
Jubilanter

Født

Vetle
Gratulerer med dagen 
31. oktober, Vetle. Mathea, 
Fabian, Anita og pappa. 

Kjære Karianne
Gratulerer så mye med 
18-årsdagen 30.10. Glad i deg.
Klem Tonje, mamma og pappa. 

Martin Skavern 6 år 
Gratulerer så mye med 6-årsdagen
i dag, tøffe «speidermann»-
gutten vår. Bursdagsklem fra
mormor, Sigurd, Kristian, 
Marte, tante Hege og onkel Giert. 

Mathias 5 år!
Hipp hurra for verdens beste
gutt, som fyller 5 år i dag! 
Ønsker deg en fin feiring med
venner og familie. Vi er super-
glad i deg! Stor klem fra Martine,
mamma og pappa.

Vetle
Hipp hurra for Vetle, som fyller
9 år i dag! Sykkelsesongen er
over for i år, og nå venter du og
de nye skia på at Varingskollen
skal åpne. Vi er stolt av deg! 
Superklemmer fra Fabian, 
mamma og Torbjørn. 

Silje Sæther
Vi gratulerer Silje Sæther med
9-årsdagen, som var den 28. 
oktober. Hipp hurra for gulljenta
vår! Hilsen Syver, mamma, 
pappa og Zeta. 

Frist til onsdag: mandag før kl. 12.00. Fredag: onsdag før kl. 12.00. 
e-post: annonse@varingen.no

PRISER: Fødselsdagshilsen m/foto/brudebilder kr. 75,-. Fødselsdagshilsen u/foto/bryllup/født kr. 50,-. BEGRENSET TEKST, MAKS 25 ORD. Vi forbeholder oss retten til å trykke 
bilder i svart/hvitt hvis kvaliteten på fargebildet tilsier det. Prisene er inkl. moms. Faktura sendes.  NB! Gratulasjoner blir også publisert på nett. Det er mulig å reservere seg mot nettet. 
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Nittedal 
på pulsen

Gratulanter

Hei mamma! 
Gratulerer så mye med dagen,
som var på mandag. Du er en
strålende snill mamma, den beste
jeg kunne fått! Klem fra Kristian.
Resten av familien hilser også. 

85 år
Oskar Jacob Fosholt, Selje-
veien 3 B, 1481 Hagan, fyller 85
år torsdag den 1. november.

75 år
Mazwi Basil Reshane, Bliks-
rudstubben 36, 1484 Hakadal,
fyller 75 år torsdag den 1. no-
vember.

50 år
Rolf Jostein Magnussen, Skyt-
taveien 31, 1481 Hagan, fyller 50
år torsdag den 1. november.

40 år
Dinh Minh Hoang Nguyen,
Ospelia 27 B, 1481 Hagan, fyller
40 år torsdag den 1. november.

30 år
Snorre Gransjøen, Ringveien
44 A, 1482 Nittedal, fyller 30 år
torsdag den 1. november.

Cecilie Norangshol Haugen,
Kalkbrennerveien 21, 1487 Ha-
kadal, fyller 30 år fredag den 2.
november.

Gratulerer 
Ventetiden er endelig over. En
nydelig liten prinsesse kom til
verden fredag 26.10.12. Celine
veide 3.470 g og var 53 cm.
Oldeforeldre, onkler, mormor og
«bess» gratulerer Stine og Andrè
med den nye verdensborgeren.
Lykke til som foreldre!

Lillejenta vår
Den nydelige lillejenta vår, ble
født 2. oktober på Åse sykehus i
Ålesund. Hun veide 2.935 g og
var 47 cm lang. 
Ask og Gard er stolte 
storebrødre, og Gry Nyland 
Andersen og Andreas Bergby
er lykkelige trebarnsforeldre.

Andreas Ljåstad 4 år
Gratulere så mykje med dagen
din. Vi er veldig glad i deg.
Klem frå Martine, mamma og
pappa!

Har noen sett stallkattene fra Mo?
Ann-Karin Lystad håper inderlig at de to stallkattene på Mo gård kommer til rette igjen. De
forsvant lørdag kveld. Da fulgte de etter noen jenter fra stallen. Siden har ikke kattene kommet
tilbake. – De er brødre, og de er født i april i år, så de er bare smågutter. Men begge er kastrerte.
De holder seg alltid rundt stallen, og nå er det så tomt og stille her, så vi savner dem veldig. Vi
regner med at de har forvillet seg, sier Lystad. Hun legger til at kattene er veldig kosete og til-
litsfulle, og hun håper at noen har sett dem og at de tar kontakt.

Ny bok om folk i Marka

Av Sigbjørn Høidalen

67 07 35 14
sigbjorn@varingen.no

Haakenstad var skogforvalter
i Oslo kommunes skoger i 30
år, og han har opp gjennom
åra intervjuet mange innbyg-
gere i Marka. Nå har han gitt
ut boka «Skogfolkets rike.
Markafolk forteller om sitt liv
og virke i Nordmarka og Rau-
sjømarka».
   Blant annet forteller Atle
Sørskogen om livet på Sørsko-
gen, mens Eva og Minda
Mago forteller om hvordan
det var å bo på Mago, ved
Nordvannet nord i Hakadal.
Eva forteller blant annet om
skoleveien ned til Hagen sko-
le, som var sju-åtte kilometer.

I boka kan vi lese at navnet
Mago trolig kommer av finsk
«makuu paikka», som betyr
hvilested eller rasteplass.
   Haakenstad har også med
fortellinger fra folk på Tre-
hjørningen og på Lørenskog
ved Movann, rett utenfor Nit-
tedals grense. Forfatteren har
lagt stor vekt på å beskrive
tidligere tiders skogsarbeid
og arbeidsliv, og han lister
opp slektsforhold på marka-
plassene. Boka har mange bil-
der, og Haakenstad krydrer
framstillinga med egne dikt.

   Boka kommer på eget for-
lag. Haakenstad har tidligere
gitt ut blant annet «Vandring-
er i Nordmarka» i 2003.

OM SKOGFOLKET. Helge Haakenstad med boka der folk 
forteller om livet på plassene i Marka før i tida.

Pensjonert skogforvalter Helge Haakenstad er ute
med bok der folk i Marka forteller om livet og virket
i «skogfolkets rike».


