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Fun sjone
heminede
má fà
bedre kir
Flatebysenteret har haft
besøk av to rullestoibrukere, Høyres Gunnar
Tolns og Aps KjeII
Overgârd.
Erfaringen de fikk med
seg etter a ha prøvd tilgjengeligheten for funksjonshemmede var ikke
av den beste.
—Dette er det god leering i, og vi ma vre
kjempeglade som slipper
dette, uttalte ToIns.
Bade Gvergàrd og Tolns var skjønt enige om
at det ma gjores noe
snarest for a bedre forholdene for alle som har
en eller annen form for
handikap, og nâ har de
sjansen! Begge Aker inn
i kommunestyret.
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SV ble vion neren
H far ordf or'eren
Sosialistisk venstreparti ble den ubestridte eneren i
kommunevalget. Partiet far nâ fire representanter I
kommunestyret, mot en enshg svale i innevrende
pe node.
Senterpartiet ble en god nummer to, som ventet,
og gâr frem med to mandater, fra to til fire.
Fremskrittspartiet ble den store taperen, med en
tilbakegang pa over syv prosent, og mister tre mandater.
Ap gikk noe tilbake og mister et mandat, men
sammenlagt har den sosialistiske floyen styrket sin
posision.
Men den borgerlige fløyen er størst, og det skulle
forundre stort om ikke Høyres Tore Tidemann blir
bygdas ordfører de neste fire árene. Han vant kampen over nestordførerkandidat Dag Skaug, Ap, (biPdet), og om det ikke skjer totale forvikHnger under de
torestäende borgerlige forhandiinger kan nok Tidemann se fram til fire arbeidsomme âr.

SIDE 2

SIDE 3

-Velkommen til
"Gamlestua"
Biblioteket
flytter
Na er det like for Enebakk Folkebibliotek flytter. I slutten av september starter flyttesjauen,
og den er beregnet a
pagã i en maned.
Det nye tilholdsstedet
blir i de gamle banklokalene i Kirkebygden, noe
som nok er en bedre løsning sett ut fra flere
synspunkter. Men kommunens sparetanker var
nok det som gjorde det
største utsiaget. De navrende lokaler betales
det leie for, noe man slipper i de gamle banklokalene, da disse er kommunens eiendom.
SA fra slutten av oktober skulle alt vre kiappet og kiart for âpning
nye lokaler.

Astrid Holtop (bildet) âpner ná dørene i Gamlestua pa
Holtop gàrd I Ekebergdalen, som hun har restaurert og
gjordt om til et lite museum. I den 200 âr gamle stua star
nâ, lutet og malt, gamle gjenstander fra sa !angt tilbake
som slutten av 1700-tallet.
Holtop skal ogsa benytte stua til salgslokale for sine flotte
rosemalte og vevde arbeider, og hver lerdag fram til jut vil
stua vre ápen for publikum.
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Var nye ordforer vii hete Tidemann

Velgeme har talt: VAr ordfører representanter, det samme gjør konstellasjofler
Jokeren her kunne ha vrt Sp,
for de neste fire Ar vii hete Tore KrF.
De to sosialistiske partiene har men førstemann, Kjell Dehli,
Tidemann (H).
nsker et fortsatt samarbeide
Fremskrittspartiet ble den sto- styrket sin posisjon, men ikke med den borgerlige flØyen. —Vi
nok
dl
at
det
blir
ordførerskifte,
re taperen ogsA hos oss, med en
har brukbare erfaringer fra samtilbakegang pA over syv prosent, om det ikke oppstAr noc helt arbeidet som har vrt, og er i
spesielt
under
de
forestAende
og partiet haiverer nesten sin
utgangspunktet innstilt pA et
nAvrende kommunestyregrUp- drøftinger.
fortsatt samarbeide, sier Dehli.
pe. OgsA Ap gAr noe tilbake og
Den borgerlige blokka, bestAFremmøteprOSefltefl var pA
mister ett mandat.
ende av H, FrP, KrF og Sp, vii
63,9, og dette ugjorde 3 794
fA
et
fiertall
pA
tre
i
neste
fireSV ble vaigets solide ener,
med Sp pA en god andreplass. arsperiode, og det er ingen ting stemmer.
Høyre beholder sine nAvrende som tyder pA at det blir andre

11,49 -7,6

436
HØyres Tore Tidemann i kjent positur. Va°r neste ordfører er pdforretningsreise, og varfØlgelig ikke tilgjengelig for kommentar.

4+3

12,63 + 7,7

479
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-911 med I "Tangenelvas venner"
Na begynner planene for Tangenelva a ta form, og lØrdag var det duket for presentaSjOfl av prosjektet. Og
det er storsiagne planer pa gang, bade i og langs elva.
—Bli medlem i "TangenelvaS venner" og hjelp oss a
Wore omradet til en perle i lokalmiljøet, oppfordrer
det nylig nedsatte interimstyret.

'Tangenelvas venner' er nA stiftet, og interimstyret bestAr av
folk fra fiskegruppa i OFF,
Enebakk Arbeiderparti og
VAglia Vel.
Storstilte planer
Lørdag ble prosjektet presentert,
og om planene blir en realitet
vii det bli et miljø rundt elva
som mangler sidestykke i
Enebakk. —Fra Vestbybrua og
nedover er det planiagt turvei.
Denne vii krysse elva pA oversiden av Mølia og fortsette pA
sørsiden ned til restene av en
gammel dam og videre opp til
kirken. Det vii ogsA bli sti fra
senteret som vii ha forbindeise
med turveien langs elva, forte!ler Arild Degrum, mediem i
interimstyret.
Here fortidsmiflfler finnes pA
strekningen, for langs elva liar
det vrt stor aktivitet gjennom
Arene. Her fantes bAde sagbruk,
hjulmakerVerkSted og garveri,
og rester av disse finnes den dag
i dag, foreløpig gjengrodd og
omtrent usynlige, men nAr elvas
venner har butt ferdige med
prosjektet vii nok masse spennende dukke opp.

gikk di elva. Maten var sponset
av Tore Karisen, som ailtid trAr
til med en støttende hAnd.
MedlemsSkaP i 'Tangeneivas
venner" ble tegnet i fleng, og
alle som- nskerat elva igjen
skal bli en perle er velkommen
til A meide seg inn i foreningen.
Det er alierede nedlagt rundt
175 dugnadstimer i elva, og
omrAdet er nesten ikke di A
kjenne igjen. Men def star mye
igjen for at "Prosjekt
Tangenelva" er fullført, og der-

Idylliske planer
—Vi skal lage ei bro over til en
idyllisk øy, der benker skal settes Ut for turgAere, og klekkeri
for fisk og miljøsenter kommer.
—Dette vii bli EnebakkS svar
pA Aker brygge!, pAstAs det,
men m tro orn dette ikke vii
bli mer idyiiisk enn som SA!

Arild Degrum viser her fram det storstilte "Prosjekt Tangeneiva". O
her er det idyiliske planer pd gang. Bade turstier, kiekkeri for fiSk,
rastepiasser og fortidsminner vii dukke opp etterhvert som prosjektet
skrider fram.

Meld deg inn I elvas venner!
Lørdag var det liv og rØre utenYtre.
i
KAres
for
TrekkspillkiUbben Frisk Luft er
seivsagte støttespillere, og de
tro til med livat musikk i flere
timer til støtte for TangenelvaS
venner', med Aps Kjell
ØvergArd pA batten.
Lotteri og salg av grilimat sto
pA programmet, og inntekten

for ber interimstyret om din
stØtte. —Hjelp oss A gjøre omrAdet til en perle i lokalmiijøet, er
oppfordringen.
Interimstyret bestAr av Kjell
un
øvergArd, Svein Garde
Furulund, Arild Degrum og
Bjorn Jøndal.
Forøvrig er det planlagt A fortsette med dugnad, foreløpig de
neste fire lørdager, og alle er
hjertelig veikommen til A ta i et
tak.
ANNE-GRETE LOSSIUS

NOVEtLAST
TREI.ST OG BYGGEVARER
LILLESTR0M
SveUeveiefl 27 - TIf. 06/81 1008

TILBUD
SkyggePaflel m/skrâkaflt
12 x 120 mm gran 1.-2. sort., pr. m 2 Kr
12x120mm furu 1.2.s0L pr. m2 RI'
15 x 145 mm furu 1 -2 sort pr m2 Kr

4950
5750
9900

MollerstUe- og krokskogpaflet 9900
15 x 145 mm furu 1 2 sort pr m 2 Ri'

-20% pa alle øvrige innvendige paneler.
Stort utvalg'
Impregnert trelast
22 x 95 mm terrassebord, pr. Lm

Kr

48 x 98 mm justert, pr. Lm
48 x 148 mm justert,pr m

Kr

48 x 198 mm justert, pr. Lm

1550

iu, 25°
050
Kr

Profilerte terrassesplier
Kr
Trehvite 80 cm høye, pr. stk.
Alle priser Inki. mva. Kontantsalg.
Apningstider: Mandag-fredag kL 7-17
kI. 7-18
Torsdag
kI.9-13
Lørdag
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-Fremkommeligheten for
Hjel ham
funksjonshemmede m aO bedres meTregningen !
•Alt endte godt for
Laimute fra Litauen,
takket were Enebakkmannen Vidar
Bjerkeland. Han garanterte for en sum pa 200
000 kroner slik at kvinnen kunne bli operert i
Norge. Na gjenstâr regningen.

Det er ikke hver dag man bakkene. Et slikt senter mA aldri
planlegges og bygges mer!
ser en politiker i milePostkontoret var stengt, men
stol, og spesielt ikke om
Vignett
lurte pA om hun ikke
man ikke er avhengig av
kunne sjekke forholdene der
en silk doning. Men freallikevel. Og det holdt at hun
dag kunne man observekun var utenfor. -Posthuset er
re to av denne typen kjø- en sak for seg, hvorfor har man
mutt opp en skrAning opp mot
rende rundt p
døra?
Skal man prove A Apne
Flatebysenteret. Det var
den sA triller jo stolen bakover!,
Aps KjeiI øvergãrd og
var hennes kommentat
Høyres Gunnar Toirnes
som prøvde fremkomme-Her ma det gjøres noe
ligheten pa senteret for
-Dette er det god lring i, og vi
rullestoibrukere, noe
mA vre kjempegiade som slipsom ikke var av det
per dette. Det er helt Apenbart at
enkleste.
vi mA legge forholdene bedre
Det var litt av en jobb de to
kamphanene hadde for a komme seg Ut og inn av butikker.
Men det aller vanskeligste var A
komme seg fram til forretningene.

Tilfeldighetene rãr
NAr de to herrene med mye
strev hadde kommet seg fram til
dørene til forretningene, sto det
igjen A komme seg inn. Enkelte
steder gikk det bra, andre steder
ikke, og her var det tydeligvis
kun tilfeldighetene som rAdde.
-Kan du ikke fremskaffe en
Høyre-mann som jeg kan legge
under her?, lurte øvergArd pA
da han ikke kom inn i en butikk.
Men moro var det ikke, det
var de to herrene skjønt enige
om. -Vi mAtte skyve vekk ting
for A komme oss fram, og en del
saker var det nyttesløst A fA tak
i, fortalte de to etter rundturen,
men la til at det var en meget
hyggelig og hjelpsom betjening
over alt.

tilrette for alle former for handikappede, det vre seg blinde,
hørseishemmede, bevegelseshemmede og andre former for
funksjonshemming,
uttalte
Tolns.
-Jeg følte situasjonen som
underdanig i forhoid til hindringer og mennesker, folk ble
sA mye stØrre, og de var opptatt
av andre ting enn oss, fortalte
øvergArd, som ogsA vii gjøre
hva han kan for A bedre situasjonen for folk med handikap.

Posthuset sâ hãpiøst Ut
En 'ekte" rullestolbruker hadde
ogsA
tatt
turen
til
Flatebysenteret. Monica Bakken
fra Ytre Enebakk. Hun forteller:
-Bakkene pA senteret er alt for
bratte. Det er for tungt A dra en
rullestolbruker opp og ned de

HØyres Gunnar Tolnvs hadde
store pro blemer med a komme
seg Ut og inn her.

Vidar Bjerkeland fra Ytre reiste
til Litauen med EDB-utstyr fra
Universitetsforlaget, og kom
hjem igjen med to litauiske
kvinner.

Orket ikke la vr a hjelpe

For Kjell øvergdrd, Ap, gikk
detforholdsvis greit d komme
seg inn her, men bakken Utenfor var ikke like enkel.

Et sorgens kapittel
Og om det var vanskelig pA
Flatebysenteret, er det nok bra
der i forhold til A komme seg
inn i Herredshuset, seiv om det i
bygningsloven stAr at alle
offentlige bygg skal vre tilgjengeiige for funksjonshemmede.
Her er det hverken handikaptoalett, eller doter som gjør det
mulig A komme seg inn pA WC
for en rullestolbruker.
Det eneste stedet folk med slike handikap kan komme seg inn
er i kantina i underetasjen. Men
inn pA et kontor er det umuiig A
komme seg, det samme gjelder i
herredstyresalen.
Og legesenteret, som ble utvidet og restaurert for fA Ar tubake, er ikke stort likere.
-Dette mA det gjøres noe med
snarest, lover de to politikeme,
som begge havner inn i kommunestyret. SA fAr tiden vise om de
har tatt sin 1rdom av rullestolturen pA senteret.

Han kom i kontakt med dødssyke Laimute, som ikke lenger
kunne hjeipes med de medisinske muligheter sorn finnes i
Litauen. BAde hun og familien
gikk bare og ventet pA at hun
skulle dØ.
Da tok Bjerkeland affre. Han
sørget for utreisetihiateise for
Laimute og hennes mor, fikk
dern til Norge og inn pA
Rikshospitalet. En nyretransplantasjon var det som mAtte til,
og moren ga en av sine nyrer. I
dag er Laimute frisk og tilbake i
Litauen, takket vre norsk
medisin og Bjerkeland.

situasjon der de aller fleste hadde latt vr A gjøre noe, men dette har kostet ham dyrt. Den nette sum av 200 000 kroner mAtte
han garantere for om operasjon
skulle utfØres, og dette gjorde
ban uten A blunke.
Øvre Smaalenene har startet
en innsamhingsaksjon for A hjelpe Bjerkeland med A betale regningen. Og her er alle velkommen til A gi et bidrag.

Smã hender trãr til
Det bar allerede kommet inn
rundt 40 000 kroner, og stadig
drypper det inn noe.
NA har ogsA bama begynt A
hjelpe. Tone Hoien (snart 9 Ar),
og Kristine Ster (9 Ar) har
holdt lotteri for 'Aksjon nyretransplantasjon, og hele 837
kroner fikk de inn. Flott!
-Vi hadde lyst til A hjelpe
dama fra Litauen, sier niAringene.
Bjerkeland seiv er meget
glad for den hjelpen han har
fAtt, men han er enda et godt
stykke fra mAl. SA om du ønsker
A gi et bidrag er det fortsatt
muhighet. Det er meget enkelt;
gA bare innom nrrneste bank
eller postkontor og betal den
Ønskede sum inn pA post- eller
bankgiro 10, og merk med
'nyreoperasjon".

Garanterte for 200 000
Vidar Bjerkeland-handler i-en

ANNE-1TRETE LOSSrnS

ANNE-GRETE LOSSIUS

Skolekretsgrensene oppheves?
Flertallet i utvalget som har
kommet med forsiag til revidert
kommuneplan, Ønsker A se pA
inndelingen av kommunens skolekretsgrenser.
Dette med bakgrunn i en
"torn" kommunekasse og
krarnpaktige forsøk pA innsparing. 'Skolekretsgrensene blir i
dag
ulikt
utnyttet.
Skolekretsgrensene bør vurderes for A muliggjøre en mer
fleksibel løsning av anieggene",
heter det i forsiaget.
I dag har kommunen tre grenser, tilknyttet hvert sitt tettsted.
Om grensene bli sAkalt 'flytende,
kan
unger
fra
Kirkebygda/Dalefjerdingen risikere A bli flyttet til Ytre
Enebakk skole, eller at barn tilknyttet Stranden blir overført til
Kirkebygden avhengig av ledig
kapasitet.

Eller resultatet kan bli at
Dalefjerdingen krets, som hører
naturlig
sammen
med
Kirkebygda, havner inn i Ytre
Enebakk krets, og unger som
naturlig hører hjemme pA
Flateby, eller Ytre kan risikere A
bli fraktet rundt som gjenstander. Her kan alt skje.
Og resulatet kan lett bli at
barn blir fremmedgjort i sitt
nrmiljØ, og mister kontakt
med sine kamerater.

Mister kontakten
Skoiestyret frarAder sterkt at de
nAvrende kretsgrenser blir vurdert enda en gang. Disse har
vrt til behandling i skolestyret
flere ganger, etter pAlegg fra
høyere hold, og politikeme har
hver gang gAtt sterkt imot forandring av grensene.

'Samarbeid rnellom skole og
nanmiljØ er av vesentlig betydfling for barns trygghet og oppvekstkAr, og er derfor nedfelt i
mønsterplanen for grunnskolen.
Om de nAvrende kretsgrenser
skulle opphøre/forandres, kan
konsekvensen lett Ni at barn
mister den gode kontakten med
sitt nrmiljØ, noe som kan slA
svrt uheldig ut', heter det i
vedtaket som nA er fattet.
Om politikeme i kommunestyret er like enige fAr vi svar pA
i oktober, men nAr man nA endehg har fAtt laget en barne- og
ungdomspian som nettopp tar
sikte pA A bedre det samlete
oppvekstmiljøet i kommunen,
sA skulle det forundre sterkt om
man kan gA inn for A rive ned
noe av tryggheten som ligger i A
ha faste skolekretsgrenser.
ANNE-GRETE LOSSIUS

Nidringene Tone l'folen (m.bØtte), og Kristine Sceter ifull sving med
lotteri, og inntekten gikk til "Aksjon nyretransplantasjon'. 837 blanke
kroner ble resultatet av lotteriet.

MOTORSERVICE
MEKANISK SERVICE
SKADER OG LAKK
LAN EBILER
111. 09-9244 14.

-01

- 09-924565

re"MOTTERBECK
APENT 8-16. Onsdager 8-20.
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Gratulerer

........

Leikarringen

Vi motes

Del ,.r en gang man mail,
bryle lonn for A.". rellferdighnl.

Turn og trim

KEVIN COSTNER

ROBIN
HOOD
TYVEiIES PRINS

Turn og trimgruppa I Driv starter denne uken pA ny termin.
I gAr (tirsdag)begynte guttene
og damene, og i morgen er det
nØster, piker og jazzgym som
har sin første treningskveld.
Som tidiigere er det Ytre Enebakk skole som er møtepiass.
Vedrørende svømmetrimmen,
sA kommer det opplysninger
om den senere.
(se annonse)

Ri. K 1 Keen,ld'

Kevin Costner som ROBIN
HOOD - TYVENES PRINS.
Forteliingene om Robin Hood
er utailige og har facinert
mange generasjoner. De har
overlevd i 800 Ar og er basert
pA virkelige hendelser i Nottinghamshire. En flokk fredløse ledet av en utstøtt adelsmann Robin Hood, gjorde opprør mot en ond og uhederlig
øvrighetsperson.
Det var den gang man mAtte
bryte loven for A oppnA rettferdighet.

0

Arsmøte
Kim Bakke Andresen
Tenk som tiden gAr,
Kim er alt butt 4 Ar.
En stor salutt, og gratulerer
med dagen 11. september.
Masse hilsener fra
tante SoLfrid og onkel Richard
Bestemor og bestefar.

0-gruppa i Driv melder om at
ArsmØte avholdes 11. oktober.
Forslag som ønskes behandlet
sendes til Asmund Jahr.
(se annonse)

Jubileumsfest

Leikarringen Ignar starter opp
sine bamegrupper (Se bildet) i
Ytre Enebakk og pA Ignarbakke neste uke.
Tirsdag begynner man pA Ignarbakke med to grupper. En
beregnet pA barn i alderen 7 —
liAr, og den andre for barn
over ii Ar.
Onsdag blir det to grupper for
barn i alderen 4 - 6 Ar og 6 - 8
Ar pA Ytre Enebakk bameskole.
(se annonse)

Emaus i Kirkebygda feirer at
NLM fyller 100 Ar. Det biirjubileumsfest førstkommende
søndag med Bjorn Nordheim
som taler.
(Se annonse

Apningstider
Thorud fyilpiass har fra førstkommende mandag nye Apningstider. Da er fyilpiassen
Apen kun pA tirsdager og torsdager.
(se annonse)

Hilde

Jeg vii gjerne gratulere Hilde
Martinsen med 1 5-Arsdagen den
15. september.
En stor kiem fra Mariann

Betel
Søndag er det pA nytt søndagskole pA Betel. Senere pA formiddagen er det mote med
Oddleif Wahl.
Tirsdag blir det bønnemøte.
(Se annonse)

Loppemarked
a
a

blir 11 Arden 18. september.
Gratulerer til begge fra
"oss andre i det bLA"

Fotbaligruppa i Eif annonserer
hØstens store loppemarked.
Det finner sted pA Enebakk
Ungdomskole 12. og 13. oktober.
Har dere lopper A avse, sA er
fotbaligruppa raskt pA pletten
med sitt mannskap.
(se annonse

60 aO r

Biblioteket

11og12tr
Kai Arne Kjøbli
blir 12 Ar den 15. september
Maryann Kjøbli

Kjere Else!
De hjerteligste gratulasjoner
pA 60-Arsdagen som var
den 6. september.
Ønskes av oss pA SJora.

Enebakk Folkebibliotek vii
holde stengt i tidsrommet
23-september - 21.oktober.
Arsaken er flytting til andre
lokaler.
(se annonse)

Norsk Kulturforum skal 11992
dele Ut en pris til beste kulturkommune.
Kuitur er sA mangt — det utvidede kuiturbegrep skal nyttes som
underlag for juryenes vurderinger iandet rundt. Arbeidet vil
starte tidiig pA nyAret, og det er
resultater som i høy grad skal
premieres. Ikke nødvendigvis at
man har en økning i kulturbudsjettet ehler bruker mest pr. innbygger.
I fØrste omgang vii det bli nominert en kandidat fra hvert fyike. SA skal hovedjuryen senere
plukke Ut en vinner. Allerede nA
er det Wart at man har begynt A
se seg om, og kanskje vAr kommune alt nA kan vre i en potensieih jurymedleins søkelys?

— den hue larven
ETF*NtAS1ISXEVINTYft
FOIHELEMMIUENI

KATY - DEN LILLE LARYEN. Et fantastisk eventyr for
heie fainilien!
Filmen har svensk tale og mye
fin musikk.

Yiktig melding til ahie barn.
Enebakk Husmorlag inviterer til
tegnekonkurranse. Mottoet er:
"Slik har jeg/vi det i Enebakk."
Konkurransen er inndeht i to
kiasser - over og under 7 An
Ahle innieverte tegninger vii bli
utstiht pA Barnas dag den 19. oktober.
En jury bestAende av kultursjef
Per Sandvik, kuhtursekretair Asiaug Tidemann og kunstner Viggo Karisen har pAtatt seg den
vanskehige oppgaven a piukke
Ut de tre beste i hver kiasse.

Norsk Folkehjelp pA Flateby
viii løpet av oktober starte førstehjelpskurs
Det blir et 30 timers kurs som
gAr over 8 kvelder. PAmelding
kan skje til Tommy Pedersen.

Har mote førstkommende sondag hvor Marit og Henrik Friis
Larsen taier og synger.
(se annonse)

Rolf SØrli

Arets kulturkommune

Tegnekonkurranse

Førstehj elp

Ekebergdalen
Pinsemenighet

Gratulerer sA mye med dagen
din i dag.
Hilsen oss pA Nyberg

Ukens filmer

Ten-bibeiskole
I mAnedskiftet september/oktober starter Betel opp igjen sin
Ten-bibeiskole. Det er et undervisningsopplegg for ungdom, med en samling i uken og
en spesiell avslutningssøndag i
mai/juni.
Dette er pinsebevegeisens alternativ til konfirmasjon. Det
er til nA fire ungdommer som
har meldt sin interesse, men
skuile det vre flere som har
lyst til A vre med er de hjertehg velkommen.
Ta kontakt!

Postkort
Postkortene fra Lysernfestivalen ligger nA til saigs pA alle
postkontorene. Flotte, fine
kort ferdig stemplet.
SA nA har dere sjansen til A fA
sendt en hilsen til venner og
kjente med motiver som vi
enebakkinger kan vre stolte

DAD med bl.a. Jack Lemmon.
Jake og Bette lever et godt
pensjonistliv etter 50 Ars ekteskap, helt inntil Bette en dag
fAr problemer med hjertet og
mA legges inn pA sykehus. For
hva skjer? Jake blir plutselig
en gammel og hjelpeløs mann,
som har vrt helt avhengig av
sin kone. Sønnen gAr inn for A
hjelpe faren, og etter en tid
kommer Bette hjem til en
mann hun nesten ikke kjenner
igjen. Livsgleden formelig bobier Ut av ham pA en mAte hun
ikke har sett pA mange Ar...
Dette er en varm, tankevekkende og humoristisk film om forhoidet mehlom far og sønn.
Hvordan de opplever hverandre pA ny og hvor viktig det er
A ta vare pA familien, bAde de
unge og de gamle.
Inger

Gudstjenesteliste
for Enebakk 15.sept.
11:00 Mari kirke
v/øvstegArd
Famihiegudstjeneste.
Utdeling av
GODT NYU
til 4. kiasse.
Kirkekaffe
11:00 Enebakk kirke
v/llelgheim
Famihiegudstjeneste.
Utdeling av
GODT NYU
til 4. klasse.
Kirkekaffe

Iiobbyutstilling
Enebakk Helselag skal snart i
gang med sin tradisjonelle
hobbyutstiihing.
19. og 20. oktober er avsatte
datoer i Herredshuset, og som
tidligere Ar er utstillere av alie
kategorier velkommen tit A
delta.
I fjor deltok 21 utstillere,
som besto av arbeider i rosemahing, treskjring, kniver
med mer.
Interesserte kan ta kontakt
med Unni Thoresen i Ytre eller
andre medlemmer av helselaget.

Torsdag 12. sept.
V) 19:00 Robin Hood

Søndag 15.sept.
B) 16:30 Katy og
den hilhe harven
U) 18:30 Dad
V) 20:30 Robin Hood

S

qncff

Spennende kunstmutstimilimng
Frstkommende heig
arrangerer Enebakk
Kunstforening pa nytt
salgsutstilling, denne
gangen I Gamle
Herredshus i
Kirkebygda. Utstillere
er Enebakk-damene
Kirsten og Randi HobØI.
Dette blir den første utstilling
arrangert av kunstforeningen i
Gamle Herredshuset, og hva er
vel mere naturlig da enn a presentere to innfødte Enebakkkunstnere.
Spennende fargebruk
Kirsten HobØl er seivlrt, og
konsentrerer seg om teknikkene
oije og akvarell. Pa denne utstillingen vii temaet hennes vre
skog.
Kirsten bar deltatt pa en rekke
utstillinger de siste femten arene. Hun har et variert og spen-

Herning og Skottiand.
nende fargebruk.
Siden 1989 har bun bodd i
Randi HobØl bar en omfattende utdanning bak seg. Oslo, der hun driver et atelier.
i
Distriktshøyskoiestudium
Hun bar illustert en bok utgitt
kunst og kultur, og opphoid i pa Aschehougs forlag, og er
Bergen hvor hun tok forbere- igang med illustrasjoner til enda
deride.
enbok.
Senere ble det ett ar pa busflidskole for hun endte opp som
ku1tursekretr i Hemnes i Spennende dame
Nordland. Derfra dro hun til Tematisk bar Randi HobØl i sine
Colding i Danmark for a starte arbeider vrt opptatt av bevepa et fire ârs studium pa kunst- gelse, senere med fokus pa
og hándverksskolen, med mennesket. I den senere tid bar
hovedvekt pa tegning og gra- mytologi stätt i sentrum, og
tema for hennes utstilling i
fikk.
Enebakk er norrØn mytologi.
Kunstforeningen lover en
Mange varierte utstillinger
spennende utstilling, som vii
Randi hadde mens hun var i vare i hele to uker. Den er âpen
Danmark biant anriet jobb som for publikum hver dag, og fore1rer pa Sønder Jylland private ningen ønsker alle hjertelig velkunstakademi. Hun deitok ogsA kommen.
pa en lang rekke utstillinger, og
PA àpningen vii Gry Adolfsen
her kan nevnes kollektivutstilling i Tønder, separatutstiiling i fra Kirkebygda spilie fløyte.
Coiding (innkjøpt av kunstring
en), vandreutstiilinger i Ames, EIVIND JENTOFT

RELIGIOSE MUTER

EebergdaIen
PUlsemenighet

PNSEMENIGHETEN 1)
'(IRE ENEBAKK

DETEL

har mote sønd. 15/9 ki,
18.00. Marit og Henrik
Friis Larsen taler og synger. Veikommen.

SØnd. 15/9 ki. 10.00
sØnd. skole ki. 11.15.
Oddleif Wahil. BrØdsbrytelse.
Tirsd. 17/9 ki. 20.00.
BØnn. Velkommen til
Betel.

EMAUS
JUBILEUMSFEST 15. sept. kI. 18.00.
NLM er 100 ár, dette vii vi feire!
Tale: Bjorn Nordheim. Video fra NLM.
Jubileumsoffer. Alle veikommen!

Vi ousker dagmamma
til var datter pa 2 ãr, Ca. 3 dg. 1 uken. Heist Vaglia.
Tlf. 92 53 81

Byggekiar hustomt
ca. 1,3 mãl vurderes solgt, soirik, utsikt, ca. 10 mm,
gangvei til skoie og forretning. Adr. Krogengveien,
Kirk ebygden.
Henv. tif. 02/14 39 84

Skoforretning pi Flateby
Av heisemessige ársaker planiegger vi overdragelse
eiler saig av var forretning Harajama SKO pa Flatebysenteret.
Forretningen, som er 14 är og den eidste pa Fiatebysenteret, er godt innarbeidet og liar en meget stabil
kundekrets.
-- ------- -- - ------________________
Rimelige viikär.
Kun seriøse og skriftlige henvendelser til Harajama
SKO, v/ Randi og Halyard Waade, Postboks 17, 1911 Flateby.

Jegere
Enebakk jeger- og fiskerforening driver skyting pa
eigbanen liver onsdag fra ki. 17.30.
Trenger du litt trening for jakta?
Det er aniedning til a aviegge storviltprove pa iøpende elg. De mest vanilge ammunisjonstypene fãs kjopt.
Elgbanegruppa
Enebakk Kunstforening holder atter en gUng saigsutstilling, og denne gang er det Randi (bildet) og
Kirsten HobØl som er utstillere. Kunstforeningen lover en spennende og variert utstilling, der We norrØn mytologi og skog vii were blant temaene.

1
Min inderlig kjre mann,
var omsorgsfulie far, mm
svigerfar og var gode bestefar

Leif Georg
Gustavsen
gikk plutselig hj em
til Jesus i dag.
HØybrâtenlEnebakk,
5. september 1991.
Marte
Odd
Olav
Anne
Svein
Kristine, Marianne,
Elisabeth, Leif-Hâkon
øvrige familie
Begraves fra Høybraten
kirke fredag 13. september ki. 13.00. Istedenfor
blomster Ønskes det en
gave til Broderkretsen
pa havet.

Annonser leses av folk flest I
Viønsker
bidra til en verdig
gravferd

Ski
Bcravclscsb'rà
U
CHRSTEN&JO EFTE .

Nordbyvn. 27, Ski

TIf.

(09) 87 30 60
Follodistriktets
byrâ gjennom
65 ãr

DU NAR OSS
A TELEFON HELE
DØGNET

Swum
W3 Begravelsesbyrâ
Torggt. 2 2000 Lillestrom

ORDNER ALT
VED BEGRAVELSER
OG KREMASJONER
06181 4830.81 1411
Etter kontortid:
02/97 44 65 - 06/84 17 74
SVEUMS BLOMSTERFORRETNING
OG BEGRAVELSESBYRA

Enebakk kommune
Apningstider Thorud fyliplass
Nye ápningstider pa Thorud fyilpiass
fra og med 16. september.
Tirsdager fra ki. 12.00 til ki. 20.30
Torsdager fra ki. 08.30 til ki. 15.30
Driftssj efen

ENEBAKK FOLKEBIBUOTEK
er stengt fra 23/9 til 21/10-91, pga.
flytting.
Biblioteket apner 21/10-91 i nye
lokaier. (De forhenvrende
ABC-bankiokalene I Kirkebygden)
Lãnere som liar mnnieveringsfrist i perioden 23/9 til 30/9-91 liar
utvidet innleveringsfrist til 4/1191.

To undulater
m/bur gis bort.
Tif. 92 53 81

Uødsbo og løsøre
kjøpes (ev. kommisjon).

Enebakk Auksjonsforretning. TH. 92 60 18

Kristins S along
Tif. 92 48 75
kr 90,Barneklipp
Pensjonistpris pa permanent kr 400,kr 180,Vask, klipp og føhn

SHS

Skandinavisk
helsesystem

NASJONALFORENINGENS
HELSELAG ENEBAKK
inviterer til hobbyutstilling I Enebakk Herredshus 19. og 20. okt.
Pãmelding til Unni Thoresen, tif. 09/92 43 03.

'7

7

Riktig kosthold.
økt blodsirkulasjon.
Oppstramming av mage og
Jar med SI-IS rnuskelaktivator.
NAr du skal slanke deg, er det
din kropp del dreier seg om,
ingen andres og intel
gjennomsnitt.
Tusenvis av kvinner og menn
liar gjennorngâtt SHS-kurs.
Ring og bestill en gratis
prØvetime.
TIf. 06/8197 60:
Man., ons., tots. kI. 11-19.
TIf. 06/9185 90:
Tirs., fre. kI. 16-20.

Feminin Helseog figursalong
Strm,rnsveien 40,2010 SuØmmen

Se var utstilling
av sanitrutstyr kjøkkeninnrednin9 09
baderomsmeii!er.

til leie.
TH. 09/92 7193

SKOMAKER'n
I lillestrem

LANGBRATEN
BRØNNBORING • PUMPESERVICE

Bjorn Bondes v.51, 1253 Oslo 12

02/62 08 65

J@RN
JENSEN

IF- NE/L3AK1< KUN51'IOE IF- N 1 N5

Forhanciler av Jacuzzi pumper

SKOREPARASJON OG tiER HAN DEL
Nittedalsgt. 33, Lillestrom
TIf. 06/8109 39
Skinn - Lr - Krtivmakerutstyr

DROSJER
Ole Gunnersen

Enebakk Kunsttorening
arrangerer salgsutstilling i Enebakk gml. Herreclshus
i perioclen f.o.m. br. 14. sept. t.o.m. son. 29. sept.
TJtstillere er Kirsten Hobel som viser arbeider med
tema SKOG, og Ranch Hobøl som viser arbeider med
tema NORRØN MYTOLOGI.
Velkommen til ãpning lordag 14. sept. ki. 15.00.
Utstillingen er ãpen alle dager i perioden 14. - 29. sept.
Lor./søn. 12.00-18.00.
Hverdag 17.00-21.00.
Kunstforeningen lover en severdig utstilling med to
spennende Enebakk-kunstnere.
Enebakk Kunstforening

Ekebergdalen
TIf. 92 65 06
Mobiltlf. 094/34 527

Kontaktbnser
tilpasses
Timebestilling: TIf. 06/81 43 91

DØGNVAKT
Edith og Erling
Rosenvinge

Ytre Enebakk
TIf. 92 41 24
Mobiltlf. 094/39 754
09 tlf. 094/14 867

LJLLESTROM
KONTAKTLINSEINSTITIJTT A/S

Storgt. 21 (Fjellberghjørnet)
OPTIKER

DØGNVAKT
Tove Hagen

OLAV KJØLBEHG
CEIR KJØLBERG

1912 Enebakk
TIf. 92 63 58
Mobiltlf. 094/95 547

M.N.K.F. - M.N.O.F.

DØGNVAKT

Leikarringen Ignar
Ytre Enebakk barneskole:
Onsdag 18/9 4-6 ár ki. 18.00, 6-8 âr
ki. 18.45.
Ignarbakke:
Tirsdag 17/9 7-11 ár ki. 18.00
over 11 81 ki. 19.00
Kursavgift kr 100,-, sØsken kr 75,-.

AdVokatbiStand
Advokat
ARVID SEMB RONNINGEN
Boks 1384, Nringsparken, 1400 Ski. TIf. 8755 85

Kari og Arild

a

T I 'ROPTIK

0-gruppa
Arsmote avholdes 11. okt.-91. Forsiag som
onskes behandlet sendes:
0-gruppa v/Asmund Jahr, Väglivn. 45, innen 20. sept.

FINANSIEF11NG

AUT VVS NORLIGGER

Strsmsv. 100, Strwunen

TH. 06/81 45 97 - 81 4598
IU(JP VYS IQ5

BRONNBORING
Gjennomboring for vann og
avlop. Montering og
rehabilitering av
vannforsyningSafllegg.

Egen parkering bak forretningen

Barnegruppen starter igjen

VEDUKEHOLD
MODERNISERING
NYANLEGG

(

BiltPalle

cJCP ISHQ$ ASYA,.

TURN OG IRIMGRUPPA

3:

Turn og trim starter opp igjen tirsdag 10/991 pa Y. Enebakk skole.
Tirsdag:
Gutter 6-9 àrkl. 18-19
Darner mosjon
ki. 19-20
Darner Lowlmpact kl. 20-21

I

Pakkepristilbud
pa teori + kjø ring
Start onsdag 25/9 kI. 17.30.
Styret

Alt i glassarbeid
utf ores.

RING

TENUARINKOUNMR13 PA BIL

Torsdag:
Nøster 14-6 ar
ki. 17-18
Noster 2 4-6 ãr
ki. 18-19
Piker 2 8-12 àr
kl. 19-20
Jazzgym fra 12 ár ki. 20-21
Svømmetrim - se senere oppslag.

Alt
do re r
og vinduer
til rimelige
priser. Spell.

9 90
06/81 4733
6683
8 8
06/81 '
9

Lillestrøm
Vindu & Glass A/S

v/Ki noen
Kirkegt. 14, 2000 Lillestrem
arer - vinduer - spell - alt i glas

Kjolberg Optiske AS
Brøtergt. 2 v/vinmonopolet
Lillestrøm, tif. (06)81 16 22

Fotbaligruppa
HØSTENS STORE LOPPEMARKEB
finner sted pa Enebakk U., lord. 12/10-91 ki.
10-16. Sønd. 13/10 ki. 13-16. Sond. ki. 14.00: Auksjon
v/ørnulf Eidsvold. Utlodning, fine gevinster og andre
overraskelser. Kaffesaig og servering.
Henting av lopper: Johansen, tlf. 92 65 16 (store lopper)
Holmsen, tlf. 92 6122 (varebil)
Stubberuci, tif. 92 64 84 (varebil)
Ta kontakt straks!
Arr.: EIFs fotbaligruppe

NONSEW TRAFIKKSKOLE
Storgt. 47, 2000 LILLESTRØM
TIf. 06/81 60 10

FYRINGSOUE • PARAFIN
AUTODIESELW4L)
AN
Folio Varmeservice
v/Bjorn Brodholt, Tomter
Tit. 92 26 10
Bruk VARMEKONTO hos TEXACO

7

rjjIWtt

lFam 40
EIENDOMSFORM

41%K

ELEKTROENTREPR JJøR

Elektrorep. Egil H. Jorgensen

KJØpe eHer selge
eiendom?

Tif. 09/92 92 B1 - Fax

Kontakt:

SALG OG REP. AV KJOLJFRYS - VASKIOPPVASK-T0RK- KOMFYRER/M1CROBOLGEKAFFETRAKTERE - STØVSUGERE - VIDEO - EL.MATERIELL

TRYTI EIENDOMSMEGUNG A/S
TH, OM 55 70

-

4ek ir%r

UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER

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

ANDRESEN & SUNNER A/S

Galleri - innramming

uttorer alt I rørleggerarbeid.
Tif. pr. 92 43 54 - 9248 92

Guilmedalje i innramming I VM 198909 1990

Bakkevn. 66, 1911 Flateby
TIf. 92 86 94. MobiltIf. 094/26 165

I

TORNERUD - Askim

utterer alt IS.
el-installasjoner
1912 Enebakk — tlf. 92 63 00

TIf 88 15 70

EILAG

SKOMAKER'Ni SKI

-

FRISØR

Topes Tak og Fasade A/8
Man-ire. 9.00-17.00
Tors. 10.00-18.00
Lør. 9.00-14.00

- Tak- on
k
I
uilens
age 'rareIu

Forretningssenteret,
Ytre Enebakk - tlf. 92 54 13

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

DIJRUDGARD,
1914 YTRE ENEBAKK
Tlf. 09924630 Mobil 03004997

4D

tie
egnskapskontor
A/S
w"I
Tlf 09/92 63 03
Godkient regnskpskontor
1912 Enebakk

DØGNVAKT
Graving og hoytrykkspyling

I

Hovel Heuaas
;storer

Landbruksregnskap - Gardsoverdragelser
Andre nringsdrivende

'

Dalefjerdingen, tlf. 09/92 64 33

OIav C. Jensen
9_..S.. 8 $øn A/S
1400 SKI. TLF. 09-8714 57
RORLEGGERBUTIKK
EGEN RORLEG GERAVOELING
All innen • Sanitar • Varme • tY1oernIsertng
TANNBEHANDL.

sys.adm

TANNLEGE
• Regnskap & Forretningsforsel
• Bedrittsràdgivning

Stein Daj're-Hanssefl

ate - ysen+ ere,* Fla eby
92 87 39
TH. kI. 8.00-15.00
92 80 31
TIf. utenom kontortid
fl -

SyStemAdministraSlOn A/S
Gaupeveien 29
1914 Ytre Enebakk

-•'-' lit.. (09)924824-924774.

0nsd.se Iveder, etter avtale.
Medl. MNTF

TRAFIKKSKOLE

BYGG 00 ANLEGG

Hap du ti tommeltotter?

R4,o

Vi fikser det meste,og hjelper de fleste.
Rimelige priser. Pensjonister -i-20%
Utlete av byggtorker og minigraver

Lennestadvn. 5
1912 Enebakk

Fast pris
T0mPe 109n ekkerservlCe
Ernst :
Bakkeveien 5 1911 Flateby

Lunds Maling
og Tapetsering A/S

Utterer alt inner nybygg tilbygg reparasjoner.
modernisering flislegging og tapetsering

Helgesensgt 12
Grunerlokka
TIf 02/38 51 73

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

(

Entreprenør

f

Flateby, 09/928731
Mobil 094/95
". mu

1%,TCIete'

1
0
,-

le

Rune Bergskaug

I

Alt I mur- og fliselegging
tTLF.92 83 52
Bergskaugvn. 24
1911 FLATEBY
GLASS
Bygg- og tommermester
Enebakk
Glass
Jørn Sulerud
I Alt i glassarbeid
1914 Ytre Enebakk
Tlf. 929080-924488
Svein Thorsen
r
Fjeilvn. 30 a, 1914 Y. Enebakk
MobiltIf. 030/15750
TIf. 9246 13 - Mobil: 030/30 339
'+ N"b
til'-'
ygg,
ygg og rehabilitering
re ai Lering
Ogsá kveidstid
5

TANNTEKNIKERMESTER
LASZLO FARAGO
Grevlingveien 34, 1914 Ytre Enebakk
TIf. 09.9246 82

s., 1i
LipplrIflg pa

Teorikurs - Fase //
TIf 06/81 42 92
X

Ski Trafikkskole
.

aarme anresetviee1Jeriester

S
-

Inr A.
,
ransport
stein og fylimasse
Flateby -hf. 92 8042
Mobiltlf. 094/95 481

.

.

- skill fra Fetvn. v/Iiypiassen)

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

SPESUALFORRETNINGER
TEPPEENGROS A/S
ALT I TEPPER
OG GUL'BELEGG
3]f 92 80 21
1911 F'latebi
Mobil 030/06 359

-

• Poliklinikk • Rontgen • Kirurgi
S Lab.service0ppstaihng opererte dyr
Vet. Knut-Arne rverdal
N. Riisgard, Kieller

VAKTSELSKAP
LAM,
Tf4r 927172 030-22300

masse II - masse D
Teorikurs - KiOretimer
Om nodvendig meter vi
Iii kloretimer I Enebakk

DYREKLINIKK
Foig med

44

-

TRANSPORT

BYGG

Lars M. Enger 1_SPer-Ek1iea.s

Gray., sprengning, transport

Enebakk Tannteknikk

III. 09i92 6543
Mobil 094/37 548

CMO
Utforer alt innen
nybygg, tilbygg, rehabilitering
og modern isering

HANDVKSSENTRALEN
I ENAKK
TIf. 92 52 28

Rakkestadvn 74
1912 Enebakk
TIf 92 63 81

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

ENEBAKI( I/ANN OC VARME

Regnskapskontor

Ljff/f
'
Ekornveieri 35, 1914 Ytre Enebakk
Rine 09 . 92 43 37
BYGG OG ANLEGG

Statoll Qijeservice Enebakk viTrond øiseth
Tlf. 09-92 55 55. Mobil III. 094-14469

19,114

REGNSKAP

sRR.

.0 STATOIL

Varme, sanitr, nybygg 09 rehabilitering.
Utleie

(;!s

TIf. 09-87 53 77

fl•
DJç?5t?S

Fyringsolje - Parafin - Autodiesel
Konktjrransedyktigepriserhe/e âret!

Erik Kjelgaard.

Asenvn. 2,1400 Ski

SELSKAPSMAT

BRENSEL

51

1914 Ytre Enebakk
Mobil 094/11 747 - 030/16 735

Skoene reparerer
du hos

Strømsborg &
Enersen A/S

A. NILSENS
BILSERVICE

S.

Aut. rorleggerfirma

Flateby - tlf. 92 80 80

J I. BR[NDJ RD

-. ....

NYESTEBILFORRETNING

14

RØRLEGGER

Galled Nygard

ELEKTROENTREPRENORFIRMA

Erling Rod A/S

DAME-eq
HERREFF1ISØR
SOL - PARFYMERI

4el

SKOMAKEB

1800 Askim

Kjop

n

RAMMEVERKSTED

BIL
Audi

11110

D.FREI AG CO
Elektro - Mekanisk - Verksted
Produksjon - Reparasjon
Sterkstrom - Svakstrom
Bil - Elektro

- Postboks 77, 1912 Enebakk - tlf. 09/92 62 94
KVIKK RENS

.•
-It

"'
-. -

. 6

,

qzA atajama L9
5 RN:
Vi renser det meste:
Dyner, saueskinn, gardiner,
garderobe, osv.

Grendesenteret, 1911 Flateby
TIf. 09/92 83 74

for.

jQfli?tt

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

Privattelefoner:
Redaktør Anne-Grete Lossius 92 62 76

Adresse: Pb. 62
1912 ENEBAKK

Bankgiro 1605 02Q 1426
Postgiro 08054 193298

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

Minner fra en svunnen tid Lopper til stotte
Nylig
var
Enebakk
Bondekvinnelag invitert til
omvisning i Gammlestua pa
Holtop gard, og Astrid Holtop
sto for invitasjon og omvisning i
den nrmere 200 âr gamle stua.
—Det var i fjor sommer det
begynte, forteller Astrid. Jeg
satte i gang, ryddet stua torn,
vasket og skurte, kittet vinduer
og hentet frem alle de gamle
tingene fra hemsen. Arild, mannen mm, hadde ikke tro pa at
stua kunne settes i stand, men
nár jeg hadde satt i gang inne
mAtte ban pent begynne med det
utvendige.

Lutet og kokt
—I den gamle dragekista i gangen fant jeg de gamle gardinene

og et tyvetalls hjemmevevde
fork1r, forteller Astrid, ikke
noe av det sA Ut! —Det fikk briste efler bere, jeg kokte og jeg
kioret, og det gikk heldigvis bra.
Alle rnØblene bar Astrid selv
lutet, og det er ikke mAte pA alt
det nydelige bun bar fAtt Ut av
de gamle tingene. Her kan man
blant mye annet finne smørkinner og skap fra slutten av 1700tallet, trau, en gammel rokk,
kardere, gammelt servise, ja,
man kan ramse opp i det uendelige.
Bygningen er omkring 200 Ar
gammel og Holtop-slekta bar
bygget og bodd her siden 1830Arene. Da var Holtop en husmannsplass under østenbøl.
Helt frem til 1970 bar

Gammelstua wert bebodd. NA er
aitsA stua satt i stand, We for A
ta vare pA det gamle, og for at
Astrid skal bruke den som
salgslokale for sin kunst.
Sorn de fleste sikkert vet, er
Astrid Holtop en anerkjent rosemaler, og etter at bun nA bar gAtt
over i halv stilling pA Mjr, vii
bun bruke sin ledige tid til A
male og veve mer.
Hver lørdag frem til jul vil
Gammelstua pA Holtop holdes
Apen for publikum.
Her kan man gjøre et godt
kjøp sarntidig med at man kan
fA oppleve litt fra en svunnen
tid.
ANNE LUND

for trafikkskadde
Sanitetskvinnene i Enebakk bar
igjen arrangert loppernarked pA
Enebakk ungdomsskole, og
denne gangen gikk inntekten i
sin heihet til bus for trafikkskadde.
Dessverre ble det ikke den
oppslutningen om arrangementet som sanitetskvinnene hadde
hApet pA, og Arsaken var nok at
det var sA mange arrangementer
akkurat den dagen. Men innkomsten ble pA rundt 20 000
kroner, og det var vel ikke verst.
OgsA auksjon ble avholdt, og
ørnulf Eidsvold stilte velvillig
opp for A ta den biten, og som
alitid nAr ban er i sving blir det
mye moro og latter. —Pass pA nA

for her kommer 'Hønan Agda',
ropte ban ørnulf da ei glasshøne
skulle gA under hammeren. Og
den dyktige auksjonariusen sørget for at det ble mynt i kassa,
og at folk trivdes.
Det bugnet av alskens saker
pA bordene, og klter i hopetall,
sA mange gjorde nok litt av et
røverkjøp. —Jeg bar fAtt kjøpt
bademadrass til to kroner, fortalte ei strAlende fomøyd lita
jente, sA den var nok vel verdt
pengene.
Sanitetsforeningene gAr nA
mer aktivt ut for A skaffe tomt
til bus for trafikkskadde, og
Enebakk kommune bar allerede
fAtt en forespørsel.

UKE 37
TRELA$TmUlKE
hos Inferior-Service A.s
Sd har igjen sanitetskvinnene i Enebakk holdt loppernarked, og denne
gangen gdr inntekten til hus for trafikkskadde.
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Tirsdag er det Arsmøte i foreldrerAdet pA Ytre Enebakk skole,
og her vil et spennende og
ømtAelig? tema bli tatt opp til
debatt: 'Hvordan skal foreidrene fA mer A si i skolenT'
—I hvilken grad ønsker vi
mere inriflytelse i skolen?, skal
vi were med A avgjøre hvilke
lrere som mA gA ved innskrenkninger?, stØrre avgjørelsesmyndighet ved fordeling av
midler?, herebøker og aririet?
Hva gAr pengene til, og bØr ikke
vi som foreldre bli hØrt i langt
sterkere grad?, spør Ingar
Kristoffersen i FAU.
—Vi fAr besøk av rektor og en
foreldrerepresentant fra Gran
skole i Oslo, som bar forsØkt
med foreldrestyrt skole" en
periode, og med godt resultat,
sier Kristoffersen.
Han legger til at slik det nA
fungerer sA er foreldrerAdets
arbeidsutvalg kun et sandpAstrøingsorgan. —Vi er bare et
supperAd sA lenge vi ikke bar
mer innflytelse, sier ban, og legger til at foreldrene ikke blir tatt
hensyn til i tilstrekkelig grad.
—Samarbeid mellom hjem og
skole, som det sA tint heter i

skolen!

grunnskoleloven er bare fine
ord slik det blir praktisert i dag,
mener ban. Og av andre stikkord ban kommer med er: Hvor
mye skal skolestyret avgjØre?
De kjører sitt eget lØp, pAstAr
ban. Som mener mer mA deligeres Ut til skolene.
Her er det en lang rekke
spørsmAl som trengs grundig
behandling, og fØrste steg er
motet fØrstkommende tirsdag.
Mot fram og si deres mening i
denne yhyre viktige debatten,
oppfordres det dl.
ANNE-GRETE LOSSIUS

-Kjøp norsk!
Tenk litt lenger
I disse dager med frigivelse av
SMS-penger og tilbakebetalirig
av skatt.
Skal pengene gA dl forbruk?
Vr med A trygge norske
arbeidsplasser!
KJØP NORSK!
Unni Degrum
Enebakk Bondekvinnelag

