjonen er
1736; ordet kommer fra det disse k1me, og for at presset
avslutningen p& dápslatinske ordet confirmatio, som ikke skulle bli sA stort for fordoppkeringen, sier kallstadfestelse. Tanken er drene begynte man med kapper.
skap. Gunnar øvstegárd. betyr
ikke først og fremst at konfirDet var en spent, og kanskje litt
nervØs, gjeng med ungdommer
som masjerte i rekke og rad
sogneprest
Steinar
etter
Helgheim inn i Enebakk kirke
sØndag. Og som vanlig var den
nydelige, gamie kirken stappfull

manten skal stadfeste dApen,
men henger sammen med foreldrenes løfte om A oppdra bamet
i den knistne tro.
—Konfirmasjonen er avslutningen pA kirkens dApsopp1ring, sier kallskap. Gunnar
øvstegArd..

Da ble alle like, sier Helgheim.
OgsA førstkommende søndag
er det konfimiasjon We i
Enebakk og Marl kirker.
ANNE-GRETE LOSSIUS

Overskuddet blir fordelt
Det er bygdas bedrifter, gjennom annonsering, som dekker
en del av utgiftene til produksjonen av spillet. Nilsen hAper
pA et solid overskudd, og dette
vil bli fordelt meliom Man
Menighetssenter i Ytre, og
arbeidskirke pA Flateby.
ANNE-GRETE LOSSIUS

Et lite knippe av a"retsførste kirkelige konfirmanter pa vei inn i Enebakk kirke, med sogneprest Steinar
He/gheim. i spissen.

Ny leder'i kunst.foren'ingen
Enebakk Kunstforening hadde
nylig sitt Arsmøte, og kunne se
tilbake pA et Ar med mange
utstillinger.

He/ge Nilsen viser her fram et tilsvarende spill som vii bli a"fd kjØpt
i enebakkvarianten ved St. Hans-tider. To u/ike spill med /okal vri vil
bli dflnne her i bygda; "Flateby Business" og "Ytre Enebakk
Business", sd gled dere sambygdinger. Dette vii bli drets sommerspill!

I Ek Galleri i pA
Forretningssenteret i Ytre har
det vant arranger tungdomsutstilling, Kinesisk tusjmaleri med
Ulla Nystedt, pluss noen privateide tursjmalerier.
I tillegg har foreningen arrangert utstillinger med jevne mellomrom pA Konditoriet i Ytre,
og pA Enebakk Ligningskontor.
Medlemsutstilling ble arrangert i forbindelse med kulturukene i Enebakk, og samtidig

holdt foieningen ungdomsutstilling pA Mjer U-skole.
aktivitetene har stort sett vrt
konsentrert om utstillinger, men
nA hAper kunstforeningen A fit
etablert seg i Gnu. Herredshus,
og regner da med A kunne vise
til mere ailsidige aktiviteter enn
kun utstillinger.

Foreningen arrangerte Arsmøte
nylig, og det nye styrets sammensetning er følgende:
Sissel Sundby leder, Eyvind
Jentoft nestleder, Vebjørg
Steinset
sekretr,
Else
Vardeberg kasserer, Viggo
Karisen styremedlem, og Grete

Schøn og Katarina GlØersen er
varamedlemmer.

Bare et barn

I siste nummer av Vignett
van det gjengitt et barnedikt
pA side fire. Dessverre var
et ord falt Ut, og vi gjengir
her de siste linjene av diktet
for heihetens skyld, som
forøvrig er skrevet av barneombud Trond Viggo
Torgersen.
—Bruk tiden - for plutselig
er bamet forsvunnet langt
inn i en voksen.

