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TIPS OSS!
Tlf. 913 06 696
redaksjon@varingen.no

Det sprøeste må vel være at vi, om
det var vårt ansvar, slapp inn 200 i
Dams annen etasje.
Rune Kristensen, Strie Strenger

Dagens sitat:Halloween i Nysetergruvene
For femte gang arrangerer Hadeland Bergverksmuseums Venneforening hallo-
weenfeiring i Nysetergruvene på Grua. Sist hadde de 230 besøkende fra Hade-
land og Nittedal. Torsdag pynter de gruvene med de utroligste ting. Vandringen
begynner opp bakken fra Hadeland Bruktbil, langs en vei kantet med fakkelbok-
ser. Edderkopper, skjelett, hekser, spøkelser og flaggermus venter inne i gruvene.
Langt inne i fjellet får gjestene heksebrygg og kaffe, før det blir bålkos på utsiden.

Mattias skyttersvei 11 - 1482 Nittedal
Vi vil gjerne hjelpe deg i den tunge stunden når det praktiske rundt
en gravferd må ordnes. Vi bistår også gjerne utenfor Nittedal.

Tore 
Smøttebråten
Mobil: 
907 77 778

Vakttelefon hele døgnet
Kommer gjerne hjem til konferanse.

67 07 81 77
Besøk vår hjemmeside: www.nittedalbegravelsesbyraa.no

Gravsteiner: Kontakt oss for katalog eller se den på: www.nergaard.no

• Begravelsesbyrå

• Dødsfall

• Takk

Per Edgar Olesen

Vår alles kjære

Marit Solveig Bøhler
født 23. mai 1924,
sovnet stille inn 
på AHUS i dag.

Nittedal, 23. oktober 2013.

Kari
Knut

Heidi
Øvrige familie

Bisettes fra Nittedal kirke
onsdag 6. november 

kl. 13.00. 
Like kjært som blomster er
en gave til Dølis Venner.
Minnegaven kan leveres 

i kirken.
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Gla´bridgen har gjennomført
sitt høstmesterskap over tre
spilledager. Torstein Gunder-
sen og Per Henriksen var
klart best både første og andre
gang, og kunne nøye seg med
3. plass den siste gangen for å
sikre totalseieren. Tore Erik-
sen-Leif Dahl sikret 2. plassen
med jevn spilling, mens Atle
Bakke-Peder Bøe, som vant
den siste gangen, måtte nøye
seg med 4. plass totalt etter en
litt laber poengsum i andre
runde. 15 par spilte alle tre

rundene, og 18 var med i alt.
   Totallista ble slik: 1. Tor-
stein Gundersen-Per Henrik-
sen 185,38, 2. Tore Eriksen-
Leif Dahl 180,50, 3. Arne Ste-
nersen-Kjell O. Transeth
166,30, 4. Atle Bakke-Peder
Bøe 164,69, 5. Hans Thomas-
sen-Arne Reistad 164,46, 6.
Jon Bendheim-Kjell Holsten
158,35, 7. Arne Jenssen-Terje
Jenssen 157,81, 8. Leif Leik-
nes-Trygve Linder 152,94, 9.
Kolbjørn Lofthus-Svanhild
Helgeland 150,03, 10. Odd Ei-

nar Fellingen-Steinar Mathi-
sen 137,06, 11. Stig Braathen-
Einar Funderud 135,39, 12.
Per Seeberg-Harald Aasen
133,88, 13. Inga Langelund-
Svend Jørgensen 132,69, 14.
Asmund Kilstad-Bjørn Han-
sen 127,98, 15. Venke Østby-
Oddny Østbye 118,46, 16.
Magnhild Jørgensen-Arnold
Enersen 107,11 (to runder),
17. Turid Bjørnstad-Else Gus-
tavsen 100,66 (to runder), 18.
Nils Risa-Brynjar Manger
46,43 (en runde).

Min inderlig kjære kone,
vår gode mamma, svigermor,

bestemor og oldemor

Bjørg Kassem
født Hauger, 23. juni 1925,
døde stille fra oss i dag.

Nittedal, 27. oktober 2013.
Du var alltid der 
-  full av omsorg.

Takk for all hygge
og alle vink i vinduet.

Asbjørn
Karin Egil
Tove Lars

Lene, Kine, Jørgen
Kristian

Øvrige familie
Bisettelsen vil finne sted 
i stillhet etter Bjørgs 

eget ønske.
I stedet for blomster ønsket
hun en gave til kreftsaken 
- den sykdommen som tok 
så mange av hennes kjære.
Kreftforeningen, kontonr.

5005.05.05151.

Høstmesterskapet i Gla’bridgen er avgjort

Denne lille krabaten har van-
ket rundt noen av husene i
Ørekyteveien i snart to uker.
Henriette Bank og naboene sy-
nes at det virker som om den
har kommet bort fra hjemmet
sitt. De siste dagene har den
fått mat, da den så svært sul-
ten ut. Bank forteller at det er
en fin liten katt, med et litt spe-
sielt spraglete mønster i svart
og hvitt. Nå håper Bank hun
kan bidra til at katten blir
gjenforent med eieren.

Rusler rundt i Holum skog

Ungdommene fra
Prosjekt Takknemlighet
fortsetter å spre 
budskapet sitt. Mandag
stilte de i kommune-
styret for å fortelle om
sine sommerleirer for
fattige barn i Ungarn.

Av Kristin Haagensen

67 07 35 17
kristin@varingen.no

Sommeren 2013 ble leiren
avholdt for fjerde gang – og
ungdommene i prosjekt-
gruppa er allerede i full
sving med å samle inn peng-
er til neste års leir. I septem-
ber ble prosjektgruppa stif-
tet – og nyvalgt leder er An-
dreas Nannestad, mens
nestleder er Lars-Erik Sø-
rensen Dalbakk. De to nit-
tedølene i midten av 20-
årene har begge deltatt i
Prosjekt Takknemlighet i
flere år nå.

Personlig foredrag
Prosjektgruppa består av 8
ungdommer, og de veiledes

av Utekontakten i Nittedal.
Mandag presenterte de pro-
sjektet sitt for kommunesty-
ret i Nittedal. Ungdommene
sier de er takknemlige for at
de fikk lov til å gjøre dette,
og for at politikerne lyttet til
dem.
   – Ungdommene fortalte
om hva prosjektet betyr for
de vanskeligstilte barna i
Ungarn, men også hva det
betyr for dem selv. Personli-
ge historier ble delt, forteller
Line Søiland, leder av Ute-
kontakten.

Takker Rotnes-barna
Nylig avholdt Rotnes skole
et løp i forbindelse med FN-
dagen, der alle inntektene
på 12.500 kroner går til Pro-
sjekt Takknemlighet. Det
var skolens inspektør som
tok kontakt og ønsket å gjøre
dette.
   – Vi er utrolig takknemli-
ge. Tusen takk for at dere
var med på å gjøre en for-
skjell for barna i Ungarn,
sier Søiland. Nå som Pro-
sjekt Takknemlighet har ek-
sistert i noen år, merker hun
at jobben med å samle inn
midler går lettere.

   – Prosjektet er blitt mer
kjent i Nittedal, og vi har
fått et godt renommé. Det fø-
rer til at flere og flere velger
å støtte oss, sier Søiland.

Ny kunstutstilling
Innsamlingen foregår
gjennom hele året, ottttg til
fjorårets leir klarte de å
samle inn 150.000 kroner.
Målet er å få til dette i år
også. Dette gjøres gjennom
loddsalg, kakesalg og ulike
arrangementer. 23. novem-
ber holder de kunstutstil-
ling.
   – Vi håper at folk vil støtte
oss ved å donere kunst,
smykker, håndarbeider og
lignende, sier Søiland. I fe-
bruar 2014 planlegger de å
holde konsert.
   – Her skulle vi så gjerne
hatt med en kjendis. Kjen-
ner du noen, ta gjerne kon-
takt, sier Søiland.
   Sommerleiren avholdes
ved Balatonsjøen i Ungarn,
og forrige gang deltok 80
ungarske barn – alt takket
være nittedølene og sponso-
rene som har støttet prosjek-
tet.

I SPISSEN. Hvert
år reiser Nittedals-
ungdommene til
Ungarn for å 
holde leir for 
vanskeligstilte
barn. Andreas
Nannestad er 
nyvalgt leder. 
Her sammen med
Renato, en av 
deltakerne på 
forrige leir. 
(Arkivfoto)

Gripende om barna i Ungarn


