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Sprer glede
I Enebakk
Enebakk Handikapiag feirer 10 Ars
jubileurn. Laget er
et av de mest aktive
i fyiket og sprer glede i kommunen..
Jubileet er butt feiret med en meget
vellykket fest.
SIDE 2

Plan legger
toppkonsert
Lok ale
ildsjeler
pianlegger en konsertbegivenhet uten
sidestykke i Enebakk til hØsten.
BAde amatører og
profesjonelle skal
delta i en oppsetfling av Andrew
Lloyd Webbers musikaler. 120 mennesker vii vre engasjert i de fern konsertene som skal
settes opp.
SIDE 6

Gode filmer
settes opp
En rekke gode og
aktuelle filmer vii
bli satt opp pd progammet for Flateby Kino i tiden
sorn kommer.
Blant annet stAr
flere popu1re famiiiefilmer pd menyen.
SIDE 8

KONDOLANSEm
PROTOKOLL
ER LAOT UT
Ogsã Enebakk er i sorg over kong Olavs bortgang.
Kondolanseprotokoli er Iagt Ut I Herredshuset og vii
vre tiigjengeuig I Herredshusets Apningstid. Lørdag vil man kunne underskrive protokoilen meliom
kI. 8 og 16.
SISTE

0
Talenter star i ko
foran kulturn
monstriongen

—Vi er overveldet, sier en glad Kristin Heistad I arrangementskomiteen for den lokale kulturmønstringen for ungdom I Enebakk. En rekke forskjeilige innslag er meldt pa' til monstringen,
som avvikles pa Mjr ungdomsskole søndag 3. februar, og hele
bredden av kulturaktiviteter blant Enebakk-ungdommen gjenspeiles i arrangementet. Det er fjerde gangen tiltaket avvikles.
De beste lokale innslagene gAr videre til fylkesmønstringen i
Akershus pA StrØmmen 9. mars.
SISTE

Bankboks'ep
Er dot noen av váre kunder
som ikke har tomt bankboksene ved nedleggelsen av
vàrt kontor I KIrkebygden?

Ordfører Káre KjØIle skriver under kondolanseprotokollen
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SPONPLATER

ferdigbehandlet
himlingsplate
62x122 cm

12 mm (for vegg) m/fals
pa 2 sider
62x244 cm
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pr. plate
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PARKETT

TrespoGulvet

Eik Nordic, Ask Nordic
15 mm

7 mm Iaminatparkeft,
vakkert og meget slitesterkt

2950W 24G:
TRELIM
INTER"
Velegnet ved liming
av parkett

VennHgst ta kontakt med
oss snarest —
tlf. 92 4339

Fettfattige produkter
fra naturens eget
kjøkken
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NYLON

GATEKOST
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Skaft kr 14,-

sparebanken
Synnove Finden
osteprodu kter
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APNINGSTIDER:
Man., firs., ons.
og fredag
7.00-16.00
7.00-19.00
Torsdag
Lørdag
9.00-14.00
TIf. 09/92 62 46 - 92 65 30
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Populagr konsert
SA er det igjen tid for den
popu1re Arlige konserten til
Enebakk
Storband.
Gjestesolist i Ar er den kjente
jazzmusikeren
Ame
Domnerus. Han trives nok
hos oss, for det blir tredje
gang han kommer pA besøk
til kommunen.
Konserten vii bli holdt pA
Mjr ungdomsskole andre
lørdag i februar, og er den
ellevte i rekken. Og

popu1re er Enebakk
Storband. Det viser publikumstilstrømmingen ; fuile
hus i alle Ar!

Popular jazzmusiker
Gjestesolist pA konserten
vii bli den kjente, svenske
jazzmusikeren,
Arne
Domnerus. Dirigent er
Torgrim Sollid og vokalist
Lasse Sagen. Marit Myhre
vii were konfransier.

Drama under mønstring
Ailsidigheten er stor blant
bygdas kulturarbeidere, og
ikke minst blant ungdommen. I Ytre Enebakk er en
gjeng igang med oppsettelse
av et dramatisk stykke kalt
"Starte pA døden - gA løs pA
livet. Dette handler om
HIV-smitte, og skal fremføres pA den lokale ungdommens kulturmønstring.
I regi av ungdomsklubben i
Ytre har det vert drevet
amatørteater for tredje Aret
pA rad. Dette er et tilbud for
ungdom fra 13 til 21 Ar, men
dessverre er det fA med fra
den yngre garde. Den yngste
aktive er 18 Ar.

Deltatt i landsfinalen
Gruppa som skal fremføre
dramaet "Starte pA døden gA løs pA livet", har tidligere
deltatt pA ungdommens kulturmønstring, og kom helt til
landsfinalen i Bergen i -89.
Det er fire skuespillere;
Hilde Alfhei, Therese RAken,
Trond Risberg og Mariann

Hellan. Gry Adolfsen spiller
fløyte, og lys vii Eivind
Jentoft ta seg av. Trond
Risberg spiller gitar og synger i tillegg til teaterprestasjonene. InstruktØr er Anne
Gaathaug.

"Starte pA døden
Stykket handler om ei HTVsmittet jente, hennes reaksjoner, og omverdenens. Hun
har en kamerat som fØrst er
veldig skeptisk, men som
innser at det ikke er farlig for
ham, og han blir etterhvert
en god støtte. Jenta er veldig
"deppa" med en gang, men
finner ut at hun vii gjøre noe
ut av livet sift; leve sA lenge
og sA bra hun kan. Hun fAr
ny glød og 'nytt" liv.
Gruppa har fAtt et dikt om
temaet fra en lyriker I
Kongsvinger, Jan Waage. De
har selv skrevet manus, og
bygd dette opp rundt diktet
de har mottatt.
ANNE-GRETE LOSSIUS
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-Enebakk Handmikaplag
sprer solskinn lokalt
Enda en av vAre (lotte
organisasjoner har hatt
jubileum. Denne gang
var det Enebakk
Handikaplag som kunne
vise til 10 Ars aktivt engasjement for folk som er
hemmet i en av sine
funksjoner.
Handikapbadingen pA
Enebakk ungdomsskole
var en av hjertesakene i
oppstarten, og er i dag et
meget populart tilbud.
13. januer ble laget 10 Ar og bar
i dag en mediemsmasse pA 85
personer, noe som er meget bra i
fyikessammenheng. —Laget er et
av de mest aktive i fylket, og en
av de fA som har ungdomskontakt, fortalte representanten for
fylkesorganisasjon,
Tore
Fredheini.
—Vii ikke flette kurver
Kirsti K. Paulsen, aktiv i laget
siden oppstart, og til daglig
undervisningsinspektør pA Mjr
ungdomsskole, tok et historisk
tilbakeblikk. —Vi vii ikke flette
kurver lengre, var overskniftene
i lokalavisene etter at lagets
første formann, Knut ødegaard
hadde tatt kontakt for A fA lift
blest om at noe var pA gang i
Enebakk. —Jeg i min overmodige idealisme trodde jeg skulle
kunne starte en arbeidsgruppe
etter Manpowers arbeidsmAter,
noe som selvfølgelig ikke gikk,
sa ødegaard. —Jeg ønsket ikke A
flette kurver', men gjøre noe
mer aktivt, la han til.
Hyllest til Liv Vikan
Liv Vikan, som dessverre gikk
bort for oss for en tid tilbake,
var en av de mest aktive i laget,
og var ogsA med I det første styret. —Liv Vikan var ailtid tiistede. Det er leit at hun ikke er
med oss lengre, sa Kirsti K.
Paulsen, og hun var ikke alene
om det. Here av de andre talerne hyllet ogsA Vikan og det
arbeid hun hadde nediagt i
laget.

"Gikk i vannet"
Og at handikapiaget er en dniftig

Allefra detfØrste styret i Handikaplaget , minus Liv Vikan som dessverre gikk bort for en tid tilbake, var tilstede under jubileet. Fra
venstre Eli Bylterud, Nils Wiik, Kirsti K. Paulsen og Knut ødegaard.
Foran sitter lagets na°vcerende leder Man-Ann Vefald.
organisasjon er det ikke tvil om.
Av ukentlige arrangementer er
handikapbadingen pA Enebakk
ungdomsskole og sjakkspiiling
for barn fra 4. klasse. I tillegg
arrangerer de teaterturer, kanefart, temamøter og grilikvelder
for A nevrie floe. Arbeid med
publikumsrettet informasjon og
pAdrivere overfor komunale etaten er noe som pAgAn kontinuerhg.
—Vi var sterkt engasjert i A fA
til handikapbading pA Enebakk
U, og 30. april i 1983 gikk vi
bokstavelig tait i vannet med
kime pA, sa Kirsti K. Paulsen.
Handikaplaget har selv investert i garderobe i tilkriytning til
bassenget. De har skaffet mate-

Nytegning av aksjer
A/S Wighett

rialer, utstyr og bygd garderoben. Noe økonomisk hjelp til
dette fikk de av Enebakk
Lionsklubb og sanitetsforeningene i bygda, og litt kom fra kuiturstyret.
I dag betaler kommunen for
oppvarmingen av vannet, men
badevaktene er fnivillige folk,
noe det bun satt stor pris pA.

Sprer glede og solskinn
Ordfører KAre KjØlle satte stor
pris pA lagets arbeid. —De sprer
glede og solskinn, og det setter
vi pris pA. I bunn og grunn en vi
alle funksjonshemmede, men
bar noen av oss noe ekstra fAr vi
betegnelsen funksjonshemmet,
sa han.

Husorkester
I

PA ekstraórdinr generalforsamling den
18/10-90, ble det besluttet a heve aksjekapitalen med inntil kr 200.000,-.
Vi innbyr herved alle aksjornerene samt
alle andre interesserte til a kjøpe aksjer a
kr 100,-.
Aktuelt beløp kan settes inn pa konto
1605.601.5802 fram til 1/5-1991.

Laget fikk mange hyllester fra
fjem og mer, og mange fine presanger vanket.
Eidsvold Funksjonshemmedes
Lag stilte med eget husorkester
bestAende av 15 personer. Her
var det alle kategorier av funksjonshemminger, fra blinde til
ruhletoibrukere og psykisk
utviklingshemmede, til de med
helt vanlig funksjonshemminger
som deg og meg.
En meget veilykket jubileumsfest og et glødende
Enebakklag som Vignett ønsker
lykke til videre.

ANNE-GRETE LOSSIUS

Iflt!tt

15 Irere
forsvi n ner?
Det viser seg nã at
skolebudsjettet er
underbudsjettert p'
flere omrãder. M
etaten selv dekke inn
disse postene er det
kun ett sted igjen ta
midler fra, da alle
poster er hardt
beskãret - lønnsposten til larere. —Det
mest realistiske antall
stillinger som ma
fjernes er rundt 15,
om ikke tilieggsbevilgning gis, sier leder
av skolestyret
Carsten BarbØL
PA lønnsposten er det kun
avsatt 250 000 kroner til
lønnsstigning. I fjor utgjorde denne 750 000, sA her er
det et gap pA en halv million allerede. For avlønning
av tilsynsvaktene under en
oppsigelsestid er det kun
avsatt 100 000 kroner, og
skoleetaten regner med at
det dobbelte er realistisk.

Hâper pi mild vinter
Leder av skolestyret,
Carsten Barbøl, hAper pA en
mild vinter. Posten til brensel, lys og renhold er beskAret med 300 000 kroner.
Her regnes det med at
ENØK-tiltak vii vere
besparende. —Vi vil gA rett i
vannet! Det er kun Hauglia
skole det er gjort noe med
sA det vii bli minimal
besparing, og skal vi dekke
opp ekstrautgifter her mA vi
regne med A ta et par
lrerstil1inger, sier BarbØl.
—Jo kaidere det blir, dess
ferre stillinger, sier en oppgitt skolestyreleder.
Hvis iønnsstigningen blir
høyere enn det budsjetterte
kan etaten fA en ekstrautgift
pA rundt en halv million
kroner. —Ifølge rAdmann og
ordfører mA vi greie oss
med det vi har fAtt; ingen
ekstrabevilgninger vil bli
gitt. Det vii da tilsi at vi mA
ytterligere
4-5
fjerne
kererstillinger da det er den
eneste posten pA budsjettet
vi kan ta noe fra, sier
BarbØl.
Alierede i mars mA det
were klarlagt om etaten fAr
ekstrabevilgninger for da
skal herere for neste skoieAr
ansettes. Men slik det nA
ser ut kan enebakkskolene
risikere A fA enda ferre
lterere enn først antatt.
ANNE-GRETE LOSSIUS

-Det viol bli kaos
til so meren
Vignett har tatt en prat med tre
av tilsynsvaktene, alle ansatt
ved Enebakk ungdomsskole. SA
store hApet om annet arbeid I
kommunen har de ikke, og de
fØler stor usikkerhet og engstelSe.

Kiarer det ikke Økonomisk
Gerd Gundersen (63) har vert
tiisynsvakt i kommunen siden
1976. Hun er enslig og den lille
inntekten hun fAr i denne
stillingen kommer godt med.
—Jeg kommer ikke til A søke pA
andre jobber; er for 'gammal"
til det, sier hun.
Bent Madsen (40) har ogsA
arbeidet pA skolen ienge - rundt
ni Ar. For A fA endene til A motes
arbeider hun noen timer pA posthuset, vasker pA skolen og er tilsynsvakt.
Synnøve Paulsen (44) har
ogsA vask og tilsyn ved skolen,
som de to andre. Hun er enslig
forsørger. —Jeg hAper A fA annet
arbeid for ellers makter jeg det
ikke økonomisk. Jeg klarer meg
ikke bare med vaskejobben, sier
hun.

Hvem star ansvarlig?
Rektor Harald Nyen ved
Enebakk ungdomsskole forstAr
ikke hvordan utleien skal Ia seg
gjennomføre uten vakter. —Vi
har mange utleier her gjennom
uken, og de forskjellige organisasjonene kommer ikke til samme tid. Hvem skal ha nøkler til
skolen og hvem skal ha ansvar
for at alarmen blir slAtt av og
pA? Nøklene her passer til alle
rom, og jeg kan ikke ha en
mengde nøkler rundt pA bygda,
sier Nyen.
Han legger til at det kun kan
bli et fAtall som vil fA ansvaret
for nøkler og alarm, pluss oppsyn med hele skolen pA kveldstid, og han spør seg om det finnes folk som er villige til A pAta
seg et sApass stort ansvar uten
kompensasjon.

EntrecOte

00
ON 98 Pr.

Sportswiener
13 20

Synnøve Paulsen (tv.), Gerd Gundersen og Bent Madsen er tre av
kommunens tilsynsvakter som mi gá.
slik at dagens ordning med lønnede tilsynsvakter kan fortsette.
I sommerhalvAret er det en
mengde fotbalikamper og
øvinger i tilknytning til skolen.
Dusjer og garderober blir flittig
benyttet, og vaktene mA holde
orden pA hvor de forskjellige
skal were, og jevnlig passe pA at
folk ikke iøper ut og inn av
lokalene. —Det kommer til A bli
kaos nAr kampene begynner til
vAren, er den entydige beskjeden fra alle tilsynsvaktene.
Vaktmester Gunnar Skogholt
er ogsA sterkt i tvil om hvordan
dette vil utarte seg. Blant annet
er det frykt for at det vii bli mer
ødeleggelser og slitasje pA
inventar. —Jeg veit ikke hvordan
dette blir, men frykter for at ting
lettere kan bli ødelagt, sier han.
De tre tilsynsvaktene lurer swert
pA hva som vii skje, men bar
foreløbig ikke hørt noe. De er
alle organisert i kommuneforeningen og hAper foreningeri kan

hjelpe til med A skaffe dem nytt
arbeid.
Oddbjøm SiljebØl, leder av
foreningen, sier at de allerede i
host ba om drøftinger med kommunen, men fikk ikke svar. NA
har det wert holdt et informasjonsmøte, og Siljebøl forsikrer
at han kommer til A be kommunen "legge seg i sla for A
fremskaffe arbeid.

Kartiegger stillinger
Personalsjef Jan Ryste sier at de
er igang med A kartlegge
stillinger og alternativer for
omplassering. —Vi skal sA langt
det er mulig søke A gi tilsynsvaktene annet arbeid, sier han.
Han kommer til A innkaile til et
felles orienteringsmote. og innkalle hver enkelt til samtaler.
—Vi bar en del stillinger I forbindelse med tiibakeføringen av de
psykisk utviklingshemmede, og
dette arbeider vi nA med, sier
han.
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13,

Deler til de fleste produkter skaffes,
.eller has pa lager!
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APENT 8-16. Onsdager 8-20.

Landmannspostel 56

Vask-uppvask, kjøI-frys, mikrobølge,
komfyrer, kafleti'aktere, støvsugere, kjølerom
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HVITEVAREVERKSTED - BATUTSTYR

TIf. 09-92 44 14. - 09-92 45 65
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Kokt skinke

Kaos
Nyen er av den oppfatning at
organisasjonen mA begynne A
betale for leie av skolelokalene

kjottdeig
90

117

Na begynner hverdagen
for mange av kommunens ansatte. Oppsigelser
eller ompiasseringer vii
sannsynlig komme pa
iøpende band.
Tilsynsvaktene ved skolene finnes det ikke midler
til a behoide sã om ikke
annet arbeid kan skaffes
ma de gt først.

MOTORSERVICE
MEKANISK SERVICE
SKADER OG LAKK
LAN EBILER

M

Fersk

1

Elektrorep. Egil H. Jorgensen
09/92 92 81. Telefax 09/92 92 82
jReparasjoner 1 hemmet etter avtale.

5 pk.
an
(25-40-60W)
RM
3990 29
[BKENS
MATSENTER A/S
YTRE ENEBAKK
hf. 9240 14
Tilbudene gjelder fra 24.1. og sa
Iangt behoidningen rekker.
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Gratulerer

TRFF
Arsmøte
Enebakk Handikaplag avhoider
Arsmøte i februar. MØtet holdes
i kantina pA Herredshuset. Se
forøvrig annonse.

Medlemsmøte
Enebakk Arbeiderparti inviterer til medlemsmøte første onsdag i februar. Det er viktige saker pA dagsorden sA styret hAper pA god oppsiutning. Annonse I dagens avis.

KondolanSe
Kondolanseprotok011
I forbindelse med kong Oiav V
bortgang er kondolanseprotokoli
utlagt I Enebakk Herrredshus,
og vil bii liggende fram til vAr
avhoidte konge blir graviagt.
Protokoilen vii were utlagt i
kontortiden, fra klokken 08:00
til 16:00.

Beredskap
•••S•e••

Ungdommens
kulturmønstring
Vir tulle Ken
er butt stor gutt pA ett Ar!
Gratulerer med dagen den
27.1. Pappa Trond gratuleres
ogsA med dagen den 31.1.
Familien I Ytre

NA er det ikke lenge for den lokale mønstringen finner sted.
Første søndag i februar braker
det iøs i aulaen pA Mjr ungdomsskole. Mot fram og se det
brede spekter av kulturkrefter
biant bygdas ungdom!

Ingeborg
Gratulerer med myndighetsdagen 23. januar.
Hilsen gjengen pA Nyberg

Jan-Erik
Gratulerer med 17.-Arsdagen i
dag.
Hilsen farnilien

Thomas
Gratulerer med 17.-Arsdagen i
morgen - 24. januar.
Hilsen familien og oss I B 11

Etterlyser møbler
Kirkebygden ungdomsklubb
trenger møbler. Har noen salong, bord eller stoier A. gi
kiubben er de svrt takknemlige for det. Kiubben sliter med
økonomi som andre, og bar
ikke midler til innkjøp av slike
ting.

Ny utleiekontakt
Klubbhuset til Enebakk Idrettsforening, Streifinn, bar fAtt ny
utleiekontakt. Det er Gerd Liland, bosatt pA Flateby. Se
forøvrig annonse.

Rune
fyller Ar 24. januar,

Kjell
fylier Ar 26. januar
De feirer i lag, det blir nok Iitt
av en dag.
Begge gratuleres av
W.-gjengen

Takk

Samtalegrupper
NA tas det initiativ til oppstart
av samtalegrupper i forbindelse
med separasjoner og skilsmisser. Denne kan bAde fungere
som stØtte i vanskeiige situasjoner, og gi nye impulser og
innblikk i problemomrAder. Se
forøv rig annonse.

••••S•••
Annonsører!
Jeg stutter som annonsekonsulent i Vignett, og vii takke annonsørene for den fine og
vennlige rnAten jeg er butt mØtt
med.
Vennlig hilsen
Olav Olafsson

Vi motes
••••••••

Nei til EF-mote
Nei til EF-folket inviterer til
Apent mote i kveld (onsdag) pA
Bøndernes Hus.
Alie interesserte er hjertlig velkommen. Mediemskap i organissjonen kan tegnes samme
kveld.

Bygdeboka bind III
ForhAndsbestilling I form av
gavekort til favørpris kr. 390.fAes nA kjøpt pA kulturkontoret,
pA postkontorene og i sparebanken, Ytre Enebakk.
Boka ieveres veci pAsketidet,
solid bundet med skinnrygg,
800 sider, 300 bilder.
Fra første februar gAr prisen
opp til kr. 450,-, og fra samme
tid gAr prisen pA bind I og It
opp fra kr. 250,- til kr. 300,-.

Katastrofe
Er du forberedt
pa krise?

Ovennevnte er fra en brosjyre
som alle kommunens husstander
vii motta en av de nermeste dafryktinngytende
En
gene.
overskrift muligens, men sannsyniig laget slik for at folk skal
lese innholdet i denne viktige
brosjyren; og ta vare pA den.
Krisesituasjoner der vann eller
strøm forsvinner kan like godt
oppstA i fredstid som i en krigssituasjon.
Brosjyren gir opplysninger
om hva som er greit A oppbevare
av bAde mat, vann og andre dagiige ting vi bar behov for, men
som vi kanskje ikke tenker sA
mye pA.
OrdfØrer KAre Kjøiie pApeker
at det er tilfeidig at brosjyren Utkommer akkurat nA. —Denne er
like viktig enten det er krig eller
fred, sier ban, og fortelier at
planlegging av brosjyren bar pA.
'gAtt I lang tid.
Frivillige lag og foreninger vii
komme rundt til hver enkeit
husstand med brosjyren sA ta
godt imot dem.

Skiskole
Barneskiskolene som skulle ha
startet sist lørdag We pA Flateby og i Ytre ble utsatt en uke pA.
gruon av sorg over kong Olav V
bortgang. Men lørdag starter
Enebakk Idrettsforening opp pA
fly frisk.

Barneskiskolen I Ytre
Driv starter skiskolen for barn
fra syv til og med ni Ar klokken
17:15 i kveld (onsdag) ved
Drivplassen. Den yngre garde
starter allerede klokken ett i
dag.
Kontingenten er noe nedsatt I
forholdt til fØrst annonsert, og I
tiliegg vil barna fA. aniedning til
A delta i Barnas Houmenkoildag
uten ekstra omkostninger.

Løyper ogs i Ytre!
Skiforeningen meider om flotte
løyper ogsA i Ytre Enebakk, 0
bar gitt oss følgende opplysninger:
I skriveride stund melder Enebakk Ilokale skiforening om
flotte løyper over det hele-i den
søndre del av Østmarka.
Det nytter A. kiage: Snøscooteren er kommet tilbake til Ytre
Enebakk!! Nils Wiik, løypebasen vAr her i Ytre, bar kjørt i
flere dager for A. fA opp alle
løypene igjen. Han sier at nA er
alt i orden her ogsA, men en del
smAbjørk langs løypene bar
ikke kiart A holde pA den tunge
snØen og bøyer seg over sporet. Vi fAr hjelpe hverandre
med A fA ryddet disse portalene
Søndagens turforsiag fra
Ytre Enebakk:
VAgvann-Høljem-BrAtan (servering)-NATObunkersene-Briesiora-Gaupestein-iaflgS
Mjrskauko1len-BrAtan (servering)-Vestby bro (Ca. 15
km).
Mange hadde benyttet forrige søndags flotte skiføre, og
John Mjønii pA KlabAnn
meldte om rundt 100 vaffei- og
kaffesøkende skiløpere. Løypene ligger der ennA folkens;
det er bare A. benytte dem!

Pa kino

gjenferdet i byen, og ban lrer
seg noen smA knep som gjør at
Molly etterhvert blir klar over
at ban virkelig er tiistede...
En grøssende, romantisk og
hØyst uvanlig kjrlighetshistone.

DAYS OF THUNDER med
Tom Cruise. Han bar en drØm i
livet, og det er A vinne Daytona
500. Det mest prestisjefyllte
racet av dem alle. Under løpet
mistter Cole kontroilen over
bilen.
PA sykehuset visen det seg at
de fysiske skadene ikke er alvorlige. Tilbake pA banen oppdager ban imidlertid at en fly
og ukjent fieise bar tatt plass I
bilen - redsel

Inger

A ksjebre Vt
Aksjèutvidelse
PA ekstraordinr generalforsamling i Vignett ble det besluttet A heve aksjekapitalen
med inntil 200 000 kroner.
Vi innbyr derfor alle aksjonrer, samt alle andre interesserte til A kjøpe aksjer for
100 kroner per stykk. Se forøvrig annonse i dagens avis.

Ukens filmer
SJØRØVERØYA er en helt ny
fiimversjon av Robert Louis
Stevensons popuire bok.
Handiingen finner sted midt pA
I 800-taliet, en tidsepoke da
sjørøverne regjerte pA havet, og
skremte vettet av de som vAget
seg utpA.
Filmen bar kjente skuespillere i rollene: bI.a. Charles
Heston, Oliver Reed, Christopher Lee. Underholdende og
spennende film bAde for voksne og barn.

.,'

EN ROMANSE.
EN THRILLER.
El EVENTYR.
EN KOMEDIE.

Gudstjenesteliste for
Enebakk 27. januar
1991:
11:00 Enebakk kirke
v/øvstegA.rd. I ant. bibeldagen.
11:00 Mari kirke. Fam. gudstj. i ant. Bibeldagen
v/Helgheim.
19:00 Misjonshuset, Ytre
Enebakk. Aviutning pA. Feliesmøtene. Spr. Lilleaasen.
Misjonskoret.

PATRICK S'NAYl[DEMI MOOREWHQOPI GOLDBERG

GHOST

Spennende er ogsA ungdomsfilmen GHOST- med Patrick
.Swayze, Demi Moore og
Whoopi Goldberg. Sam 0
Molly er nyforelsket. En kveld
blir de stoppet av en ransmann,
og Sam blir skutt ned og drept.
Til sin store forskrekkelse blir
ban stAende og betrakte det
hele og ser ambulansen frakte
kroppen hans- avgArde. Men
uansett hvor hardt ban prover
kiarer ban ikke A fA kontakt
med Molly eller andre levende
mennesker.
Han oppdager at drapet var
planiagt og at Molly er I fare,
uten at ban er I stand til A advare henne. Sam finner etterhvert
ut at ban ikke er det eneste

Torsdag24. 1.
U) 18:30 Days of Thunder
V) 20:30 Ghost
Søndag 27. 1.
U) 16:30 Sjørøverøya (Obs!
Barn under 10 Ar mA were i
følge med voksne)
U) 18:30 Days of Thunder
V) 20:30 Ghost
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Stort kundegrunnlag
for ny bank i Enebakk
Vdre tipskasser er godt synlige. Se etter disse hvite kassene!

Lag og foreninger
- kom med tips
eller skriv selv!
NA starter vi pA et nytt,
ubrukt Ar, og vii redaksjonen
Ønsker bedre kontakt med
det mangfold av lag og forefinger som finns i bygda.
Kom med ãrsmeldinger
De fleste har vel avviklet
ArsmØtene sine nA? Vi har
mottatt noen Arsmeldinger,
men det er et meget lite
antall i forhold til de uttallige
foreninger som firms i bygda
vAr. For A kunne gi en
bredest mulig dekning av
vAil rikholdige kulturliv er vi
avhengig av god kontakt
med dere.
Skriv selv!
I vAr redaksjon er det kun to
'skrivere'. Det tilsier at vi
ikke har kapasitet til A nA
rundt lii alle til enhver tid. Vi
prover sA godt vi kan A dekke
mest mulig av det vi fAr tips
om, men dessverre - alt klarer vi ikke.
Det er derfor fint om dere
kunne skrevet litt selv og
sendt oss; planer fremover,
møter som skal holdes eller
referat fra møter/arrangementer som har vrt holdt.

Ingen garanti
Vi kan dessverre ikke garantere at alt til enhver tid fAr
piass i avisen, men skriver
dere kort er det enklere A fA
plass. Som de fleste vel er
klar over sliter vi med dArlig
Økonomi, noe som gjØr at vi
sjeiden kan utgi større aviser
enn en 12-sider. Og det igjen
tilsier at plassen er begrenset.
Husk ogsA A gi oss tips om
arrangementer i god tid slik
at vi kan ha en mulighet til A
dekke dem. Vi mA planlegge
vAr arbeidstid som andre, og
kan som regel ikke mote
frem pA tilstelninger vi fAr
beskjed om kun et par dager
i forveien.

Over 4 200 personer er uteri et
fulistendig banktiibud i lokalmiljøet
i
skolekretsene
Kirkebygda og Flateby. Svant
mange andre steder i landet er
befolkningsgrunnlaget per filial
lavere.
I Enebakk Lokalbankforening
tenker vi oss i første omgang et
deltids ekspedisjonstilbud, med
vekselvise
Apningstider
i
Kirkebygda og pA Flateby. Vi
tenker oss utstrakt bruk av automatiserte løsninger for selvbetjening - som bør were kobiet
opp not eksisterende datasystemer i en samarbeidende bank.
Vi tenker oss ogsA mer kundevennlige Apningstider, blant
annet med tanke pA alle som
arbeider utenfor Enebakk.
Vi har satt opp endel kalkyler
for bankdrift, basert pA tailmateriale og kontakter med andre
banker. Vi arbeider nA ut fra en
talimodell med en forvaitningskapital første Aret pA 35 miilioner kroner, som tilsier en egenkapital pA 2,8 millioner kroner.
Vi mener selv vi her har et
realistisk oppiegg og tar nA kontakt med andre banker i omrAdet
for A drøfte samarbeidsløsninger. Hvis samtalene faller positivt
ut, vii vi senere gA ut med en
markedsføringsundersøkelse til
alle husstander i de to skolekretsene.

Vi mottar stadig nye innmeldinger til Lokalbankforeningen,
men hAper de som per i dag ikke
er medlemmer tenker gjennom
saken. Det er de smA, lokale
sparebankene som er de mest
lønnsomme bankene, og som gir

inntekter til kommunekassa i
egeli kommune.
Enebakk Lokalbankforening
Thor Gitlesen, Halyard
Waade, KjelI Dehli, Arthur
Orderud

Takk til Handikaplaget
for lordagsbadingen
Vi vAkner tidlig om iØrdags morran
og formen kjennes Jo sA som sä.
Vi kravier stØi og stiv ut av senga
og tenker hva skal vi gJore nA?
Men etterhvert vAkner vi jo mere
ser pA kalenderen - heldigvis,
vi finner ut at det er Jo lørdag,
det finnes varmt vann tit billig pris.
Med stive fingre vi kier da pA oss
til Enebakk U avsted vii vi.
Og prover pA A bli fort ferdig
for vi vii were der klokka ti.

Vi mØter kjente og sA gAr praten,
i mens vi koser oss i varmt vann.
Det er en stemning vi setter pris pA
og takker de som fAr det i stand.
Ja, Handikaplaget mA vi takke,
og takk til skoie og myndighet
som gir oss mulighet til A slappe
av pA dette deilige sLed.
Vi har fAtt varmt bad, vi har fAtt kaffe,
og kroppen den er butt myk og bud.
I Enebakk fins ei bedre tilbud.
Det mA behoides - det mener vi!

Vi møter smilende badevakter,
fAr lost billett og nA haster det
med A komme ut i haccenget
og svømme rundt der i ro og fred.

Hiisen takknemlige badegjester

E000
DAME$TOVLEIT

NA 30010

Benytt tipskassene
Vi minner samtidig om vAre
tipskasser som er oppsatt
i/utenfor matvarebutikkene
og i Sparebanken i Ytre.
Disse blir tØmt onsdag kveld,
og hver gang er vi spente pA
om det ligger noe spennende
i disse.

offwhite
for 699,-

Brun ECCO

HERRE$10 ET

ANNE-GRETE LOSSIUS

_
0

1w

.

1501

' Masse forskjellige

DAME$TOVLETTER

BYGDEBOKA BIND III

1/2 PMS

Forhfindsbestilling i form av gavekort til favØrpris kr
390,- fâes nt kjøpt pa Kulturkontoret, hos postkontorene og i Sparebanken NOR, Ytre Enebakk.
Boka leveres ved pãsketider, solid bundet med skinn
rygg, 800 sider, 300 bilder.
Fra 1. februar gâr prisen opp til kr 450,- og fra samme
tid prisen for bind I og II opp fra kr 250,- til kr 300,pr. bind.
Bind I og II faes kjøpt
Sparebanken NOR.

pa

Kulturkontoret og i

APENT
FRED
LORD.

10-17
10-18
09-14

SALGET STARTER
TORSDAG 24. JANUAR

ata an za 95 K( £1
L

Flatebysenteret, 1911 Flateby - TIf. 09/92 83 74
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Trangt om
plassen for
buss-elever

Villa totalskadet av
brann
Era Enebakk lensmannskontor meldes det am en brann I
en villa i Ytre Enebakk fredag.
Villaen ble totaiskadet med
store røyk- og sotskader.
Forutenom dette meldes det
om en stille og rolig heig I
Enebakk.

Trenger do hjelp
til selvangivelsen?
Utfylling av selvangivelse - med vedlegg
og korrekt skatteberegning for privatpersoner og nringsdrivende. Rimelig.

TLF. 09/92 63 03

NORGES MEST
KJØPTE SNØFRESERE!
Robuste - slitesterke - lettkjørte
De fleste velger en Ariens. Og uansett hvilken av árets 7 modeller du
velger far du en robust, slitesterk og
lettkørt snefreser.
Motorstyrken er fra 5-12 HK og
fresebredden fra 51-91 cm. 6 modeler har kjethnger 09 luftfylte hjul som
standard, 09 flere kan bygges ut til
jordfreser eller feiemaskin. El.start
er tilleggsutstyr dl alle modellene.

4 modeller med
diflerensial og
-sperre pS hjulene.

- 7 torskjelligé
modeller.

Viggo Aker Olsen, til venstre, og Johan østby er to av ildsjelenc hak et gedigent konsertoppsett der
utdrag avflere av Andrew Lloyd Webbers musicals vii bli oppsatt; blant andre Evita, Cats og Jesus
Christ Superstar

Lokal gruppe pianlegger:

Gedigent konsert
opplegg i Ena.1.1akk
Gled dere enebakkinger!
Til høsten blir utdrag av
flere av musikalene til
Andrew Lloyd Webber
oppsatt I Enebakk. Av
disse kan nevnes: Jesus
Christ Superstar, Evita
og Cats. Bade amatører
og profesjonelle vii delta,
og det vii bli en gedigen
forestilling der rundt 120
mennesker vii vre engasjert.
HØsten 90 startet en ivrig gruppe opp med planlegging av det
stØrste konsertoppsett som noen
i
gang har vert arrangert
Enebakk. De kaller seg selv
styringsgruppe, og bestár av
Johan østby, Stig Adolfsen,
Roar Myhre, Vidar Sandem,
Erik Grøn og Viggo Aker
Olsen.

Flelge Sevde as
1580 Rygge

Forhandler:

KAULSENS
HILRUTER
A/S
TU. 09/9280 13
Avd. Hageulstyr, Flateby

Stimulerende oppgave
I alt fern konserter skal settes
opp. —Det er sA 'kjedelig" a
arbeide med ting i manedsvis,
kun ha en konsert og sä er det
hele over, sier Johan østby.
Derfor fern, og fordi man regner
med at hele befolkningen gar

mann av huse for a se konserten, og da holder det ikke med
en.

Fryser pi ryggen

kaisk fantorn sorn rikk s.:: gjeanombrudd kun 22 är gammel
med musikalen Jesus Christ
Superstar, sier østby, og forteller at de vii vise utdrag av i alt
seks av Webbers musikals.
Biant de mest kjente er nok
ovennevnte, pluss Evita, Cats og
Operafantornet. I tillegg kommer utdrag fra Aspects of love
og Song and Dance.

Det var to glødende og ivrige
karer som stakk opporn Vignett
for a slâ av en prat; Viggo Aker
Olsen og Johan østby.
Apningsmusikken til konserten
var allerede klar, og Vignett fikk
høre utdrag av en pangâpning Profesjonelle medhjelpere
som fikk en til a fryse pa ryg- —Fire profesjonelle solister skal
vi ha. Disse er allerede forespurt
gen. —Gode effekter skal vi ha
slik at man allerede i og har takket ja til oppdraget.
Disse har sceneerfaring fra
apningsnumrneret skal bli ledet
tilsvarende oppsett, og kjente
inn i det spennende og rnystisEllen
ke, sier Aker Olsen.
personligheter;
Av organisasjoner som er Nicolaysen, Wenche Hallan,
forespurt om a delta i fores- Lasse Sagen og Bjorn E.
tillingen er Enebakk Blandakor Johnsen. —I tillegg trenger . vi
Dramatiske amatØrer til reserver i disse rolEnebakk
og
Slskap. I tillegg vii et orkester lene som vi hâper a finne blant
bli sammensatt for anledningen. bygdas befolkning, sier østby.
—Dette vil were stimulerende De etterlyser ogsâ folk som kan
for alle, og det er enormt spen- pata seg a sy kostymer.
nende, sier en entusiastisk Aker
Den okonomiske siden er det
ogsä tenkt pa. —Vi skal ikke
Olsen.
belaste kulturbudsjettet, men
prove a skaffe nok kapital gjenWebbers liv og produksjon
nom dugnader, og sä haper vi pa
Arbeidsgruppa tar sikte pa a god publikumsoppslutning, sier
lage en konsert om Andrew Østby.
Lloyd Webbers liv og produkANNE-GRETE LOSSIUS
sjon. —Webber er et supennusi-

Enebakkrutene er
pâlagt a spare penger,
og da er det ingen
annen utvei enn
innskrenke pa rutebiltilbudet. Dette har
fort til at elevene som
blir fraktet til
Enebakk U fra
Flateby, og en del
barneskoleelever ni
har trangere kar. —Vi
valgte a fjerne en skolebuss silk at det nã
gar tre mot tire tidligere, sier trafikksjef
Tom Karlstad.
Det kan nok bli trangt om
plassen enkelte ganger for
elevene na da den ene av
bussene har forsvunnet.
Men trafikksjef Tom
Karlstad tror ikke ungdommene merker dette i srlig
grad.

Betaler for sete
Skolesjef Hans Erik Holm
understreker at skoleetaten
ikke sparer noe pa dette.
—Vi betaler full pris per
elev, og de har krav pa sitteplass, sier han. Han sier
videre at transporten i dag
er det fylkeskommunen
som har ansvaret for, og
skoleetaten i Enebakk har
sagt
ingeedrorende skyssopplee.

Tre busser holder
Trafikksjef Tore Karlstad
sier at som regel holder det
med tre busser, og alle far
sitteplass. —Ofte er en del
elever syke, og andre sitter
pa med foreldre elier tar
den ordinre rutebussen,
sier han.
Enebakkrutene er palagt a
spare fra Stor Oslo lokaltrafikk, og det var snakk om a
legge ned ruta som gâr til
om
Reiingen/Skedsmo
sommeren. —Det hadde
voert lite publikumsvennlig,
og denne ruta er det ogsâ
kende pasasjerantall pa,
sier Karlstad.

Star uansett
Karlstad forteller at en del
elever star pa bussen uansett om det er ledige plasser. Dette gjelder ofte barneskoleelevene, ifØlge trafikksjefen. Han legger til at
det kommer litt an pa stØrrelsen pa bussene om alle
kan fd sitteplass, og spesielt
gjelder dette om morgenen.
ANNE-GRETE LOSSIUS
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Fmina I Ytre
satser stort
Ved Ytre Enebakk
Bensin og Service har
de nylig gjort en stor
investering. En meget
avansert og solid hjuibalanserer er anskaffet
til bruk for stasjonens
kunder. Maskinen er
den eneste i sitt slag i
Norge.

Ytre Enebakk Bensin og
Service satser stort pA dekk, og
i fremtiden hAper de at den nye
maskinen skal kunne bidra til
at omsetningen øker.

Eneste i landet
Den franske hjulbalansereren

Far kjope
Lennestad
Det har i lengre tid vrt
drøftet hva som skal skje
med den gamie husmannsplassen Lennestad i
Ekebergdalen. Tidligere
viste kommunen stor
interesse for A bevare plassen men etter at lAven pA
Lennestad brant ned i host
var dette ikke lenger aktuelt.
Mange instanser har vurdert fremtiden til husmannsplassen Lennestad.
Forst ble det iagt frem
forsiag om deling av eiendommen, men dette ble
imidiertid ikke godkjent i
fyi ke sIan db ru k s sty ret.
RAdmannen fikk sA brev fra
fylkeskonservator der det
gikk kiart frem at plassen
ble vurdert som vemeverdig, og dermed ble bailen
sparket over til kuiturstyret.
Kultursjefen fant spørsmAlet om bevaring av
Lennestad som uaktuelt
siden driftsbygningen ved
husmannspiassen brant ned
i host.

Innvilget konsesjon
Dermed gikk formannskapet inn for rAdmann Bjorn
Halvorsens forslag om A la
fra
Pettersen
Petter
Ekebergdalen fA innvilget
konsesjon for kjøp av huspA
mannspiassen
Lennestad.
GUNNLEIK SEIERSTAD

Faip E-25 som nA stAr ved bensinstasjonen i Ytre er den
eneste i sitt slag i landet. Bilene blir bedre og det settes
stadig større krav til dekkene.
Derfor har vi valgt A investere i
denne maskinen, sies det ved
stasjonen i Ytre.

Datastyrt
Maskinen er helautomatisk og
fulistendig datastyrt. En liten
dataskjenri viser alie tail og
fakta som man trenger A vite
under arbeidet. PA den mAten
gAr arbeidet raskere og man
oppnAr et bedre resultat.
Med den nye maskinen er det
ogsA muiig A teste alle hjuiene
pA biien, for deretter A fA opplysninger om hvor pA biien de
forskjellige hjuiene bør sitte.

Her viser Stale Henriksenfram den nye, avanserte hjulbalanse reren, den eneste av sitt slag i Norge.
Maskinen
bestemmer
plasseringen etter hvor gode
dekkene er silk at det blir
minst mulig slitasje pA bilens
øvrige deler.

Skriver kvittering

Hvis du trenger kvittering pA
at dekkene dine er justert, sA
kan maskinen i Ytre ogsA gi
deg det. PA kvitteringen stAr
det hvordan dekkene var for
justering og hvordan de er butt
etterpA.

Maskinen har ogsA et eget
program for avbalansering av
motorsykkeldekk.
GUNNLEIK SEIERSTAD

Helsekontroll for enkelte
av de kommuneansatte

Hvem fktilbudet

Det skal nâ inngãs avtale
med Romeriks-kiinikken
om bedriftshelsetjeneste
for en del av kommunens ansatte. Avtalen vii
virke for ett är om gangen, og tjenesten vii I første omgang omfatte de
arbeidstakerne som
kommuenen er forpliktet
til gi slik tjeneste - for
tiden 64 personer.

I de nye forskriftene, fastsatt av
Direktoratet for arbeidstiisynet,
som trAdxe i kraft januar 1990
stAr det hvilke nringsomrAder
som skal ha tiigang pA slik tjeneste i henhoid til arbeidsmiijøloven. Dette vii for Enebakks
vedkommende som et minimum
omfatte 64 personer.
Dc yrkesgruppene dette dreier
seg om er ansatte i kommuneskogene, ansatte ved renseanlegg, renholdere, vediikeholds/fagarbeidere, vaktmestere og
montØrer, E. verk.

Kommunens ansatte har tidligere hatt tilbud om bedriftsiegekontroll pA legesenteret, noe
som etterhvert er butt avviklet.
—11990 har vi ikke hatt noen
bedriftshelsetjeneste i det hele
tatt, noe vi er forpiiktet til A ha,
sier personaisjef Jan Ryste, men
legger til at kommunen ikke er
lovpAiagt A ha legesjekk.

Oppsøkende virksomhet
Arbeidsmiljøloven legger opp
til en pliktig oppfølging av
hvordan arbeidsmiijøet pAvirker
helse.
ansattes
de
Personalkontoret har derfor forhørt seg om ordningene, og av
denne spørrerunden kommet
at tiibudet fra
fram til

Personalsfef Jan Ryste er glad for at det nd ser ut til at kommunen kanfd en tilfredsstillende helsetjeneste for en del av
kommunens ansatte.
Romeriksklinikken er tilfredsstiliende. Romeriksklinikken,
som iigger pA Strømmen, legger opp til forebyggende arbeid
ved A oppsøke arbeidspiassene
for A se om det kan were ting i

miljøet som kan were sykdomsfremkaliende. De ansatte
A ogsA bliz, innkait til
undersøkeiser, men det er forebyggende arbeid det i hovedsak
legges opp til.

Utgift pa 55 000
Personaisjef Jan Ryste sier at
denne ordningen kan sies opp
med en mAneds varsel. —En slik
avtale vii heiier ikke forhindre
at vi kan etabiere en egen ordfling senere om Økonomien tiliater det, sier han.
Administrasjonsutvalget
anbefaler overfor formannskap
og kommunestyre at man gAr
inn for ordningen,og at 55 000
kroner, som dette vii koste, blir
innarbeidet i 91 -budsjettat.
ANNE-GRETE LOSSIUS
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Fikser det
meste for
de fleste
Fredag ãpnet elektroreparatør Egil H.
Jorgensen fly butikk pi
Flatebysenteret. -Jeg
ønsker were bygdas
mann innen elektrisk
utstyr, sier Jorgensen og
Ønsker alle velkomne til
butikken Øverst i senteret.

a

-Det er opp til bygdas innbyggere om de vii ha meg her, sier
Egil Jorgensen. Han tror og
häper imidlertid at bare folk far
øynene opp for virksomheten
hans sâ vii de ogsâ benytte seg
av den. -Jeg fikser det meste for
de fleste, sier Jorgensen.
Reparer selv
Egil Jorgensen reparerer de fleste elektriske apparater, men hvis
du vii utfre reparasjonen selv
sâ skaffer ban aile nødvendige
deier. -Gi meg en dag og jeg
skai skaffe deg delene, sier

Jorgensen, som opplyser at kundene gjeme ma ta med seg de
Ødeiagte apparatene ned i butikken.
Elektrisk utstyr
Butikken pd Flateby bar biant
annet støvsugerposer til alie
mulige støvsugere, lysprer,
kokeplater, bAtutstyr, og alt
annet som en elektrisk forretning bør ha.
Kunden bestemmer
-Jeg vii bygge opp tilbudet etter
det kundene Ønsker, sier
Jorgensen. Han hAper imidlertid
A starte et omfattende saig av
sAkalte B-varer. Det vii blant
annet si elektrisk utstyr til kjøkken og vaskerom. -Jeg er rimehg, sier ban, og Ønsker alie veikomne til butikken pA Fiatebysenteret. -Stikk innom og ta en
titt, oppfordrer eiektroreparatør
Egil H. Jorgensen.
GUNNLEIK SEIERSTAD

Annonser leses av
folk flest
euroShellbonus

PARAFIN 0(1
HRINGSOUE

SKI OC OMEGN BOLJCVARME

Elektroreparatør Egil H. JØrgensen Ønsker velkommen til en prat, og kan love at det aller meste av
elektriske reparasjoner kan han uifØre. Deler til fin gernemme folk skaffes eller has pa lager.

Resultater fra I.L. Drivs
karusellrenn 10. januar:
Gutter 1987
1 Kristoffer Aarhus

5.33

Jenter 1986
1 Lise Lotte Ramdahl
2 Line Gystad

439
6.29

Gutter 1986
1 Andreas Kjensii
2 Fredrik Fjeid

2.24
3.34

Jenter 1981
1 KjersLi Eager
2 Kaia Kjelgãrd

8.01

9.01

Gutter 1981
1 øystein Kolbenstvedt
2 Christian Gjertveit

9.03
9.10

Jenter 1980
1 Tine Kaasa
2 Tine Joner

7.50
8.07

Gutter 1985
Terje Ruud
2.05
Kristian Wiger Andersen 2.49

Gutter 1980
I Morten B. Hansen
2 Espen Buringrud

8.27
8.39

Jenter 1985
1 Line Veronica Bjørndal 6.34

Gutter 1979
1 Bjorn Staff-Iversen
2 Bjorn-Tore Henning

13.07
13.44

BIL & BOLIG

For hver krone du satser I
Maltips, hjelper du riorsk
forskning litt nrmere malet.
Allerede I sitt første àr tilførte
Máltips forskningen mer enn
40 millioner kroner.

X Máltips!
Overskuddet fra Màitlps
gár til idrett og forskning.

Jenter 1984
1 Lene Haiset
2 Miriam Skotland

1.57
2.17

Gutter 1978
1 Rune Berg
2 Torkjel Hongre

Gutter 1984
1 Erik Gjestdal Weng
2 Lars Nordhagen

2.07
2.08

Jenter 1977
I Ann-Mari Knagenhjelm 29.00
2 Ingborg Enger
30.18

Jenter 1983
1 Anette Tryti
2 Kine Andresen

3.36
4.05

Gutter 1977
1 Alexander Nordgaren 24.42
2 Eivind Ungersness
27.31

Gutter 1983
1 Erik Bøhier Hansen
2 Magnus Brevik

3.34
3.38

Gutter 1976
I Kai Holm
2 l3ernt Myhrer -

18.07
22.17

Jenter 1982
1 Kari Berg
2 Eli Skau

3.31
3.59

Gutter 1975
1 Andreas Joner
2 Petter Bergstrom

17.33
18.48

Gutter 1982
1 Sturia Kaasa
2 Andreas Tryti

3.03
3.13

Mean senior
1 Viggo Birger Hansen
2 Oddmund Rustad

16.26
16.37

12.58
13.03

G. Guibrandsen. TIt. 09/95 07 90
Gabrielsen & Sonner
TIt. 06/81 18 34

Mer penger
til forskning!

eJji nctt
Disse har torelopig
stottet

Aktuelle turner
som kommer
Flateby Kino kan i tiden
fremover presentere en
rekke popu1are og aktuelle filmer.

skulle legge sA mange liv og
karrierer i ruiner?

Arachnophobia

Den uendelige historien
Andre kapittel av "Den uendeiige historien". Bli med pA et nytt
fantastisk eventyr til fantasiens
fortryliende verden En verdig
oppfølgerl

Wild at Heart
Filmen er iaget av David Lynch
(regissjøren av Twin Peaks).
Filmen er en uvanlig kjriighetshistorie. Den følger et ungt par
pA flukt gjennom sØrstateñe
hvor de blir konfrontert med
skremmende hendelser og forvridde mennesker fra livets absolutte skyggeside. Filmen ble
kAret som vinner av Guilpalmen
i Cannes 1990.

Antatt uskyldig
er en film med Harrison Ford en spenningstungvekter fra jusog politimiljø. Hvem begikk
den gruefulle gjemingen som

Ordet dirrer i luften. Endelig
kan grssertiihengerne glede
seg til en film hvor edderkoppfobien er historiens sentrale
punkt. Ved A antyde snarere enn
A vise hvilke grusomme gjerfinger verdens hissigste og giftigste edderkopp begAr, oppnAs
en effekt som gjør at vi sitter
Andeløse i stolene - med bena
trukket godt opp!

BJERKE

DAGLIGVARE A/S
191t FLATEBY

PPE- ENGROS A/S

En fremmed banker p

Enebakk Bondekvinnelag

Melanie Griffith og Michael
Keaton i John Schiesingers film
"En fremmed banker pA". For A
M endene til A motes mA Patty
og Drake leie Ut første etasje i
sitt nye hus. Det virker som de
har fAtt den perfekte leieboer,
men de kunne ikke tatt mer feii!
SA snart ban flytter inn begynner merkelige ting A skje....
Rocky V
Ringen er sluttet. Han er tilbake
der han starlet.

Enebakk Senterparti

ENEBAKK KOMMUNE
ENEBAKK
PENSJONISTFORENING

IEIOTTERBECK
sys.adm®

Familiefilmer
SVAMPE
Martin Asphaugs SVAMPE er
en film om tre fantastiske sommerdager I niAringen Svampe
Nilsens liv. Det er en film som
vil fA voksne til A trygle ungene
om A vre med pA kino.

DEN LILLE HAVFRUEN
Walt Disneys DEN LILLE
HAVFRUEN er filmen som ble
belønnet med to Oscars i 1990.
Filmen fører oss tilbake til de
gode, gamie dager med skjønne
prinsesser, modige prinser og
onde hekser - og filmen foregAr
for det meste i havet! Norsk tale

med blant annet sang av Sissel
Kyrkjebø.
MAMMA MIA!
En annen film med norsk tale er
den store filmsuksessefl fra
Darimark, MAMMA MIA! Om
Rikke som bor sammen med sin
far, moren er død - og Rikke
dagdrømmer om A fA moren tilbake. Hun lrer om hesten
'Pegasus' som kunne bringe de
døde tilbake, og gjett hvem som
vinner førstepremie i et lotteri jo, Rikke. Og gjett hva premien
er - en ponny!
ALENE UJEMME
Da familien dro pA juleferie,
liten
en
de
giemte

Forrttningsdritl & Utvikliflg

Enebakki(ommUnet0refliflg

PER KR. FOSSUM
ENEBAKK IDRETTSFORENING
Q • FOTBAU. • HhA1.L • FRORM • Th

Kevin if/men "Alene hjemme", ble forskrekket da han oppdaget atfamilien hadde reist pd juleferie og latt han b/i alene hjemme.
jul, vaske tøy, og beskytte huset
mot noen slemme innbruddstyver. Men Kevin er ikke den som
lar seg skremme....

detalj...Kevifl! Atte Ar gamle
Kevin oppdager at det langt fra
er problemfritt A vre alene
hjemme. Han mA handle inn til

BRØNNBORING
GjennombOriflg for vann og
avløp. Montering og
rehabilitering av
van nforsynlngsanlegg.

LANGBRATEN
BRØNNBORING • PUMPESERVICE
Bjorn Bondes v.51,1255 Oslo 12

02/62 08 65 e. kI. 17
611247-030/20470
Forhandler av .Jacuzzi pumper

Haagaas er dette helt
nødvendig da flere oppgayer vii bli tillagt pleieog omsorgsavdeliflgefl
när de psykisk utviklingshemmede skal etableres
i egne boliger.
Kommunestyret vedtok rett fØr
jul A inndra stillingen som pleieog omsorgsleder. Samtidig fikk
hver etat mulighet til selv A prioritere og omdisponere midler
innen eget budsjett, noe helse
og sosialstyret nA har gjort.
Nyansettelser mA alikevel
behandles bAde i administrasjonsutvalg, formannskap og
kommunestyre.
Oppgaver forsinket

Haagaas sier at det er helt nødvendig A finne lønnsmidler til A
opprette stillingen pA nytt da

Sanitetsforeningene
i Enebakk
Enebakk Hagelacj

4 I?nebakkrutene
Darre-Hanssen

TeI
nivA, sier Haagaas i et
pieie- og omsorgsavdelingeri vii til dagens
i'1stvret.
skriv ' else- og
bli utvidet i løpet av Aret.
Etableringen av psykisk utvik- ANNE-GRETE LOSSIUS
lingshemmede i egne boliger vii
kreve mye tid. —Dette vii
forsterke behovet for at avdelingsiederstilhingen blir besatt,
GratuiasjonshilSefl
sier Haagaas i sitt fremlegg til
helse- og sosialstyret. Hun mA
nA bruke mye av sin tid pA A
administrere denne avdelingen,
noe som gAr ut over annet
arbeid. —NA blir en del
Send en hilsen til
arbeidsoppgaver vesentlig forslekt elier en god
sinket eller mA helt utelates, sier
helse- og sosialsjefen.
venn.

I

jflCtt

3-9 Med bilde koster

Omfordele midler
Helse- og sosialstyret har vedtatt A otndisponere noe midler
fra den hjemmebaserte tjenesten. Da en hjemmehjelpSStilliflg
for tiden er ubesatt blir disse
midlene fØrt over pA lønnsposten til en pleie- og omsorgsleder. —Det vii alikevel vre rom
for A Øke timetallet noe for
hjemmehjelpstjeflester i forhold

akk

gnskapskontor a/s

ROE LEGGERFI RMA
ERIN KJELGRD
T.Ieto :(M)924639
MobiI.I.fOflO9427 522

Ny omsorgsieder ansettes?
Fra juni-mãned vii det
bli ansatt en fly pleie- og
omsorgslederhvis de høyere kommunale instanser
godtar helse- og sosialstyrets vedtak. Ifølge helse- og sosialsjef Luger

4

det kr 30,-.
Men husk!
Med alle hilsener
ma vi ha en avsender, selv om du
ikke vii ha navnet
ditt i avisen.

BYGG CG TOMMERMESTER

A

Per-Erik Østlie a.s
0$E24340
19;'Y78E

Enebakk Handel Hántj9e,k 09 InEustiiIorefliflE EIiHI

izønubt:r

&

&LetWt d.L

LINJEB''E (

w. thorvaidsen
aa7-clma

fiJE'
ifl

sparebanken
iI

1

Uiuctt
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Flott kunstgave til kommunen
Kunstneren Lars Roger
Fumes har gitt Enebakk
kommune et flott bilde.
Det poetisk surrealistiske
bildet ble overrakt kommunen under et formannskapsmøte.

BLY- OG
MESSINGVINDUER
Isolerglass 2-3 Lag
Speil/speiltliser

-Jeg synes det er pa tide at
Enebakk kommune ogsâ far et
bilde, for jeg og min familie er
butt godt mottatt og trives bra i
Enebakk, sa Fumes.
Lars Roger Fumes har etter
hvert butt en annerkjent kunstner, og han har hatt flere
utstillinger i bade inn og utland.
Bildet heter "En liten pike forteller om sin kjmrlighet", og
viser en liten jente som drØmmer om en hest. OrdfØrer Kâre
Kjølle sa at kommunen setter
umAtelig stor pris pa a fâ et slikt
bilde. -Vi er svrt takknemlige
for at vi har slike kunstnere som

Monstret glass til dorer og vinduer

Forhandler av H-vinduer og dorer
Utskjring av dører
Henter og bringer

Enebakk
Glass

Fjellvn. 30 A
1914 Ytre Enebakk
TIf. 9246 13
Mobil: 030/30 339
Ogsâ kveldstid

Det er et nydelig maleri kunstneren Lars Roger Fumes, til høyre,
ovemrakte kommunen. OrdfØrer Kdre KjØ1Ie kunne forte/Ic at kommunen setter urndtelig stor pris pd en silk gave.
Lars Roger Fumes. Jeg háper
det finnes mange roser pa en
ellers tomefull kunstnervei, sa
Kjølle og onsket Fumes Iykke
til videre.
Trolig blir bildet hengende i

kommunestyresalen, for politikerne syntes bildet burde henge
slik at flest mulig kan fd sett
det.
GUNNLEIK SEIERSTAD

Noy.

AJTETS

4
-~ ~,, 6,-~ liw
for tse tter:
~-,

BRUKTE BILER:

NYE BILER:

SER VICEMARKEDET:

SPAR INNTIL 30% PA 15
BILER I ALLE PRISKLASSER

SPAR INNTIL KR 68.000
PA NYE 90-MODELLER

TILBUD FRA DELELAGER (inki. mva.)

EKSEMPEL:

EKSEMPEL:

76 VOLVO 244L

NA

292.000 km, for kr 19.000

8.900

88 VOLVO 744 GL m/kat.149000
98.000 km, for kr 179.000 NA
89 VOLVO 245 GL

159.900
87 RENAULT 5 TL
NA 49.900
50.000 km, for kr 59.850
90 RENAULT 19 G TS
20,500 km, for krl24.000 ... NA 104.900
86 OPEL KADETT sty.
NA 64.900
82.400 km, for kr 79.000
86 MAZDA 626 GT 2 0
NA 14.900
82.000 km, for kr 89.000
85 MBW 518 I m/soltak
100.000 km, for kr 96.000 NA 19.900
82 SAAB 900 GLS
for 48.000 NA 39.900
149.000

34.000 km, for kr 199.000

km,

NA

VOLVO 244 GL m/soltak

bl met., kr 249.000 SPAR KR
VOLVO 744 GL automat
SPAR KR
hvit, kr 254.900

Veil. 1O8

68.000
63.100

VOLVO 460 GL 4-dors
solvgrâ met.,
kr 169.000

SPAR KR
VOLVO 244 GL m/soltak
SPAR KR
rod, kr 179.900

30.500
30.000

RENAULT 19 GTS

5-dors, m/ergopakke, grá met.
SPAR KR
kr 124.900

TOPPHATT

SLEPETAU
NA KIlN

SPYLEVIESKE

-

• Veil. 32,VINTERDEKK

Veil. 185,- NA KIlN

VOLVO STEREO

Viking Michelin

Radio/kassettsPiller
CR 702. For 3.250,-

NA KLJN

-

NA KIJNUVeil. 32,-

-

V, har enna igjen en del
vinterdekk (ii garnie pricer.

Eks.: Viking
Stop 100
- dim. 175x14

mlpigg

NA KIlN

43.200

1950

8 AMP.

for 12 volt. Veil. 355,-

248.=
508.-

BATTERI (original Volvo 60 AH

(inki. mva.)

STOTDEMPERE

80
35U,'
ALARM
STOTDEMPERE
2490:
17400SIKKERHETSMOTOR300
KONTROLL
.
700
SERVICE

til 240,-. 75- tit 87-mod.

ferdig montert

24.500

Isr

BATTERILADER

TILBUD FRA VERKSTEDET

RENAULT 19 TXE
5-dors, m/soltak, sort met.
SPAR KR
kr. 144,900

49
108
,Ogg.

STARTKABLER

bak, til 240
ferdig montert

5

u

(alle modeller)
godkjent av forsikringsbransjen, ferdig montert

240
ferdig montert

-

kr

Ekskl. regomk./ârsavg.
Volvo finansiering

Inki. regavgift/
eks. ârsavg./regomk.

VOLVO

VELKOMMEN TIL

A*Kr yt

Myrfaret 1, Ski TIf. 09/87 54 11
-

EL. MOTORVARMER
ferdig montert
For kr 1.700,-

RENAULT

NA

1 050:

DIFF.BREMSER
pa Volvo 240-740

For kr 8.900,-

NA 4990--

APNINGSTIDER:
TORSDAG TIL KL. 19.00
TIL KL. 17.00
FREDAG
TIL KL. 14.00
LORDAG

OV

11
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Treningssamling
for de yngste
Drivahopperne
I helgen 11-13. januar ble det
arrangert treningssamling pA
Rena for de yngste skihoppeme
iDriv.
Elleve hoppere i aideren 6-13
Ar deltok sammen med foreidre
og søsken. Tilsammen var vi 30
personer med pA turen, og vi var
innlosjert pA Skramstadseter
Fjelistue.
En slik samling har to formAl;
den idrettslige delen og sist men
ikke minst den sosiale delen.
Vret var strAlende hele tiden,
men nede i Rena var det nok iitt
for kaldt. Til tross for kulda fikk
vi gjennomført tre treningsøkter
i tre forskjeilige bakker. Rent
idrettslig hadde ungene stort
utbytte av treningen. De siste
Arene har det jo butt dArlig med
trening hjemme.

Den sosiale delen ved en silk
tur er nok minst like viktig. NAr
denne delen biir sA vellykket
som nA, er den av uvurderlig
betydning. Foreidrene og barna
lrer hverandre A kjenne pA en
ny og bedre mAte nAr en bor
sammen noen dager pA denne
mAten. Det ble ogsA arrangert
leker og konkurranser der voksne og barn deltok.
Det er ikke tvii om at alle ble
tryggere pA hverandre, og at
samholdet og miljøet i gruppa
styrkes ved et slikt arragement.
Fra oss som deltok vii jeg sende en stor takk til Arne
Kristiansen og spesielt Fred
Kathrud for en veilykket tur.
Dette frister til gjentakelse.

Ivar Kolbenstvedt

Atte dr gamle Marius Thue deltok i hopprennet torsdag og ble nummer to i sin kiasse.

Fine og lange hopp
In Ostby bakkene
I forrige uke arragerte I.
L. Driv sitt første karusellrenn I hopp. Rennet
foregikk I østbybakken
og det ble hoppet i alle
bakkene. 19 deltagere
stilte til start i sesongens
første hopprenn i
østbybakken.

6 fir

4 Egil Andre Steinset

1 BArd Vegard Holm
7âr
1 Magnus Brevig
8 fir
1 Stian Kjensli
2 Marius Thue
3 Sturla Kaasa

9m

lOär (28m)

urn

I Martin Kathrud
2 Arnflnn Brede

Driv kjempet godt gjennoin hele kampen og vant til slutt en kiar
seier over Enebakk.

Lett Drivaseier
over Enebakk
Driv vant en lett seier
over Enebakk i helgens
Jokaloppgjør i handball i
kLassen 14 ãr. Etter til
tider veldig godt spill
vant Driv hele 20-12 over
Enebakk.
Kampen begynte jevnt. Selv om
Driv hele tiden IA litt foran kiarte de ikke spille Ut enebakkingene. Med sine lange spillere var

Driv flinke til A bryte Enebakks
angrep, og neuopp dette gjorde
at Driv ledet 10-7 ved pause.

Sterkt av Driv
I andre omgang begynte
Enebakk veldig bra. Laget kiarte nesten A hente opp Drivs
ledeise og spillet sA Ut til a flyte.
Derfor var det sterkt av Driv A
vinne 20-12 over Enebakk.
GUNNLEIK SELERSTAD

Driv-resultater - handball
Resultater fra helgens
handballkamper i Mjrhallen:
J12 Driv I - As 1
11-5
J16 Driv - KlØftal

15-16

Fine forhold
Det var nrmest perfekte forhold i østbybakken torsdag, og
A fikk oppleve mange fine og
lange hopp. Det var første gangen de nye rekrutteringsbakkene
ble tatt I bruk I renn, og derfor
ble det notert bakkerekorder i
alle de tre minste bakkene.

Takk til Fred
Det er Fred Kathrud som er primus motor for hoppgruppa i I.
L. Driv, og det er han som trekker i trAdene nAr noe skal gjØres.
Derfor sender I. L. Driv en stor
takk til Fred Kathrud for hans
betydningsfulle innsats bAde i
bakken og pA treningssamiinger.

1 øystein Kolbenstvedt 22,5m
20m
2 Steffen Grønneberg
1
0

53m
42m

liar
18,5m
17m
10,5m

9ãr
Etter flere snøfattige vintre stAr
nA østbybakken frem som et
giimrende hoppanlegg. Torsdag
ble det arrangert hopprenn, og
19 deitagere fra 4 til 21 Ar stilte
til start.

lOm

1 Erik Kristiansen

48,5m

12 âr (46m)
1 Aril Carlsson
2 Kai Robert Jensen

70,5m
60m

13 ar
1 Anders Kathrud

78m

18 ãr

i

20m
1 Morten Kjuus
17,5m
2 Stian Holm
3 Tor Morten Jensen I 7,5m(F)

I Mads Ringnes

69m

21 Oar
Martin Seierstad

77,5m
0

0

LAN TIL ALLE FORMAL

Vi ti Ibyr gratis forhändsvurdering av dine muligheter - basert
pA ajourført oversikt over markedets beste lAnetilbud.

PR MND.
LANEBELØP

AVDR.FRITT
11.65%')

ANN. 30 AR
11.95 %..)

ANN. 20 AR
12.5 % ***)

250.000
500.000
750.000
1.000.000

2.437
4.864
7.291
9.718

2.573
5.137
7.702
10.267

2.857
5.704
8.551
11,398

ingeri underkurs oiler garanti mv.
*) 50 % av iAnetakst, eff.rente 12,2 % bundet i 3 Ar
**) 60 % av lAnetakst, eff.rente 12,5 % bundet I 3 Ar
***) 80% aviAnetakst, eff.rente 13,1 %, flytende rente

RING FOR AVTALE: 02-2010 76

PerS'101A]R&c0-%

GUNNLEIK SEIERSTAD

Bernt Ankersgt 4, 0183 Oslo 1 t1f. 20 10 76, fax 11 27 28

J16 Enebak - Fenstad 7-11
M4 Driv - Haiden
18-18

Resultater fra I. L. Drivs
første karusellrenn i hopp:

Kampen K7 Enebakk 2 Skjetten 2 utgikk.

4 ãr
1 Andreas Kjensii

5m

REPRESENTANT FOR:

/7

VITAL

Forsik ring
Vi tilbyr gunstige løsninger pa Iivs- og pensjonsforsikringer Ut fra behovsanalyser.

Samarbeid med BN.KREDflT,
REALKREDITT, VESTEN.
FJELSKE, ELCON FINANS,
NORSK KAUSJON, FOKUS
BANK, BNP KJ0BMANDSBAN.
KEN og VITAL FORSIKRING.
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Stedet som skjulte seg bak "Kient i Enebakk" i uke 2
var Vik i Ytre Enebakk. De heldige vinnere av hvert
sitt todd denne uken Me:
Signe Hagen, Dalefjerdingen
Rita Wenli Larsen, Enebakk
Gunvor Haug, Ytre Enebakk
Her kommer var nye nøtt. Vet du hvor dette er, sa
ring oss pa telefon 92 6004 innen tirsdag klokken
12:00. De med riktige svar blir med oss i trekningen
av nye pengelodd.
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Vinner av sist ukes kryssord ble Mayen Orderud,
bosatt pa Skãrerb Vignett gratulerer og sender fern
Flax-lodd. Tvi - tvi!

Vinneren offentliggjores I neste utgave av Vignett.
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G 13AMIrSAL13
25" FARCE-TV
* Fj.kontroll
* On Screen Display
* Black Matrix Firkantror
* 99 ch kabeltuner

995'.

For 5795.0 kontant:
Fra 250.- pr. mnd.

21" FARCE-TV

SAMSUNG
* Fj.kontroll
* Tekst-TV
* On Screen
Display
* Black Matrix
for bedre bilde
* 99 oh
* Kabeltuner
(dlv. utstilIingsmod)

SAMSUNGSCMM
CD-spiller
* Enkel kassett.
* Radio
* Platespiller
* Hoyttalere

Na 2495.
VIDEO VX 1 j I I

For 3995.0 kontant: Fra 250.- pr. mnd.
SAMSUNG

Nao

*LCD
Fjernkontroll
* 8 progr. 1 Oar
* Index-søk
* Go to funksjon
* Toppkvalitet

0 kontant: Fra 250.- pr. mnd.

SAMSUNG

14" FARCE-TV

M/12 VOLTS OMFORMER

I

For 3995.0 kontant: Fra 250.- pr. mnd.

Na 3495.

* Fj.kontroll
* On Screen
Display
* Aut. selvsoker
* Scart/RGB
* Timer

0

Na L4 9u l
MONO REISERADIO For 395.For 3495.-

BIERBAR RADIO

U

0 kontant: Fra 250.- pr. mnd.

Kraftpakke rn/woofer
Dobbel kassett
Autorevers - CD - Radio

1995.
Alk uroll I
0

Stro rn/batten

FM - MB - LB - KB

0
Na 2051

0

For 2995-

Begrenset varebeh. pa enkelte varer

ELEKTRISKE
Storgt. 17,
2000 LILLESTRØM
Tit (06)8127 70

Man.-fre
Tors.
Lo r.

9.00-1 7.00
9.00-19-00
9.00-14.00

JJimtt-
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Montering og avbalansering
er ogsâ viktig.
40

Ved bruk av FAIP Monitor er arbeidet garantert 100%

YTRE ENEBAKK BENSIN & SERVICE A.$
1914 Ytre Enebakk - TIf. 09/92 44 08
1•

-"II,
II 14 14 14 14 14

l 1414 H H
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Iignitt
ENEBAKK KOMMUNE

KirkehygdeN
Ungdomsklubb
trenger møbler til kiubben. Har du en kassert,
men brukbar, hel og ren
salong, et bord, stoler,
sofa etc. som du kan tenke deg a gi bort til kiubben, sá ta kontakt med
en av disse:
Laila Eidsvold - tif. 92 50 56
Monica Bràthen - tif. 92 64 92
Torill Larsen - tif. 92 65 17

KUIIINGJORINGB

ENEBAKK KOMMUNE
Ungdommens kulturmønstring
<KULTUR PA TVERS>>

Arsmpte
I Enebakk Handikaplag avholdes onsclag 13. februar
-91 i kantina i Herredshuset.
Saker som medlemmene onsker a ta opp pa ärsmotet
ma vre styret I hende senest 14 dager for ärsmotet
holdes.

Enebakk Handikaplag
boks 135 - 1914 Ytre Enebakk

Den lokale monstringen finner sted I aulaen pa Mjr
ungdomsskole

søndag 3. februar kl. 17.00
som del av et bredt anlagt kulturarrangement for
hele famillen, hvor krefter fra det ovrige lokale kulturliv ogsà stiller opp med underholdningsinnslag.
Kunstutstihling med arbeider av Lars R. Fumes,
Bjorn E. Christiansen, Olav Thune, Per Arne
øiestad, Grete Kittelsen og Leikny Derlick.

Samtalegruppe
separasjon/skilsmisse
MUftGHETEI4

YTM LJLMAIAJ

LJETEIL

Fellesmøter ut uken.
Sønd. 27.1. ki. 10: Sondagsskole.
Velkommen.

Det vurderes startet en samtalegruppe for deg som
har behov for/onsker a gi, men ogsa fA nye impulser
og innblikk I problemomrãdet,
Gruppen kan ogsâ fungere som en støtte i en vanskehg livssituasjon.
Taushetsplikt er en selvfolge, àpenhet en frihet.
Interesserte kan ringe 09-92 42 73 etter kl. 18.00.

ENEBAKK KOMMUNE
Kondolanseprotokoji
I forbindelse med kong Olav Vs bortgang
er utlagt I Enebakk herredshus I tlden 21.1. - 30.1. i
kontortIden 08.00-16.00, ogsa lordag 26.1.

Ordføreren

ENEBAKK KOMMUNE

iIijntt
ar du sett
eller hørt noe
spennende?
Har du noen tanker

Vj,g

- du gjerne vii dele

L1
__i med andre
BEEYTT VARE

Enebakk Arbeiderparti
Medlemsmote holdes onsdag 6. februar I
Kantina, Herredshuset.
Vaig av utsenclinger til fylkespartiets nominasjonsmøte. Forsiag til nytt fylkestingsprogram og
nominasj onskomiteens forsiag til fylkestingsliste.
Vel møtt.
Styret

TIPSKASSER!

Syk, eller bare stresset og energibs

Lei skiboks
hos oss

r,,&iPT7

gIJL'!.J.J

1) Flateby barnehage, Skaugveien 18, 1911 Flateby
3-7 ar
2) Ytre Enebakk barnehage, Fjellvn., 1914 Y. Enebakk
3-7 ar
3) Flateby familiebamnehage, Skaugvn. 18,
1911 Flateby, 0-3 am
4) Klrkebygden barnehage, 1912 Enebakk, 0-7 ár
Soknadsskjema faes I barnehagene og pa sosialkontoret og skolestyrekontoret.

Seknadsfrist 15. mars 1991.

TIPS OSS!

Pa fjellet
I weekenden?

IF

Inntak av barn I følgende barnehager; 15.08.91 - 14.08.92

Enebakk Naturterapi
Tif. 09/92

70 44

5) Enebakk kommunale
Forskolen.
Alle seksäringer far tilsendt soknadsskjema.
Søknadsfrist 10. april 1991.

tilbyr rimelig og effektiv behandling I soneterapi,
oreakupunktur og aromaterapi.
Ring for timebestilling.
Diplom fra Institutt for HelhetsmedisIn.
Treffes lettest pa mandager og ettermiddag.

lndustrivn. 2, Spydeberg
TIf. 09/83 85 20
E. kI. 17 tlf. 83 79 85
Mob. 094/75 560

if

RIingen kommune
Tilskudd/Iàn Iii holigformãl
lysisk funksjonshemmede

Legatet yter okonomisk )ajelp til bolig til dem som I
vesentlig grad har yang nedsatt furlighet pa grunn av
medfødte eller ervervede fell eller sykdominer I stot-

te- og bevegelsesorganene.

BEGRRVELSESBYQAER
L

Sveums
t4i Begravelsesbyrà
Torggt. 2 2000 Lillestrom

ORDNER ALT
VED BEGRAVELSER
OG KREMASJONER
06/81 48 30-81 1411
Etter kontortid:
02/97 44 65 - 06/84 17 74

SVEUMS BLOMSIERFORRETNING
OG BEGRAVELSESBYRA

Ski
13cravclscsb
M
0 CHRSTENSnUD EFTF. .

TRAHKKSKOLE
(09)873710
Elere:

Solveig Norvik
Thore KjeII Meihus
NYTT TEORIKURS STARTER 27. FEBRUAR
Vi har undei-visning I:

Forerkort ki. A og B
Mørkekjøring
Glattkjøring

Nordbyvn. 27, Ski

Fase 2

TIf. (09) 87 30 60

Sandevn. 2, 1400 SKI

Hele dØgnet

Vi kommer
i konferanse
Ordner alt
Follodistriktets byri
gjennom 60 Ar

OBS!
Ny utleiekontakt for STREIFINN
GERD LILAND. Tif. 92 83 03,
Bjerklundsbakken 13, 1911 Flateby.

Det kan sekes om
1) bidrag til kjøp av boenhet
2) lan til kjop av boenhet med hel eller delvis rentefrihet
3) biclrag og/eller lan til utbedring av eksisterende
boenhet.
Under ellers like vilkãr har fysisk funksjonshemmede fra Rlingen og Enebakk, og personlig beslektede
med testator, fortrinnsrett.
Seknadsskjema og ev. nrmere opplysninger fãs ved
henvendelse til Ralingen helse- og sosialetat, 2008
Fjerdingby. Tlf. 06/83 5100. Soknadsfrist: 1. mars 1991.

Hàndballkamper
I Mjawhaoen
sondag 27. januar
12.00 J12 Enebakk - L/Fram 1
12.55 J12 Driv 2 - Kolbotn 2
13.50 G12 Enebakk - Nit/Hak 2
14.45 J14 Driv 1 - Gjerdrum
15.40 G14 Enebakk - Vestby 2
16.35 J16 Enebakk - Jar
17.40 KS Enebakk - Fet 2

16

IJflL?tt

Hjelp
SelvangivelseN

SONDAG - DAGENS PAPPAGALLA:
Svinefi let fylt med skinke og ost samt pasta
+ kaffe kun kr 89.-

Ligningskontoret har ãpent daglig for veiledningThjelp

Vi fortsetter med var populre pizza- og
A la carte-servering

til selvangivelsen hele januar. Ta med ev. kopier og
oppgaver ved spersmàl etc. Langdag mandag 28.01. og
tirsdag 29.01. fra ki. 17.00 til 20.00, begge dager.
Mottak av selvangivelser/telefonvakt 31, januar fram
til ki. 22.00.

Discotek hver fredag 08 Iørdag fra kI. 21.00.
VELKOMMEN

Tif. 09/92 64 61 Ligningskontoret

Ytres Bistro & Pizzeria
Senteret - YTRE ENEBAKK - TIf. 92 52 35

BOLIGMARKEDET

Leilighet til We
Ca. 65 rn2 toroms sokkelleil. pa Flateby.

Masse tekre garctinst offer
TIf. 92 85 98

Spennende monstre og farger

aver for store og smd

Hybelleilighet til We

Har ogsá en deli messing.
STIKK INNOM OG SE SELV!

I Ytre Enebakk. Stue nilkjøkkenkrok, soverom og
bad. Husi. 3500,- pr. rnnd. + dep.
Tif. 09-16: 02/40 48 55
e. Id. 18: 09/92 45 26

VãgIia, Ytre Enebakk
Er det noen i Enebakk som har behov for et bra og
billig sted a bo? Enebolig I rekke, endehus, med garasje, selges rimelig. Velkommen til visning i
Beverveien 8, lørdag og søndag, eller ring tif. 92 50 32
for nrmere informasj on.

BJØRG'S
BUTIKK

Marineblâtt

v/Polet. Brotergt. 1, Llllestrøm
TIf, 06/81 8117

pa moten

Kjenn deg velkledd med marine
kombinasjon i skjørt og busserong bluse. Aspens design star
for passform, felelse og kvalitet.
20-serie,
Velkommen til en ny Aspensesong.

-11(1
C

50000 kr I avslag

Strømmen
- Det er stedet -

Nylende Borettslag, Ytre Enebakk
Du har fortsatt anledning til A sikre deg egen bolig
med 50 000 kr i avslag. Det er kun 6 3-roms leiligheter igjen (22 er solgt) med innskudd kr 244.000,-.
Gunstig finanslering kan ordnes. Det gis ogsà gunstige tilbud pa hvitevarer.
VELKOMMEN TIL VAR MOBLERTE VISNINGSLEILIG11ET I SLØSSASVN. 10A SONDAG 27. JANUAR
FRA KL. 13-15.

Rllngen

..J Boligbyggelag
—I
0
C
C,

MASKI NSKRI VI NC

Grevlingv. 1
2014 Blystadlia
TIf. 06/83 82 20

SELGES
Ford Granada 20L
84-mod., sort. meget
pen, selges for kr
40.000,-.
Tif. 02-25 69 82 e. W. 16

Kurs starter om kort tid
ASKIM tirsd. 12.2. kI. 18.00
TIf. 09/88 65 64
SKI mend. 28.1. kI. 18.30
TIf. 09/87 34 57

Sihei.Ieger

w

BRUKTBIL
MARKED
89 Colt GLX1
kr 124.900.88 Colt GLX1
kr 115.000.88 Sapporo 2,4
MP1
kr 160.000.87 Toyota Landcruiser T/P
Soft Top
kr 105.000.86 Ford Escort
1,6 CL, aut.
kr 79.000.86/87 Colt Turbo kr 85.000.86 Lancer 1500
GLX
kr 69.900.86 Galant GLS
kr 89.000.86 Galant GLS
kr 79.000.85 Galant Turbo kr 110.000.85GalantGL
rn/luke
kr 62.000.85 Colt 1500 GL kr 62.000.86 Opel Ascona
1,81 GLS
kr 79.000.83 Galant GLS 2,0 kr 45.000.-

VINTERGREP

KJOP BRUKT
LIKE TRYGT SOM
NYTT HOS MITSUBISHIFORHANDLERNE

MED MICHELIN
XM+S1 00

XM+S200
•
•
•
•

MICHELIN
as sko-rep
1400 Ski, Asenvn. 2
TIf. 87 53 77

Jørgenrud Bilverksted a.s

Ved E-18-Spydeberg Sentrurn
Tit 83 75 07-83 76 01

PS4ØT.
'Db

MITSUBISHI
TOTALGARANTI
Inntii 2 ârs bilgaranti
Inntil 40.000 km
30 dagors byttorett
Garanti mot
okonomiske misligheter

ax-

U
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VIVO

PEISFORUM

Dovre star for trygghet og varme
Ole Deviks vei 18 pa Bryn— Tit. 02/72 16 20
Apningstider: 08-17. Torsdag 08-19. Lerdag 10-14

Følgende kunder har
kneipploff pa ti/bud
fra
Spydeberg Baker! & I(ondif or! A/S
ENEBAKK
Leken Matsenter
Tores Mat
Káre Dagligvare
Ivar Vardeberg
Sanner Dagigvare
TOWER
Brøholt Kolonial
Arne Johnsrud
SPYDEBERG
Jans Mathus
Lageraaens eftf.
Samt vâre utsaig

BILFORUM AS
Odalsgaten 29— Tit. 81 82 01
Lillestrem
WIL•1t.''J.iI.)'I):.j _•
MT5J81SHI

Moroos

Ring tlf. 09/83 71 56

17
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S a I g e t to rtsette P

RUST PA BILEN
0

Vi utfører rust-skadereparaslOfler pa Deres bil til
hyggelige priser. Vi utfører ogsà opprettfliflg og deleskifting. Lakkerer gjør vi med SIKKENS billakk.
Vi gir gratis takst og fast forhãndspriS.

MAMMATOYOG
BABYTOY -71-20-70%

AS SLITU KAROSSERIVERKSTED
Tif. 09/89 44

76 - Slitu

FYRINGSOLJE • PARAFIN
• AUTODIESEL.0
Folio Varmeservice

4L

v/Bjørn Brødholt, Tomter

TIf. 9226 10

BARNEVOGNER
SPORTSVOGNER
TRILLER

DAMER & HERRER
EGEN DAMESAL
LA VE PRISER
GRATIS PROVE
TIf. 81 3074

Barnestoler
Senger
Lekegrinder
Babyposer

Kontortid fra kI. 14.00

EVA:
HELSESTUD

UTLEIE:
Dàpskjoler
Utstyr for
sikring av
barn i bil

Barnebilstoler
Sengetoy
Stellebord
Babytøy 0-2 ár

0 li t e n

rl'o tt a
Barneutstyr - Sikringsutstyr Ad

Jernbanegt. 24, Lillestrøm

Furuvn. 1 v/Vinmonopolet

TIf. 09/88 26 97 Askim

Bruk VARMEKONTO hos TEXACO

lo
w

I

Seiskaper fra 2 til 200
Det skjer store ting has PRINCESS!

Ordner alt med lokaler og
serverin.g til begravelser.

VI REDUSERER

Bj r s

pa store mengder gardiner og utstyrsvarer, og selger nä
ut aktuelle kvalitetsprodukter til spesialpriser.

Fin mat for enhver smak

Ekornveien 35, 1914 Ytre Enebakk

Menstret

BOMULL

Ring 09 - 92 43 37

Flere monstre
For opptil 79.- pr.rn.

ETTER JULEMATEN?
Kom til oss. Vi hjelper deg Iii a komme i form, og
ogsa minke i mtI pa en behagelig mate.

Stauffer er de
originate benkene

Vre 6 motoriserte
treningsbenker har
god virkning p reumatiske plager, fibrositt, svak rygg, d.rIig
blodsirkulasjon, appe/sinhud og ødemer. Viønskerdeg
velkommen til vr
salong for bedre he!se og trivsel!

RING OG AVTAL GRATIS PRØV[TIME!
Vi liar ogsA tilbuci pa var 38-rørs SOLSENG
med mLlsikk, I et stort og trivelig rom.
10 SOLTIMER til kun kr 250.Saig og utleie av brudekjoler (Ira 1. mars).
Bruden blir sminket av vâre kosmetologer.
Dette innga°r I prisen.

Ski Trim c' Sudteie
Idrettsvn. 12, 1400 Ski. TIf. (09) 87 7343
APNINGsTIDER:
Vi har ogsà
gratis parkering

Mandag - torsdag
Fredag
Lordag

PRISENE

10-20
10-16
10-15

Mønstrede

GRIP SJANSEN NA!
GARDINSOM
Pa alle vare
gardinstoffer
tilbyr vi ná
enkel maskinsom
(ikke kapper)
Pr. sjal

NB! Under salget gir vi

SATINSTOFFER
For opplil
98 pr.m.
Et varied utvalg
PRINCESS

FERDIGGAR DIN ER
for stue - kjokken soverom. Utgâende modeller.
Mange lekre ensfargede

HANDKL!ER
i pastelifarger

KLUT

50x90 cm

-10%SPESIALHABAIT
pa AL.LE ORDINJERE VARER I
BUTIKKEN I
Norsk, vaskbar
DALE
THERMODYNE
Symfoni"
Fra NORSOV
SENGE
140x200 cm
SETT
i 2 deler
KUI8
Myk, behagelig
bomull

PUTE

390
1390
65x130 cm

-Veil.

279,- NA

50x70 cm

100x150 cm

59
Hvite

29

PUTEVAR 990
50x70 cm

Delikate SENGESETT
i 2 deler fra
Night & Day•
Veil. 268 NA
39

49 Veil. 34
Norges storste boligtekstilkjede!

STRØMMEN
Stre m men
Storsenter
TIf. 06/81 06 06

ki PRINCESS
L Interior

SKI
Asenvn.
Princesshuset
TIf. 09/87 43 65

18

'010lett

VINTERTILBUD
4980
f ra 1095.-

Unica dunjakke, for 698,- NA
Alpinpakke barn
Burton Snowboard
m/bindinger, for 5.250

NA 2990

Restepar Nordica slalámstøvler
ârets mod.

30%

sport ws

MARTINIUSSEN' $
BILSERVICE
Løvestad, 1820 Spydeberg

Størst og bi!Iigst
I bilgiass
ask montering
TIf. 09/83 75 08
Dognvakt 09/83 77 76

R

I skinn. Okseblod- og konjakkfarget

KUN

VINTER-TILBITD
Ovner
\/
Murstein
Snømáke +15%
Sagkrakk
Buesag
Kløvøks

BUESALONG

KR 8800

.

STRESSLESS

SKINN

M/KRAKK - Diverse farger

KR1800.'

kr173.kr 33.kr194.-

TIf. 06/81 1315 STROMMEN STORSENTER

KNAPSTAD

.00-1 9.00. Lor'
ra Vestby khlé IT

jBYGG & JERNVARE A4
V/Eta- III. 091921130

P. boks 39
1912 Enebakk
Man.-fre. 8-11
ettermiddag:
timebestilling
Tif:(09)92 79 11

*L1EBVtEEE IJP
AUTORISERT B!LVERKSTED
RUD, 1911 FLATEBY

r

—I
Tilbud som varmer!
Motor- og kupévarmere

- b/Ire parasjoner
- maskmnreparasjoner
- utlelebiler
- dekksalg

Eks. montering.
HUSK VAR
rimelige
sto rservice
NORSK OLJE I TANKENE

Kontakt var verksmester
ØYSTEIN RINI-IAUG
Telefon 09/92 87 72
I

Kraftlirijeavdelirigen og bygge- og anleggsavdelingen: Telefon 09/92 89 90

DL.G

BEDRE
BILDER
0

- PA TIMEN.BONUSKORT - BILDEGARANTI

eks.:

Veggfliser

fra kr60

Gulvfliser fra kr

pr. km

IF pr. kvm

BARKALD FOTO
Liuestrøm, Gágata v/polet

TOP FOTO
Strommen Storsenter

Triaden, Lorenskog

VERPET - 1540 VESIBY
08/952185
9/952185-FAX 09/95 2817
Apningsticier:
Mand. fired. 10-19
Lørd. 0-15

1B

EIENDOMSFORM.

Kjøpe eller selge
elendom?

ELEKTRIKER
A - .
--

Teefon 091926276
gli H. Jorgensen
yggveien 10, 1912 Enebakk Mobiltelefon 094/17 467

Alt i reparasjon og installasjon
av kjol og frys
Vjole.
skap - kjolerom, fryseskap - fryserom

Kontakt:
THYTI FIEND OMSMEGUNG A/S

Dag og kveld
Sig - service og montering

Sevillingsflaver: Ad?. 00140 A Try.
FjOlOOior 55. 1014 Ytre Enebakk
T 03020010

RAMMEVERKSTED

Galleri Nygárd
Flateby - tIf. 92 80 80

Galled — innramming
Gulimedalje i innrarnming i VM 1989 og 1990.

1800 Asklm

GLASS
Enebakk
Glass

Alt / glassarbeid
Svein Thorsen

Fjellvn. 30 a, 1914 V. Enebakk
II?. 9246 13 - Mobil: 030/30 339
Ogsâ kveldstid

INDRE OSTFOLDS
NYESTE BILFORRETNING

Varme, sanit00r, nybygg 09 rehabilitering.
Utlele av lensepumper, vannsuger
og hoytrykksspyling.

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

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

REGNSKAP

A. NILSENS
BILSER VICE

KJELL BRENOJORD

TORNERUD - Askim

UTFØRER ALT I EL-INSTALLASJONER

TIf. 88 15 70

Bakkevn. 58C, 1911 Flateby
Tit. 92 86 94. Mobiltlf. 094/26 165

BRENSEL

Konkurransedyktige priser hele áret!

utfører alt i el-installasjoner

TRINTOVERKSTED AS RI

1912 Enebakk - tlf. 92 63 00

EILAc3

PTO 1=0

=r:0,rIb

SELSKAPSMAT

DAME- OG
HEIRREFRISOR
SQL— PARFYMERI

Godkjent regnskapskontor

Hovel Heiaas
Regnskapskontor

SRR.registrert
regnskapsforer
Landbruksregnskap - Gardsoverdragelser
Andre nringsdrivende

DaIefjerdingen, tif. 09/92 64 33

BYGG OG.ANLEGG
.jRM4

Lennestadvn. 5
1912 Enebakk

"

a

Flatebysenterei
TO. 09-92 9240

TI?. 09/92 65 43
Mobil 094/37 548

0-

Heidi Paulsen Lene Stromsborg

p' Utforer alt innen
nybygg, tilbygg, rehabilitering
og modernisering

9.00-17.00
9.00-19.00
9.00-17.00
9.00-13.00..

Fast pr/s

SystemAdrninistrasjon A/S jM
Gaupeveten 29
1914 Ytre Enebakk
TO.: (09) 9248 24- 92 47 74.

Ernst Rasmussen,
Bakkeveien 5, 1911 Flateby
Utforer alt innen nybygg, tilbygg, reparasjoner,
modernisering, flislegging og tapetsering.

Helgesensgt. 12
Grünerlokka
TIf. 02/38 51 73

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

CAUTE'S TRRFIRKSKOLE A/S

I

Lars M. Enger

Enebakk Tannteknikk
Grevlingveien 34, 1914 Ytre Enebakk

TIf. 06/81 42 92

Tif. 09.92 46 82

Ski Trafikkskole
1400 Ski - lIt. 8737 10

Kiasse A — Kiasse B
Teorikurs — KjOretimer
Om nødvendig meter vi
Iii kjoretimer I Enebakk.

BYGG- OG TOMMERMESFER

17

Per-Erik Østlie as

1954 YTRIE ENEBAKIE - Tit.: (09) 9243 40

din lokale byggmester
LII IC
IIIL I III

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

Mur, puss,
peiser 09 fliser
TIf. 92 82 90

ieies ut rirnelig, med elier uten forer.
Ypperlig Iii mindre gravearb., planering av
plener etc.

Vet. Knut-Arne Nverdal

lokilt fra Fetvn. v/tlypla000nl
Apningstider: 8.30-15/17-19

Asveien 7, 1911 Flateby

TIf. 92 52 28

Timebestifling 06/87 85 00 el.
ceDROP-INo 8.30-14. Stengt heig.

Bygg- og tømmermester

1912 Enebakk

Jon Sulerud

Graving - transport - sprengning

1914 Ytre Enebakk

Mur- og betongarbeider

TIf. 92 90 80 - 92 44 88

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

Flatebysenteret, Flateby

92 87 39
Tif. ki. 8.00-15.00
92 80 31
lit. utenom kontortid
Kvelder, etter avtaie

Teorikurs - Fase II

Beltegaende
minigraver

Mur & Graveservice A/S

Stein Darre-Hanssen

TAN NTEKN1 KERM ESTER
LASZLO FARAGO

DYREKLINIKK
• Pollklinikk • Rontgen • Kirurgi
• Lab.service • Oppstaliing opererte dyr
81(EDSMO DYBEKLINIKK

Jan M. Johansen

All innen • Sanitar • Varme • modernisering

OppIring pa b/I

TRANSPORT

Entreprenor

Gray., sprengning, transport

SØn AIS
MYREAREIZ 1400 SKI. TILE 09-8714 57
RBRLEGGEHBLJTIKK
EGEN RURLEGGERAVOELING

VAKTSELSKAP

Tømrer- og snekkerservice

Lunds Maling
og Tapetsering A/S

Flateby, 09/928731
(
19Mobil 094/95743

OIav C. Jensen

TRAFIKKSKOLE

BYGG OG ANLEGG

Rakkestadvn. 74
1912 Enebakk
TIf. 92 63 81

DØGNVAKT
Graving og høytrykkspyling

TANNBEHANDL.

KR.

LORD C? LADY
FRISØR
Mandag - onsdag
Torsdag
Fredag
Lordag

rR

• Regnskap & Forretningsforsel
Bedriftsthdgivning

Man,-fre. 9,00-17.00
Tors. 10.00-19.00
Lor, 9.00-14.00

Forretningssenteret,
Ytre Enebakk - tit. 92 54 13

Apningstider:

TIf. 09/9263 03
Postboks 24
1912 Enebakk

Strømshorg &
Enersen A/S

FYRINGSOLJE — PARAFIN —
AUTODIESEL

09-92 5555 mobil. 094-14 469.

ENE8AKK VANN 00 VARME
DTJRUD GARD,
1914 YTRE EN71RAKK
Tlf. 09 924630 Mobil 030 04997

ELEKTROENTREPRENORFIRMA

Mobiltlf. 030/15750

Nybygg, tilbygg og rehabilitering

N. Riisgard, Kjeller

SPESIALFORRETNINGER
TEPPE - ENGROS A/S

ALT I TEPPER
OG GULVBELEGG
TIf. 92 80 21
1911 Flatèby
1
Mobil 030/06 359

Elektro - Mekanisk - Verksted
Produksjon - Reparasjon
Sterkstrom - Svakstrom
Bit - Elektro

Postboks 77, 1912 Enebakk - tit. 09/92 62 94
SPESIALFORRETNINGER
WKK sHM
Itz A
— patai ama
Vi renser det meste:
Dyner, saueskinn, gardiner,
garderobe, osv.
Grendesenteret, 1911 Flateby

TIf. 09/92 83 74

tor

tt

tic

Talenter
i ko
Enebakkungdom formelig bobler
av kreativitet og utfoldeisestrang.
Hele 14 forskjellige innslag er
meldt pA til Ungdommens
Kulturrnønstring som avvikles pA
Mjr ungdomsskole søndag 3.
februar.
—Vi er overveidet, sier en glad
Kristin Heistad i arrangementkomiteen for den lokale mønstringen.
En glad kulturfest skal det bli. I
tillegg til de mange spennende
innslag fra deltakeme i selve talentmØnstringen, blir det ogsA underholdningsinnslag fra Enebakks
Øvrige kulturliv. Blant annet fAr vi
smakebiter fra Gaathaugjentenes
kvinnecabaret, og Leikarringen
skal danse francaise, forteiler
Heistad.
Dette er fjerde gang
Ungdommens Kuiturmønstring i
regi av Norsk KulturrAd blir
arrangert.
Akershus Barne- og UngdomsrAd
bar oppnevnt en jury som stiller
opp ved lokalmØnstringene, og velger ut de innslag som skal gA videre til fylkesrnønstringen i Triaden
pA StrØmmen 9. mars. Ày innslagene pA fyikesmønstringen vii det sA
bli tatt ut flOefl som blir sydd sammen til det som skal vare
Akershus-prestasjonen pA landsmønstringen i Olavshailen i
Trondheim 26. til 28. april.
—Spennende ting stAr pA kjØrepianen i den lokale mønstringen, forteller Heistad. —Det blir videokonsert produsert av Thomas Framnes,
Stian Thoresen og Oddmar Seter
fra Ytre Enebakk, teater med ungdomskiubben i Ytres dramagruppe
og Gry Adolfsen pA fløyte. Det blir
heavyrock og svensktopp? med
Yellow Rain. Og met heavyrock
skal det bli nAr Masters of no
Mercy fra Flateby inntar scenen.
Det blir ficre innslag med dans og
og musikk. Vi kan nevne Anette
Olavsen fra Flateby med en dansegruppe pA fire som skal utfolde seg
med jazzbalett. Martin Onstad og
en dansegruppe pA Atte fra Ytre
Enebakk er ogsA blant kandidatene.
Det blir klassisk musikk pA piano
med Kathrine Wilson fra Flateby
som utØver, swingrytmer pA Elorgel med Johnny KookAs fra Ytre.
En undergruppe av Ytre Enebakk
Skolemusikkorps blir ogsA med, og
bak en popgruppe som kaller seg
Bim Barn Bum, skjuler det seg
mønstringens yngste deltakere,
Sara Heistad og May Elise
Solberg, begge 10 Ar. De skal spille
selvlagde lAter.
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1912 ENEBAKK
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Postgiro: 0805 4 193298
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Ella Wenli 9263 39
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Abonnementspris:
kr. 315,- pr. âr - kr. 165,- pr halvâr

Enebakk I sorg
I forbindelse med kong Olavs
bortgang er det nA lagt ut en
kondolanseprotokoll
Herredshuset. Fredag ble den
avdøde Kongen hedret med
minnestunder flere steder i bygda.
Mandag ble det lagt ut en kondolanseprotokoll i Herredshuset,
slik at alle som vii gi den avdøde Kongen en siste hilsen kan
gjøre det. Protokollen vii vre
tilgjengelig sA lenge det er folk i
Herredshuset. Lørdag vii det
vre mulig A skrive navnetrekket sitt meliom kiokken 8 og 16.

Hilsen fra ordfører
o
og râdmann
Helt foran i kondolanseprotokolien stAr det følgende hilsen
underskrevet av ordfører KAre
KjølIe og rAdmann Bjorn
Halvorsen: "I stor takknemlighet til vAr kjre folkekonge fra

21. september 1957 til 17. januar 1991 vii vii dyp xrbodighet
for Hans Majestet Kong Olav V.
uttrykke vAr sorg ved hans bortgang".

Minnestund
Under
minnestunden
i
Herredshuset fredag uttrykte
ordfører KAre Kjølle sin takknemiighet til Kong Olav V.
—Han var en kjr foikekonge.
Han var en monark som vi alle
ble glade i, og som vi alle hadde respekt for. Jeg Ønsker kong
Harald V. iykke til som landets
nye monark, og hAper og tror at
ban vil fore videre den tradisjonen som hans far og farfar innforte gjennom et moderne
monarki som vi alle setter stor
pris pA, sa KAre KjØlle, og
avsluttet med A lese Amuif
øverlands dikt 'Til kongen".
GUNNLEIK SEIERSTAD

Under gudstjenesten i Enebakk kirke søndag holdt
res. kap. Gunnar øvstegird følgende minnetale
over kong Olav V:
Som dere alle vet, vAr kjre og
gode konge, Olav den V. er død,
87 Ar gammel. Nyheten bar gjort
inntrykk pA oss alle. Dere som
er eldre enn meg, bar opp igjennom Arene hatt ham som forbilde som idrettsmann, som symbol pA fedreiandskjriighet,
som pliktoppfyiiende statsmann
og som en jovial, folkelig og
verdig konge. Alle kunne Si:
Dette er Kongen vAr. Han var
engasjert og interessert i alt som
foregikk i vArt vidstrakte land,
og det er mange i dag, bAde barn
og gamie, som vii minnes hans
interesse, hans gode hAndtrykk
og varme smil.
VAr Konge er etter grunnioven
kirkens overhode. Dette var ban
seg meget bevisst. Han utførte
sine kirkeiige piikter med troskap, men ogsA med giede fordi
ban selv levde i bibelens budskap. Kongen visste godt om
sine begrensninger. Han forstod
at ban selv var underlagt universets Konge, den treenige Gud.
Derfor feiret ban selv ofte gudstjeneste der ban som alle andre
tok del i We syndsbekjennelse
og nattverdens giede der syndere fAr sine overtredeiser tilgitt.

Svarthol Brensel A.$
Parafin - Fyringsolje
Diesel - Smoreoljer
Best.tlf.
924047
Gunnar

Privattelefoner:
Redaktør Anne-Grete Lossius 92 6276
Journalist Gunnleik Selerstad 92 61 74

Ratebetaling

HYDRO
Norsjo-oIje
beste kvalitet

11989 skrev han et fomrd til
en bønnebok som ble utgitt her i
landet. Der kan vi lese: "Vi bar
en tusenArig kristen tradisjon i
Norge. Kirken er den fremste
brer av denne tradisjon, og det
er kirkens og de troendes oppgave A fore denne tradisjonen
videre og bevare evangeiiet som
den brende kraft i vAr nasjon".
Det er med stor takk vi minnes
kong Olav som vArt lands overhode.
Vi bar fAtt en ny konge, Harald
den V. La oss i tiden som kommer huske pA ham fordi ban bar
en meget krevende oppgave
foran seg. Han skal fore sin fars
verk videre mens ban og resten
av kongefamilien lever i sorg og
dypt savn. De trenger vAr
omtanke og vAre bønner.
Med disse ordene lyser vi fred
over Kong Olav V. minne.

Service til alle 4?
i Enebakk:
Tlf. 09/92 46 39 - Mobil 094/27 522

4

