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Kjetil vant
Romeriks.
blinken!
13 âr gamle Kjetil
Sundby fra Dalefjerdingen vant helgens
Romeriksblink, og
det etter kun halvannet ârs treningl
Kjetii stilte I konkuranse med de ti beste i sin kiasse pa Romerike, og gikk av
med seieren!
SIDE 3

Innbrudd
ved Rausjø
Enebakk Lensmannskontor fikk i
helgen melding am
innbrudd i en hytte
ved Rausje. Innbruddet har foregátt i lepet av uken, og en
kano, TV og en del
matvarer er stjàlet.
I tillegg var det
gjort skadeverk pa
en del inventar.

Kjørte
ulovlig
En mopedist ble
sendag stoppet i
Ytre Enebakk av
Lensmannen, og
vedkommende var
ikke gammel flak til a
kjøre doningen.
Forelegg venter, og
forholdet vii bli anmeldt. Utsettelse av
fererkortet kan bli reS UItatet.

Rolig St. Hans
Ellers me Ides det om
en rolig St. Hans-aften. Lift hey musikk
var det eneste som
ble observert.
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Vii Enebakk
Over'leve som
egen kommune'.
Etter a ha gjennomgátt forslaget til den reviderte
kommuneplanen som ná er utiagt til hering, stiller
Senterpartiets ferstekandidat, Kjell Dehli, (bildet)
spersmál ved am kommunen er i ferd med a planlegge seg selv Ut av historien.
—Enebakk kommUne har startet app en sterk tettstedsutvikiing I ytterpunktene, med bortimot stillstand I kommunenes sentrale deier, sier han, og
tenker da pa de krefter sam arbeider for kommunesam menslâinger.
Dehil er redd for at kommunen kan fâ probiemer
med a over!eve I en fly kommunesam menslutningsrunde.
--Vi kan risikere a bli delt mellom et stor-Ski og
stor-Skedsmo, frykter han.
SIDE 2

Storslagent
sommer
program
pa Bygdetu net
I hele sommer holder
Enebakk Bygdetun sine
dorer âpne for publikum,
vel og merke i helgene.
Og her vil det bli noe
for enhver smak; bade
flatbrodbaking, knivsliping, toying, spinning og
masse annet star pa
program met.
Enebakk Historieiags
billedarkiv er ogsa utlagt
SISTE

CARAVAN
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En olje Iii
hele maskinparken
Tormek er et moderne anleggsmaskin- og landbruksverksted som utterer alt I pábygging, reparasjon og sveising. Pressing av hydraulikkslanger og
sertifisering av anleggsmaskiner er noen av oppdragene Tormek tar. Med Castrol Multiplant har du en
oije til anleggsmaskinen, og unngár faren for forveksling av oijetyper.

Castro! Mu/tip/ant

far du has:

1.

TDRMEK

HAUGEN GARD, 1820 SPYDEBERG
TELEFON: (09) 83 98 20
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Sanitetskvinnene
Bilk Enebakk
sponset smertemaskin kommune nedlagt?
Fredag var sanitetskvinnene i Enebakk og Folio
pa besøk pa Ski sykehus.
Men en vanlig vennskapsvisitt var det ikke;
de overrakte en sjekk pi
88 000 kroner til sykehuset for innkjøp av en
hardt tiltrengt smerte-

tetsforeningene. Det var han
som tok kontakt med disse i hAp
om A fA hjelp, da sykehuset selv
ikke har de nødvendige midler.
Og sanitetskvinnene stilte opp. I
løpet av svrt kort tid har de
samlet inn 88 000 kroner, og
maskinen er nA sykehusets.
—Uten sanitetskvinnenes inn-

sats gjennom generasjoner hadde vi vrt et mye fattigere land i
dag, og vi er glade for at dere
engasjerer dere, kunne en fornøyd administrasjonssef forte!le, og det slutter nok hele Folios
befolkning seg lii..
ANNE-GRETE LOSSIUS

Alle de fire sanitetsforeningene
i Enebakk har gitt tilskudd til
smertemaskinen, og tre av foreningene, representert ved lederne, var tilstede under overrekkelsen av en sjekk pälydende 88
000 kroner.

SPs Kjell Dehli stiller store
spørsmAlstegn ved forslaget til
revidert kommuneplan som nA
er ute pA høring. —Mye bra
arbeid har fort til et godt planforsiag, hvis man ser bort fra
arealdeiens langsiktige konsekvenser, mener Dehli.

Nytt apparat
StAle
Avdelingsoverlege
Lyngstadaas ved kirurgisk avdelirig forteller at denne smertemaskinen, pA fagsprâk kalt
'Cryoapparat, nedfryser nerver
til minus 70 grader.
Ski sykehus har allerede hatt
apparatet til lAns et halvt Ars tid,
og de kan vise til meget gode
resultater.
Sykehuset har ikke penger til
innkjøp av maskinen, og denne
skulle derfor returneres de nrdette
meste dagene. Men
ønsket ikke sanitetsforeningene,
og tro til med de nødvendige
midler.

Stor-kommuner
—Enebakk kommune har startet
opp en sterk tettstedutvikling i
ytterpunktene, med bortimot
stilistand i kommunens sentrale
deler. Denne utviklingen vil
fortsette den mermeste tiden
blant annet pA grunn av liten
skole-kapasitet, kloakkanlegg
og annet, uttaler Dehli, og lurer
pA om noen bar tenkt pA de
langsiktige konsekvenser av en
slik satsing.
—Her spiller vAr egen pianiegging inn og bør sees i sammenheng med de krefter som arbeider for kommunesammenslAinger, sier han, og fortsetter:
sAkalte
Regjeringens
Christi ansen-utvalg ventes snart
A komme med forslag til ny
kommunestruktur i Norge.
Storkoalisjonen, AP og H,
beviste nylig at de gladelig
overkjører folk pA lokalplanet
for A lage større forva!tningsenheter, blant annet storkommu-

Mange far hjelp
—Denne maskinen gjør at vi kan
fryse ned nerver til minus 70
grader, og opptil seks mAneder
av gangen kan nerven vre ute
av funksjon. Tidligere mAtte vi
skjre av nerven, og dermed
ødelegge denne. NA setter vi
den kun Ut av funksjon til smertene har gAtt tilbake. I tiilegg
benyttes maskinen til A fjeme
fantomsmerter ved amputering,
avdelingsoveriege
sier
Lyngstadaas. Han forteller at de
nA er i stand til A hjelpe mange
med store intense smerter.

Sanitetskvinnene stiller opp
Administrasjonssjef ved sykehuset Erik Sandsberg, er meget
glad for den fine gaven fra sani-

Enebakks fire Sanitetsforeninger ga midler til den sdrt trengte smertemaskinen ved Ski sykehus. Her overrekkes sjekken pd 88 000 kroner til avdelingsoverlege ved kirurgisk avdeling, Sta°le Lyngstadaas.
Fra venstre BjØrg AlJhei, Annie Martinsen og Magda Sandbcek, henholdsvis ledere av Vikskroken, Dalefjerdingen og Ytre Enebakk
Sanitetsforeninger.

Kun skolefritid
pa Hauglia
0

Ved Hauglia skole pA Flateby
vii det bli igangsatt skolefritidsordning fra skolestart av. Dette
er nA kiart etter at 17 foreidre
har takket ja til ordningen. Men
egenbetalingen blir mye høyere
enn forutsatt. Ordningen skal
kun finansieres ved hjelp av
statlige overføringer og forddrebetaling, og i og med at et
sApass lavt antali har meldt sin
interesse vii egenbetalingen bli
950 kroner, og ikke 600 som det
var budsjettert med.
Økningen skyldes ogsA utvidet
Apningstid fra 25 til 32 timer
uken pA grunn av endrede buss-

—Er Enebakk kommune i
ferd med a pianlegge seg
seiv ut av historien?, er
spørsmãi SPs førstekandidat, Kjell Dehli stiller
seg etter a ha gjennomgãtt forslaget til fly kommuneplan. Bakgrunnen
er den sterke satsingen I
begge kommunens ytterpunkter, og de krefter
som arbeider for kommune-sammenslãinger.

tider, og 1nn er satt noe høyere
enn forutsatt.
Pa Kirkebygden skole er det
ikke endelig kiarlagt om det blir
en ordning fra høsten av, men
det virker lite sannsynlig da kun
10 har meldt sin interesse, noe
som vii medføre en mAnediig
egenbetaling pA rundt 1 300
kroner.
PA Ytre Enebakk skole settes
skolefritidsordning igang først
pA nyAret, om interessen er stor
nok. OgsA ved Kirkebygden
skole vii man lodde interessen
pA nytt nrmere Jul.

0
6-àringer
inn pa skolen
Det tas nA et kjempeløft for A
skaffe flere bamehageplasser.
Allerede fra hasten av Apnes
skolene for 6-Aringer, og dette
vii frigjøre rundt 25 000 barnehageplasser, regnes det med.
Odeistinget har vedtatt en rekke forandringer i barnehageloyen, og den viktigste reformen
er at det'Apnes for et frivillig
pedagogisk tilbud for 6-Aringer
allerede fra høsten av.
Hver enkelt kommune avgjØr
selv hvilket tilbud seksAringene
skal fA i den nyc 'lekeskolen',
som i realiteten vii bli en barnehage i skolens regi.
Kommunene vii fA statlige tilskudd pA uk linje med barnehagene, men nAr dette tilbudet kan
starte opp i Enebakk er det alt
for tidlig A si noe om.

Avslag
Trond Vik har fAtt avslag pA sin
søknad om oppføring av
uthus/garasjebygg pA sin tomt i
Ytre:
i
RolighetsAsen

ner. Vi har ogsA krefter som
nsker A 'kviste" fylkeskommunene, og overfØre arbeidsoppgavene til stor-kommuner.

Problemer med a overleve
Ifølge Dehli kan Enebakk kommune fA problemer med A overleve som egen kommune i en ny
kommunesammenslutningS-runde. Han frykter for at vAr kommune kan bli delt meilom et
stor-Ski og stor-Skedsmo.
—Noe av det viktigste vi kan
gjøre for A motvirke en slik
utvikling er at vi blir bevisste
situasjonen, og begynner A foreta en !angsiktig kommuneplanlegging deretter, mener Dehli,
som forutsetter at enebakkinger
flest Ønsker A beholde sin egen
kommune.

Balansert utbygging
A legge om kursen tar tid, og
dette er Dehli inneforstAtt med.
Han er av den oppfatning at den
vedtatte utbygging i Ytre og pA
Flateby bør gjennomfres. Og
ogsA senterfunksjonene bØr
utvikles i forhold til befolkningsgrunnlaget i disse omrAdene. Men pA lengre sikt mA det
vere riktig A sørge for en mer
balansert utvikling av kommunen.
—Slik at kommunen blir mer
homogen og ikke sA lett A partere. Selv vii jeg foreslA at vi
beholder v8.re oversiktlige kommunale enheter og at vi velger
inter-kommunale samarbeidsløsninger i stedet for sammenslAinger og nedleggelser av
kommuner, avslutter han.
Høringsfristen for forslaget til
ny kommuneplan utgAr ikke fØr
første august, sA det er fremdeles fullt mulig A komme med
synspunkter til planen.
ANNE-GRETE LOSSIUS
BygningsrAdet viser til vedtatte
komuneplanbestemmelser og
ser ingen mulighet ti! A gi Vik
tiliateise til oppføring av bygget. Det tillates imidlertid oppfort bygning med inntil 25 kvm.
bruksareal pA eiendommen.

Ti! aksjonarene i
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A/S Viguett holder ekstraorftinr generalforsamhug onsdag 26. juni ki. 19.00 1 gamle herredsstyreSal
I Kirkebygden.

Sakliste:

1. Apning av generalforsamlingen.
2. Vaig av møtelecler og underskriver av protokoll.
3. Fortegnelse over aksjonrer og fullmakter.
4. Godkjennelse av sakliste.
5. Behandle forsiag fra styret for videre drift.
6. Vaig.
Aksjonrer med ikke personlige aksjer bes mote
med fullmakter.

Tore E. Busengdal
leder
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Now

Best pa Romerike
Kjetil Sundby (13) er en
aktiv skytter. Nylig deltok han i Romeriks-blinken pa Eidsvoll Verk
Skytterlags bane der han
vant konkurransen i sin
klasse, og det til tross for
at han bare har drevet
med skyting i Iitt over ett
fir. Romerikes ti beste
skyttere I rekruttklassen
deltok.

!'4ytt gever
Tidligere i sesongen har Kjetil
butt nummer to i et stort skytestevne i Eidsberg, og dette er
fenomenalt siden han bare har
skutt en sesong tidligere. Ti!

stevnet pa Eidsvoll hadde Kjetil
fätt seg eget gevr, og han kvitterte med en kraftig forbedring
av sin personhige rekord.
GUNNLEIK SEIERSTAD

Omskyting
Det var de ti beste rekruttskytterne pa Romerike som deltok,
og bare de fern beste gikk til
finalen. Etter omskyting i finalen med Aleksander Wogstad
fra Ullensaker vant Kjetil til
slutt med 99 mot 97 poeng.

Inntekten av spillene gar til
Menighetssenter i Ytre, og
Kirkeringen pa Flateby. Og
spillets 'far", Helge Nilsen lover
et kjempeartig spill der man bar
mulighet til a bli millionr" pa
oppkjøp av Enebakk-bedrifter!

6-5-revansj til I rerne
Et populart tiltak ved
Enebakk ungdomsskole
var fotbailkampen mellom elevene og skolens
ansatte. I host ble hererne slatt 10-0, og det var
tydelig at dette ikke skulle gjenta seg. Larerne
tok revansj og vant til
slutt 6-5.
Det var nok mange av elevene
som ønsket a ta igjen for mange
lange og slitsomrne skoletimer,
og fotbailkampen mot hereme
var en fin mulighet til nettopp
det.

Harde dueller
Det var 1rerne som begynte
best, og etter M minutter tok de
ledelsen til stor skuffelse for
elevenes store heiagjeng. Det

ble mye kjemping og mange
harde dueller, for det manglet
ikke pa innsatsvi!je fra hverken
lrere eller elever. Selv orn elevene ogsa etterhvert begynte
score ma!, kunne de ikke forhindre 1rerne i d lede 3-2 ved
pause.

GUNNLEIK SEIERSTAD

Kjempespill
For riktig a fd markert det nye
spillet var det laget et kjempespill for anhedningen pa 2, 43
meter ganger 4, 87. Og pa
Flateby ble det spilt pa ramme
"alvor'. Radmann Bjorn

Halvorsen bestyrte bØrsen, og
enkelte spillere matte se bade
gard og grunn ga tapt. Et riktig
spennende spill der kjØp, salg
og konkurser hører med.
Og det er kun Enebakk-bedrifter det spilles om. PA Flatebyversonen er det rneringsdrivende
fra den kanten som pryder spillet, og det samme gjør seg gjeldende pa Ytre-varianten.

Sommerens høydepunkt"
—Dette spihlet er sommerens
høydepunkt, og sâ langt bar det
vert vellykket, sier primus
motor Helge Nilsen. Han bar
sendt inn størrehsen pa demonstrasjonsspillet ti! Guiness, og
haper a komme inn i rekordboka.
Fortvil ikke dere som ikke
orket dere Ut i regnveret IØrdag.
Spillet er a fâ kjØpt hos øyeren
Bensin & Service og Flateby
Blomster, og i Ytre fa.s det hos
Candy Chop og Bella Blomster.
ANNE-GRETE LOSSIUS

Elevene tapte
Etter en velfortjent pause gikk
elevene raskt opp og ut!ignet,
men de flkk svar pa tiltale. F
minutter senere gikk lreme
opptil 5-3, og kampen virket
avgjort - trodde de. Men de
tapre og innsatsvillige elevene
yule ikke gi seg, og de utlignet
ledelsen med to raske mal.
Iii tross for at elevene kjempet
det de kunne, ble det til slutt
lreme som vant - til stor pipekonsert fra alle skolens elever.
GUNNLEIK SEIERSTAD

Skytterstevne ved Lyseren
Enebakk Skytterlag arrangerte
nylig skytterstevne for barn i
alderen 10-15 âr pa skytebanen
ved Lyseren. Hele 49 deltagere
fra Spydeberg, Askim, Bâstad,
Trøgstad, Skiptvet og Enebakk
deltok.
Tilsammen arrangeres det
seks slike stevner, og konkurransen i Enebakk var den tredje
i rekken. De to første stevnene
ble arrangert i Spydeberg og
Trøgstad, og der var det henholdsvis 34 og 47 deltagere. De
som deltar pa minst fire av de
seks stevnene far en spesiell
medaije.
Selve konkurransen gar Ut pa
A skyte femten skudd pa en
avstand av hundre meter, og det
kAres ingen vinner, alle far
samme premie.

Sommerens
hoydepunkt?
Tross et ufyselig vr var
det liv og røre bade I
Ytre Enebakk og pa
Flateby lørdag. Da var
det duket for demonstrasjon av det nye enebakkspillet med initiativtaker
Helge Nilsen I spissen.
—Det er laget to forskjellige spill, "Flateby
Business" og "Ytre
Enebakk Business" forteller Nilsen.

13 är gamle Kjetil Sundby fra
Dalefjerdingen bar marrkert seg
som en av Romerikes aller beste skyttere. Under Romeriksblinken pa Eidsvoll Verk skjøt
Sundby seg til finalen med 248
poeng.

Lcerer Geir Dybdal, iforgrunnen, spilte giimrendefotball.

"Enebakk Business"

Nd er det her; det nye Enebakk-spillet! Her ser vi rddmann BjØrn
Halvorsen i sving med d bestyre bØrsen, mens initiativtaker Helge
Nilsen, bak t.v., og sogneprest Steinar HelgheimfØiger nØye med.

Tap for begge A-Iagene
Bade Enebakk og Driv gikk pa
nye tap i helgen. Enebakk møtte
Lillestrøm/Fram hjemme pa
Enebakk stadion, og som sA ofte
for hadde laget flere gode sjanser som kunne avgjort kampen
til hjemmelagets fordel, men
dessverre tapte de 1-0
Driv møtte Korsgard borte, og
det endte med tap 4-0. Driv-gutta fikk tydelige problemer mot

et offensivt og godt Korsgardlag.
Dermed ser det Ut til at bade
Driv og Enebakk gar en hard
høstsesong i mote hvis de
ønsker a forsvare plassen i sine
respektive divisjoner. Driv hgger nederst med fire poeng etter
ti kamper, mens Enebakk banner tabellen med kun ett poeng
pa ni kamper.

MOTORS E RVI CE
MEKANISK SERVICE
SKADER OG LAKK
LANE B IL ER
T1f. 09-9244 14. - 09-92 45 65
Pd Enebakk Skyrterlags stevne for barn i alderen ti tilfemren dr deltok hele 49 ivrige unger. Her ser vi Rune HØilundfra Enebakk ifull
Iconsentrasjon.

re"NOTTERBECK
APENT 8-16. Onsdager 8-20.
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Gratulerer
•

Vi motes

.....••

........

Lopper
Sanitetsforeningene er pA loppejakt foran sitt Arlige loppemarked ved Enebakk Ungdomsskoie.
De tar i mot fra alle hold, og
en telefon til en av kontaktpersonene vii nok lønne seg.
(se annonse)

9TUM~

Kjenn din bygd
Onsdag 3. juli har pensjonistforeningen sin Ariige Kjenn din
Bygd-sammkomst'.
I Ar ønskes alle vel møtte til
Helene og Torstein Aarsrud pA
Ojevik gArd.
(se annonse)

Dugnad
i Tjngene1va

Vi minner om at det i kveld er
ekstraordinr generaiforsamling i A/S Vignett. Den skal behandle styrets forslag til avisens vre eller ikke vre.
Stedet er: Den gamle Henedstyresalen i Kirkebygda.

Leder for
Ungdomsklubben

Markedsundersøkelse

Stevne
Kristi Meriighet Ønsker førstkommende sØndag veikommen
til stevne i Salem pA Flateby.
Der vii det ogsA vre deltagere fra Kristi Menighet i Oslo.
(se annonse)

Ronny Persson
23. juni fyite Ronny 8 dr.
Gratulerer med dagen!
Fra
Sonny, Soifrid og Richard

Betel
Ulcens arrangement pA betel i
Ytre Enebakk starter i kveld
med bønn. I morgen er det formiddagtreff med Thor ødegaard.
Søndag er det siste mote for
ferien, og da deltar Harald
Nyen.
(se annonse)

En iddrik og fleksibel person
som liker A jobbe med ungdom
trengs fra høsten av i Kirkebygden Ungdomsklubb ( bildet).
Stillingen er et timebasert en1 gasjement pA inntil 15 timer pr.
I uke, og interresserte kan ta konI takt med kulturkontoret for nrmere opplysninger.
(Se annonse)

Ekstraordinar
generalforsamling

I kveld gAr startskuddet for
dugnaden i Tangenelva (bildet).
Ytre Enebakk Arbeideriag og
Enebakk Jeger & Fiskeforening, fiskegruppa, har i fellesskap gAtt inn for A gjenskape
noe av idylien som en gang
var...
Oppmøte blir ved Vestbybrua,
og de oppfordrer alle til A ta pA
gummistøvler, og ta med Øks,
arbeidshansker og ellers annet
redskap det kan bli bruk for.
For de som ikke har anledning i kveld, kan opplyses at
dugnaden fortsetter til lørdag.

Kient I Enebakk )

Enebakk Lokalbankforening
gAr i disse dager Ut med markedsundersøkelse vedrØrende
forhAndstegning av egenkapital.
Kapitalen mA hovedsaklig
skaffes i Enebakk, og dette kan
la seg gjØre dersom nringsliv
og privatpersoner gAr sammen
om prosjektet, opplyses det fra
iokalbankforeningen.
Svarfristen pA undersøkelsen
er satt til i. juli, og de som leverer svar blir samtidig med i
trekningen av 10 premier.

Optimisten
Enebakk NaningsrAd vii ogsA i
fir dele Ut "Optimisten".
FormAlet med prisen er A fA
høynet kvaiiteten og servicenivAet, samt heve den generelle
kunnskap om naningene i kommunen.
Forslag til kandidater innen
alle bransjer kan sendes inn av
enkeltpersoner, bedrifter, institusjoner eller organisasjoner.
Fristen er satt til 1. oktober.

Ronny-gutt
Gratulerer Ronny-gutt.
PA St.Hansaften ble du 8 Ar.
Derfor sier jeg:
Hipp, hipp, hurra!
Hilsen bestemor

Trondheim/Oslo
Den store styrkeprøven sykkeirittet Trondheim/Oslo er
helgens store idrettsbegivenhet.
Sykkelkameratene (bildet) fra
Enebakk stiller ogsA i Ar, og
sammen med mange tusen andre ønskes de god tur, og tvi
tvi.
En forandring fra tidligere Ars
arrangement er starttidene og
puijene. SA for interesserte tilskuere kan nevnes at det første
startskuddet i Trondheim gAr
lørdag morgen kl. 0800. Dermed kan de fØrste ventes i mM
pA Valle Hovin noe for midnatt.
-

Lysernfestivalen

b

Født
SIA 24.6.
Harald fikk ei stor lillesøster.
Anne Marit Ness og
Odd Soihaug

Avisfrie uker
Den 17. og 24. juli (ukene 29
og 30) vii det ikke komme
noen Vignett i postkassa, men
vi er tilbake for fulit med avis
den 31.juli.
I sommer vii det kun bli Utgitt Atte siders aviser. Dette pA
grunn av stille tid for annonser,
og dermed inntektssvikt.

Om nØyaktig en mAned Ira i
dag kan Frisk Luft ønske velkommen til Arets trekkspillfestival.
Etter fjorArets suksess drar de
i gang igjen. Publikum og deltagere ønskes veikommen til
Siora fredag 26. og lørdag 27.
juli. Det blir musikk fra friluftscene av orkestre bAde fra Norge og Sverige, og dermed muligheter til A fA svingt seg. Lørdag starter dansen ki. 12 med
Høgst-dags-dans, og dit er pensjonistene speiseit invitert.
Nytt av Aret er postverkets tjenester med postkontor med
motiv/dato-stempel.

Kulturprisen 91
Fristen for innsendelse av forslag til Arets kulturpris er satt
til 1. august.
I Ar blir den utdelt for 6. Aret
pA rad, og vii gA til en person,
lag, forening, gruppe av personer eller organisasjoner, amatØrer eller profesjonelle som har
ydet kulturinnsats utover det
vanlige for kulturlivet i kommunen.

Stedet som skjulte seg bak "Kjent i Enebakk" i uke
24 var Grevlingveien I Ytre Enebakk. De heldige yinnerne denne gangen ble:
Marie Bjerkeland Hansen, Ytre Enebakk
Anne Lise Jorgensen, Ytre Enebakk
Marius Kjegãrd, Ytre Enebakk
Her kommer var nye nøtt. Vet du hvor dette er sã
ring oss pa telefon 92 60 04 innen onsdag. De med riktige svar blir med oss I trekningen av nye pengelodd.

Gudstjenesteliste
for 30. juni
11:00 Enebakk Kirke
v/Helgheim.
Nattverd

3

c1i!ItItt

Aksionen "Lys I morkell ga over 7.000 kroner'.
Sist uke var det temadag
p' Enebakk ungdomsskole og temaet som ble
tatt opp var krigsofrene
rundt om I verden. Det
var elevene selv som hadde tatt initiativet til
aksjonen, og elevene
hadde fãtt seg forskjellige jobber der inntektene
gikk til Rode Kors-aksjonen "Lys i mørke". Det
ble samlet inn godt over
7 000 kroner I løpet av
aksjonen.
Det var eievrâdet som hadde tatt
initiativet til en aksjon for de
som har det vanskelig i verden. I
samrAd med hereme ble RØde
Kors-aksjonen "Lys i mørke"
valgt Ut.
Støtter krigens ofre
Aksjonen er en støtte til krigsofrene rundt om i verden, og elevene begynte dagen med a
arbeide med Cienevekonvensjonen. Elevene fikk utdelt en avis

Ikke til.
budt fast
arbeid
"Bolseth har fätt fly eier"
Vignett 12.6, "De ansatte
ble sagt opp" Vignett 19.6.
Da vi mener det er en del
misforstAeiser og feiltolkfinger angâende de ansatte
som ble sagt opp i Vignett
forrige uke, vii vi presisere
at vi alle pA forhAnd visste
at butikken var avertert, og
at vi i den forbindelse korn
til a miste jobbene vAre,
hvis vi ikke fikk fortsette
hos den nye eieren.
Da den nye eieren,
Charnjif Singh, i intervju
med Vignett den 12. juni
etterlyste i alle fall en
ansatt lii a jobbe for seg,
fordi den forrige betjeningen hadde sluttet, yule vi
bare fortelle at vi hverken
var, eller er, tilbudt noe fast
arbeid hos Singh.
Den tidligere eier, Kjeil
Ringnes, hadde derfor ingen annen mulighet enn A si
oss opp. (Gi oss sparken,
etter Vignetts uttalelse).
Kjell Ringnes har derfor
ingen ting med denne saken
A gjøre. Vi yule kun forteile
at vi ikke var tilbudt fast
arbeid hos den nye eieren,
noe vi ogsa presiserte overfor Vignetts medarbeider.
Dc tidligere ansatte
Grete, Solveig,
Anne Karin og Unni.

utgitt av RØde Kors som informasjon og bakgninnsstoff for
det videre arbeidet, og de to første timene gikk med til a fA et
helhetsbilde av situasjonen til
krigsofrene i verden.
Senere pA dagen hadde elevene iaget en kafeteria med saig
av kaker og brus, og de hadde
selv bakt kakene som ble solgt.
Inntekten gikk selvfølgelig til
aksjonen.

inn i alle elevenes hjerter, og
han høstet stor applaus sammen
med sine veisminkede kordamer.
Et annet imponerende innslag
var Katrine Wilson som fremførte tre kiassiske pianostykker.
Konserten ble avsiuttet med
Fiateby-gruppen 'Masters of no
mercy' som virkelig ga det de
hadde og fikk opp lydnivAet i
saien.

Appeil fra ordføreren
Mitt pA dagen ble det arrangert
en veldedighetskonsert. I forkant av konserten holdt ordfØrer
KAre Kjølle en kort appell.
—Ikke alle har det like godt som
oss, og jeg synes det er veidig
flou at dere er med pA A tenne et
lys i mørke, sa Kjølle.

Jobbet inn penger
Etter konserten skulle de av elevene som ikke hadde jobbet pA
forhAnd Ut A skaffe penger til
aksjonen. Aksjoen var lagt opp
slik at elevene enten kunne gjØre unna jobben for selve
aksjonsdagen, eller de kunne
bruke temadagens siste to timer
til A skaffe penger.
Tilsammen kom det inn godt
over 7 000 kroner til RØde
Kors-aksjonen, og det betydde
et gjennomsnitt pA rundt 27 kroner per elev.

"Arne Sinatra"
Det var flere innsiag fra bAde
1rere og eiever, men stØrst applaus fikk nok Irerinnsiaget
"Arne Sinatra and the Missing
Links". Med en kraftig og sjarmerende stemme sang "Ame
Sinatra" (Arne Haanshus) seg

GUNNLEIK SEIERSTAD

4 jenter + I gutt Far utvide
VakttArnets bibel- og traktatseiskap
har søkt bygningsrAdet om
blir 5, ikke 4
oppføring av pAbygg pa kontorKrFs førstemann Einar Hoistad
bar fern barn, og ikke fire som
vi i siste nummer av Vignett
kom til a skrive.
Men er det noe rart at det
oppsto en misforstAeise? For
det fØrste har Hoistad fire jenter
i alderen 9 til 16 Ar. Eldsternann
er gutt og attpAtil myndig! Den
unge mannen ble uteglemt, men
man er vei ikke barn lenger nAr
man er 18, eller?
Holstad er oppvokst i
Gjeversrudveien, som nrmeste
nabo til Mjrbanen. Hans far
derimot,. er oppvokst pA
Hoistad gArd som ligger pa
grensen mellom Ytre og
Kirkebygda.

Reguleringsplan
for gang/sykkelvei
I Vâgliveien vedtatt
Teknisk etat bar utarbeidet forslag til reguleringsplan for bygging av en gang- og sykkelvei
langs VAgliveien, fra Borgveien
til RAdyrveien i Ytre Enebakk.
Gang- og sykkeiveien er iagt
pa østsiden av VAgliveien, dette
fordi denne er en direkte fortsettelse av parseilen fra riksveien
til Borgveien som allerede er
bygget.
Gjennomføringen av planen
medfØrer at to garasjer mA flyttes, og i tilieggvil den fA virkfling for enkelte ved eventueile
nybygg eller tilbygg, men rAdmann Bjorn Halvorsen anser at
fordelen ved utbygging av gangog sykkelveien er større enn de
ulemper dette vii fA for de
berørte grunneiere. Noe kommuestyret sluttet seg enstemmig
til.

og boligfløyen i Gaupeveien 24
i Ytre. Bygningssjefens innvilget byggetillatelse pA de viikAr
at pAbygget oppføres i bygningsbrannklassse 3, samt at
nødvendig brannsiokkingsmateneil og røykvarslere plasseres
eter samrAd med brannsjefen.

Nye garasjer
Gunnar Lund har fArt bygningsrAdets godkjenneise til A bygge
garasje pA sin tomt i
øyerenveien pA Flateby.
Tove Opsahi og øyvind
Mjølstad har fAn innvilget sin
sØknad om oppføring av garasje
pA tomten i Haugveien 28 pA
Fiateby.
Frode Bremnes søknad om A
fA sette opp garasje i
SmAttaveien I pA Flateby er butt
innvilget av bygningsrAdet.
Ingebjørg Hjort Nordby og
Georg Vestby har fArt innvilget
sin søknad om oppføring av tilbygg til bolighus samt garasje
pA sin tomt i Revefaret 30 i
Ytre.
Per Inge Lia har fAtt bygningsrAdets godkjenneise til A
sette opp garasje pA sin tomt i
Kjepperudveien i Ytre.

"Arne Sinatra (alias Arne Haanshus) and the Missing Links" sang
seg inn i alle elevenes hjerter, og høstet stor applaus.

Kristi Menighet, Flateby
har stevne I Salem 30. juni ki. 11.00 og ki. 15.00.
Kristi Menighet fra Oslo deltar.
VELKOMMEN

TAKK

Hjertelig takk
for oppmerksomheten ved min konfirmasjon.
Veronika Andersen

STILLING LEDIG
ENEBAKKKOMMUNE

Deltid I kluhb?
Fra 15.8.91 trenger Kirkebygden Ungdomsklubb fly leder. Det dreier seg om et timebasert engasjement pa inntil 15 t. I uka.
Er du en flekaibel, idérik person som liker A jobbe
med ungdom, sá kontakt Enebakk kulturkontor, tlf.
92 6055 for nrmere opplysninger.
Skrfftlig soknad sendes til: Enebakk kulturkontor,
1912 Enebakk, uflnefl 20. juli.

RELIGIOSE MUTER

PINSEIIENIGHETEN
YTRE ENEBAKK

BETEl

Onsd. 26.6. ki. 20: Bønn.
Torsd. 27.6. ki. 11.30:
Formiddagatreff. Thor
ødegaard. Sønd. 30.6.
ki. 19. Harald Nyen.
Velkommen til Betel.

ASKIM FRITIDS-SENTER
HAGE - MC - MARINE
APNINGSTIDER: Mand. - fred. 9-17
Torsd. 9-18. Lord. 10-14

TLF. 09/8895 90
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BEGRAVELSE$BYRAER

VigneHma rked

Mums
Begravelsesbyrá
Torggt. 2 2000 Lillestrom

ORDNER ALT
VED BEGRAVELSER
OG KREMASJONER
06/81 4830.811411

Rldebukse
str. 38/40, helskinn, merke: Pickeur. Meget pen,
lite brukt, selges.

IlL SALOS

Kjempebillig M
I baller selges.

Bjorn Bondes v.51, 1253 Oslo 12

02/62 08 65

TIL LEIE

Forhandler av Jacuzzi pumper

lift Ill leie

Vi Ønsker t
bidra til en verdig
gravferd

Riktig kosthold.
økt blodsirkulasjon.
Oppstramming av mage og
lâr med SHS rnuskelaktivator.

ARBEID UTFOBES

LEDIC SYDAME
Utfører alt fra bunadsøm til enklere reparasj oner.
Unni Thoresen
TIf. 92 43 03

0 Ci IR STEM 5U1i[FTF.

Nordbyvn. 27, Ski

DØGNET.

Moller Ryen
tilbyr følgende
bruktbiler til saigs:
90 VW Coil CL 90 hk, 5-d.

KUNNGJQRINGER

Follodistriktets
byrA gjennom
65 âr

Oar dere lopper?

DC NAR OSS
A TELEFON IIELE

LANGBRATEN
8RONNBORING . PUMPESERVICE

Tif. 92 43 03

Tif. 92 62 07

Tif. (09) 87 30 60

SHS
Skandinavisk
helsesystem

Tif. 92 43 89

Etter kontortid:
02/974465-06/841774
SVEUMS BLOMSTERFORRETNING
OG BEGRAVELSESBYRA

Ski
Bervclscsbr

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

Vi skal ha loppemarked pa Enebakk iJngdonisskole.
Sanitetsforeningene
iEnebakk
Ring 92 6235 Dalefjerdingen
92 63 35 Kirkebygden
92 49 56 Ytre Enebakk
92 51 57 Vikskroken

grønn met., soltak, 34.000 km

Nat du skal slanke deg, er det
din kropp det dreier seg om,
ingen andres og inlet
gjennomsnitt.

Tirs., fre. kI. 16-20.

hvit, soltak, 46.000 km

HVER TORSDAG

kI. 18.30
Ta kontakt snarest!
Ring oss gjerne!

Man., ons., tots. kI. 11-19.

TIf. 06/9185 90:

89 VW Passat CL 112 hk

AUKSJON

Ring og bestill en gratis
prøvetime.
TI1. 06/8197 60:

89 VW Coil GL 90 hk
grà met., 52.000 km

Vi mottar din bil
for saig ev. kjøp

Tusenvis av kvinner og menn
hat gjennomgãtt SHS-kurs.

rod, 57.000 km

: : VW Golf CL 70 hk

HAR DO BILEN?
Vi har kjøpere!

&

Feminin Heiseog figursalong
Strornsveien 40,2010 Strømmen

TLF. 09/88 08 96.

Ostfold
BILAUKSJON

91 VW CaraveHe Coach
OP 611116 fi

sort met., 92.000 km

Kristins Salong
TH. 92 48 75

beige met., 73.000 km

Opel Omega 2.01 CLX
b1A met., soltak, 80.000 km

fra og med 14. juli til og med 4. aug.

88 Opel Kadett 1.68 is
sty., redbrun, 63.000 km

liar sin àrlige <<Kjenn din bygd>>-sammenkomst pa
Gjøvik gàrd hos Helene og Torstein Aarsrud onsdag
3/7.91 U. 14.00. Merk tiden!
Velkommen.

... now—
. . .............

8AuL80cc

Sommerstengt

Enebakk Peiisjornsttorenrng

?1(tt1I1I

112 hk, red met., 25.000 km

88 AN 80 cc

I

87 Ford Sierra 22.01.5-d.
blá met., soltak, 93.000 km

87 Mazda 323 LX 1,5 5-d.
red, 25.000 km

Advokat
bioatea1w
Advokat
ARVID SEMB RONNINGEN
Boks 1384, Nringsparken, 1400 Ski. TIf. 87 55 85

84 Volvo 240
selv met., 113.000 km

BOLIGMARKEDET

Hus og bytte selges
begge med 1 màl tomt.
Enebolig mldobbeltgarasje og lekestue I Váglia.
Hytte pa Feiring mlutsikt over Mjesa, selges rn/innbo, strom, bronn og uthus. Med utedo.
Unni og Egil Thoresen. TH. 92 43 03

Moller Ryen

21
Ryenkrysset - lit. 02-68 18 90
APENT:
Hverdager 7-20, lord. 10-17
Hverdager e. 20, ring Ove
Stuveseth, tlf. 09-92 40 51

FYRINGSOUE • PARAFIN
AUTODIESEL•
Folio Varmeservice
v!Bjern Brodholt, Tomter

TIf. 92 26 10
Bruk VARMEKONTO hos TEXACO

Flytte hjemmefra - uten innskudd!

a

Husleie kr 2.600,-/mnd. I Klokkerudâsen, midt i Kirkebygda i
Enebakk bygger Enebakk
ENEBAKK
Boligstiftelse 12 stk. 2 roms!59 kvm
BOLIGSTIFTELSE
kr 2.600,- pr. mnd. 6 stk. 3 roms leilig- v/Rlingen BBL, Grevlingveien 1,
heter/69 kvm - kr 2.900,- pr. mnd.
2014 Blystadlia.
TIf. 06/83 82 20. Fax. 06/83 30 50
Alle uten innskudd.
Sjekk betingelsene som gir deg din
første bolig. Ti! en pris sorn gir deg
"V
ungdomstid i ti!legg.
Kontakt Enebakk Boligsriftelse
Block Watne
v/Rathngen Boligbvgge/ag idag.
Hovedentreprenø

Ii9flL?tt

4ek mrl%r
EIENDOMSFORM.

Kjøpe eller selge
elendom?
Kontakt:

Elektrorep. Egil H. Jorgensen

Galled Nygàrd

Aut. rørleggerfirma

Flatebysenteret - 1911 Flateby
TH. 09/92 92 81 - Fax 09/92 92 82

Flateby - tif. 92 80 80

ANDRESEN & SUNNER A/S
utfører alt i rørleggerarbeid.

Galled — innramming

Tif. pr. 92 43 54 - 92 46 92
1914 Ytre Enebakk
Mobil 094/11 747 - 030/16 735

SALG OG REP. AV KJØL/FRYS - VASKJOPP-

TRYTI EIENDOMSMEGLING A/S

VASK - T0RK - KOMFYRER/ MICROBOLGEKAFFETRAKTERE - STOVSUGERE RADIOITV - VIDEO - EL.MATERIELL

BATUTSTYR

AuOi

RAMMEVERKSTED

ELEKTROENTREPRENØR

SKOMAKER
Skoene reparerer

KJELL BRENUJORD

1800 A8kIm

Kjøp din nye el/er brukte bil hos oss.
TH. 88 16 15

Gulimedalje I innramming I VM 1989 og 1990

ELEKTROENTREPRENOR FIR MA

Erling Rod A/S

INDRE ØSTFOLDS
NYESTE BILFORRETNUNG

NOKKELFILING

UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER
Bakkevn. 58C, 1911 Flateby
Tif. 92 8694. Mobiltlf. 094/26 165

du has
SKOMAKER'N I SKI

utforer alt I el-installasjoner

TORNERUD - Askim

1912 Enebakk - tlf. 92 63 00

Tif. :*: 1570

SELSKAPSMAT

BRENSEL

A/S
Uk
Godkjent regnskapskontor

Hovel Heiaas

FYRINGSOLJE - PARAFIN - AUTODIESEL - SM0REMIDLER - STATOIL OLJESERVICE ENEBAKK

TIf. 09/9255 55-Mob. 094/14 469
Gjør som Norol - skift til

Fin ,ncijor nhnnrx,k

STATOI L

Ekornveien 35, 1914 Ytre Enebakk

SRR.registrer-t
regnskapsforer
Landbruksregnskap - Gardsoverdragelser
Andre nringsdrivende

Dalefjerdingen, tlf. 09/92 64 33

Rine 09 . 92 43 37

FRISOR

BYGG OG ANLEGG

Topes Tak og Fasatle A/
Man-Ire. 9.00-17.00
Tors. 10.00-18.00
Lør. 9.00-14.00

Tak- og
blikkenslagerarbeid
Ytre Enebakk
TH. 92 47 79 - Mobil 030/31 364

fss.ødn1

p

DURUD 0-ARD,
1914 YTRE ENRBAKK
TIf. 09 924630 Mobil 030 04997
DØGNVAKT
Graving og heytrykkspyling
flay C. Jensen

Regnskapskontor

TRINTO VERKSTED A/S

Forretningssenteret,
Ytre Enebakk - tlf. 92 54 13

ENEBAKK I'ANN 00 VARME

O

tvnebctkk
C;jegnsk
T1. 09/9263 03
Postboks 24
1912 Enebakk

DAME- OQ
HERREFISØR
SQL- PARFYMER

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

Asenvn. 2,1400 Ski

Strømsborg &
Enersen A/S

Erik Kjelgaard
Varme, sanitr, nybygg 09 rehabilitering.
Utlele av lensepumper, vannsuger
09 heytrykksspyling.

Tif. 09-87 53 77

A. NILSENS
BILSERVICE

RØRLEGGER

• Regnskap & Forretningsførsel
• Bedriftsrâdgivning
SystemAdministrasjon A/S
Gaupeveien 29
KER.
1914 Ytre Enebakk

—

lIt.: (09) 92 48 24- 92 4774. —

L4H& SDnA/S
MYRFARET 2.1400 SKI. TLF.09-8714 57
BØBLEGGERBUTIKK
EI3EN RORLEGGERAVDELINO
All innen • Sanitar • Varme • tYloerrnserIng
TANNBEHANDL.
TANNLEGE
Stein Darre-Hanssen
Flatebysenteret, Flateby

92 87 39
Tif. kI. 8.00-15-00
92 80 31
Tif. utenom kontorlid
Onsd. stengt.
Kvelder, etter avtale.
Medi. MNTF

TRAFIKKSKOLE

Hap du ti tommeltotter?
Vi fikser det meste,og hjelper de fleste.
Rimelige pnser. Pensjonister —20%

Utleie av byggtorker og minigraver

IIANDVHWSSENTRALEN
I ENAKK

/

Lennestadvn. 5
1912 Enebakk

'
Utfører alt innen
nybygg, tilbygg, rehabilitering
og modernisering
Fast pris

lIt. 92 52 28

Tømrer- og snekkerservice
Lunds Maling
og Tapetsering A/S
Rakkestadvn. 74
1912 Enebakk
TIf. 92 63 81

Helgesensgt. 12
Grünerløkka
Tif. 02138 51 73

Entreprenor
Lars M. Enger
IF Flateby, 09/928731
LE
Mobil 094/95743
Grav, sprengnlng, transport

Enebakk Tannteknikk

lIt. 09/92 65 43
Mobil 094/37 548

44
OppIririg pa b/I

Grevlingveien 34, 1914 Ytre Enebakk
Teorikurs

- Ease

II

Tif. 06/81 42 92

1400 Ski - tlf. 87 37 10

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

Kiasse A — Kiasse B
Teorikurs — Kjøretimer

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

Om nodvendig meter 'ti
hI kjeretimer I Enebakk.

1914 YTI1E ENCBAKK - TI).: 109)924340
....din lokale byggmester
M

I
U •i-u ip#

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

.DYREKLINIKK
Mur & Graveservice A/S

• Polikiinikk• Røntgen • Kirurgi
• Lab.service• Oppstalling opererte dyr

1912 Enebakk

Rune Bergskaug

Graving - transport - sprengning

Alt I mur- og fliselegging

Vet. Knut-Arne N09verdal

TLF. 92 83 52
Bergskaugvn. 24
1911 FLATEBY

(Skill Ira Fetvn. v/tlyp)assen)
Aeningstider: 8.30-16/17-19

Mur- og betongarbeider
TIf. 09/92 61 18 — 09/92 6256
094/25 366 - 094/08 438
Enebakk
Glass

Bygg- og tommermester

Svein Thorsen

Jørn Sulerud
1914 Ytre Enebakk
TIf. 92 90 80- 92 44 88

Fjellvn. 30 a, 1914 Y. Enebakk

Mobiltlf. 030115750

Alt I glassarbeid

Tit. 9246 13 - Mobil: 030/30 339
Ogsà kveldstld

Nybygg, tilbygg og rehabilitering

TIf. 09/92 46 82

VAKTSELSKAP

Ski Trafikkskole

Ernst Rasmussen,
Bakkeveien 5, 1911 Flateby

BYGG- Or, IOMMERMESI LR
Per-Erik Ostlie as

TAN NTEKN IKERM ESTER
LASZLO FARAGO

SKEOSMO IIYREKLINIKI(
N. Riisgàrd, Kjeller

Timebestllling 06/87 85 00 el.

,DROP-IN,) 8.30-14. Stengt heig.

SPESIALFORRETNINGER
, TEPPE. ENGROS A/S
ALT I TEPPER
'•I
OG GULVBELEGG
Tif. 92 80 21
1911 Fiatebv
Mobil 030/06 359
D. FREI I AG CO
Elektro - Mekanisk - Verksted
Produksjon - Reparasjon
Sterkstrom - Svakstrom
BiI - Elektro
Postboks 77, 1912 Enebakk - Ulf. 09/92 62 94

HUN DEPE N SJON AT
Skal du reise bort?

Vi Ønsker rh,, /11(11(1 iL'IkOnIPiCii fit
et opp/iohd I ic,i I,up,del,ensjonaf.

Ilciy standard, 1 ian(ilige og I rivelige

,,nigheiser. orr. ginlkjeiit 1985.

PER 06 PIAS HUNDEPEPJSJONAT
Berger gSrd, 1827 nobel - Tit. 09)92 15 10
Vi 6euytter au(e[,ii,tqe,i tilci Ønslc Ore toliente
egfir6en te vernier err rik.tiggod.corr:nier

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

Grendesenteret, 1911 Flateby
Tlf. 09/92 83 74

f
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Redaksjon, ekspedlsJon
09 annonser:
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Flatbrodbaking og knowsliping
p Oa Enebakk Bygdetun
Søndag inviterte
Enebakk Bygdetun til
sopelimebinding og visfling av Historielagets
rikholdige billedarkiv.
Bygdetunet vii holde
ãpent for publikum pa
søndager og de fleste lØrdager utover sommeren
og høsten, og en rekke
spennende ting vii skje
pa tunet.
Enebakk Bygdetuns sommerprogram innbyr til iitt av hvert
for enhver smak. Fram til midten av august vii tunet holde
Apent søndager og de alier fleste
iørdager, og i tillegg til vanlig
omvisning vii det bli vist bAde
biiiedvev, knivsiiping, behandiling av un, spinning, flatbrødbaking og en masse mer.

Historielagets billedarkiv
Søndag var det fA som hadde
tatt veien til Bygdetunet for A se
Ole Weng i aksjon med sopeiimebinding.

Da Vignett stakk innom var det
ikke en sjei pA tunet, og føigeiig
ingen demonstrasjon, men
Weng vii vise teknikken ved
senere ariledninger.
Men turen var slett ikke bortkastet. Historielaget rikholdige
billedarkiv, som vii vre tilgjengeuig sA lenge tunet holder
Apent, ble behøriig gjennomgAtt. Et meget rikhoidig arkiv
med rundt 600 bilder, og det
første tatt ailerede i 1860. Bare
det aiene er verdt en tur til det
gamle tunet.
En opplevelse var det A se
omsiaget til fyrstikkeskene iaget
pA den gamle fyrstikkfabrikken
innert inne i Ekebergdaien. "H.
JØisens Tendstikker, Enebak
Norway", sto det A iese.
Fyrstikkene ble nemlig eksportert, og Enebakk ble kjent iangt
utover kommunegrensen allerederundt 1870.

200 fir gammei stue
Enebakk Bygdetun bestAr i dag
av en stue, en gammel lAve og ei
smie. Stua er 200 Ar gammel og
kommer opprinnelig fra

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

Pa
' tur til naturskjonne
Finnerud i Nordmarka

Orderud gArd i Kirkebygda. Her
finnes gammeit kjØkkenredskap,
møblement og en masse annet
spennende fra gammel tid.
Smia er i disse dager under
restaurering, men vii i løpet av
kort tid stAr ferdig, og her vii
det førstkommende søndag bli
vist knivsiiping.

Oppsetting av skigard
SA gAr det slag i slag. Søndag
vii det i tillegg til knivsliping
ogsA bli satt opp skigard pA
gammelt vis.
Den pAføigende søndag føiger
behanduing av un, tegerarbeid,
biiiedvev, toying, spinning kurvfletting, flatbrødbaking, iappeteknikk og oppsetting av skigard.
En dag pA Bygdetunet vii nok
bli en opplevelse bAde for ung
og gammel. Og samtidig kan
anledningen benyttes til et
besØk i Enebakk Kirke som
ogsA bar Apent for publikum
hver søndag i sommer.
ANNE-GRETE LOSSIUS

Daiefjerdingen Saniteisforening har nylig vcerr pa' tur til Finnerud i
Nordmarka. Et sted som enebakkingene ble mektig imponert over.
Vii Dalefjerdingen Sanitets-forening bar nyuig vrt pA tur til
Finnerud i Nordmarka. Det var
et paradis med deilig luft i
naturskjønne omgiveiser.
PA Finnerud ble vi mottatt
med Apen peisild og nydelig
dekket bord pyntet med
Ballblom og Lilljekonvail.
Menyen var lapskaus, is og kaffe til dessert.
EtterpA var det ut A se pA
omgiveisene, og her var det
laget veier i skogen for handikappede; det var stier med oijegrus sA ruilestoler kunne komme fram, og det var krakker A
sitte og hviie pA. Kanskje noe A

tenke pA for andre?
Vi gikk pA stier og sA hester,
biomster og trr, og vi sA de
som kom i ruilestol og kunne
riktig trekke inn den friske luften.Vi inngrodde enebakkinger
ble mektig imponert.
Finnerud er en nydelig rod stue
i skogen, og bar plass til 70
besØkende. BAde sommer og
vinter er det full aktivitet her.
Dette var en fin sommeravsiutning, og styret ØnskeIe- medlemmer en riktig god ferie.

For styret
Annie Martinsen

Korpsferie I Osterrike
NA er Enebakk Skoiemusikkorps vel installerte i Hart, en
i nrheten av Innsbruck i
terrike. LØrdag dro en gjeng
pA 85 smA og store avgArde til
det store utland, og mye er det
som skal skje i iøpet av den
ukes lange turen.
Første stopp pA nedtur var
Hirtshais i Danmark. Deretter
var det kjØring direkte til
Østerrike med kun et stopp i
Hamburg for A besøke parkanlegget 'Planten un Blomen'.

R

Mange er de steder de skal
besØke, men bare ferie blir det
ikke for de glade musikanter.
Korpset skal opptre We onsdag, torsdag og fredag, og skal
spille blant annet i olympiahoppbakken i Innsbruck, og i
Steinsing i Nord-Italia.
Det er nok en siiten, men fornøyd gjeng som ankommer
Enebakk igjen lØrdag kveld.
ANNE-GRETE LOSSIUS

Ole Weng, manged rig aktiv i Enebakk Historielag, her med Historielagets rikholdige billedarkiv. -Det
erfØrste gang derte arkivet blirfremlagt, og det vii vrvre tiigjengelig i hele sommer, sier Weng. Bildet
han holder i hdnden erfra det gamle "Meieriet" pa Burstad.

Fuktig opplevelse for glemsom b aOteier
En bAteier fra Flateby mA vel
sies A ha fAtt en bokstavelig talt
vAt opplevelse i helgen.
Glad og fomøyd satte vedkommende sin nyoverhaite
piastbAt pA vannet ved Flateby
BAthavn, og mens ban iA ved
brygga og ordnet med noe smAt-

teri merket ban plutseiig at ban
begynte A bli vAt. Vann sildret
jevnt og trutt inn i bAten. I sin
forskrekkeise over at den flotte
plasbAten var lekk stakk ban
hendene i lomma, og hva IA
der! Joda, bAtens bAnnpropp!
Da var det ikke annet A gjøre

enn A gi full speed og komme
seg i land.
Enden pA visa ble en fly
omgarig med bøtter og kiut, og
vedkommende seiv utrykker det
slik: "Jeg veit ikke om jeg tor A
bli eldre". Til orientering kan
opplyses at mannen er 45 Ar.

"De glade musikanter" kiare til start pa'ferieturen til østerrike.
Bade sma' og store ventet uta°lmodige pa' arfotografen skulle bliferdig sa' de fikk kommet seg avgdrde.

