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Konkurransen
er i gang!

Pr. kvartal........... kr. 385,Pr. halvår ........... kr. 710,Pr. år .................. kr. 1.200,-

Avfotografering av avisens stoff og annonser for
videreproduksjon er ikke tillatt uten etter avtale.

Ta kontakt med
abonnementsservice:

Send oss sommerbilder på
redaksjon@varingen.no

tlf. 23 36 19 75
eller epost:
varingen@mediaconnect.no

Merk mailen «sommerfoto 2015»

Skogkaffe, fløytespill og nydelige orkideer
Årets orkidétur til
Slåttemyra var velsignet
med oppholdsvær og fin
temperatur, og regi hadde
Tor Øystein Olsen, leder
av Maridalens Venner.
Av Dag Helland Pettersen
Medarrangører var Nittedal
Historielag og Turkameratene
Nittedal Turlag. TNT loset ca
40 personer inn til Slåttemyra
via fine stier, så det var ingen
fare for at noen skulle gå seg
bort. Underveis så de Brennberget, det høyeste punktet i
Lillomarka (441 m.o.h.), og fikk
informasjon om stier som planlegges og aktiviteter i turlaget. Blant deltagerne var også
10 fra Hadeland Turlag som
var invitert med av TNT.

FULLT PROGRAM. Underholdning hører med på Slåttemyra,
og Øyvind Grandum kunne mer enn å spille seljefløyte.

Lot seg ikke stoppe
Botanikeren Tor Øystein Olsen er glødende interessert i
slåttemyrer og den rikmyra
vi har her i kommunen. Han
trollbandt faginteresserte fra
Botanisk forening og dem som
ikke tidligere hadde sett en orkidé, kanskje med unntak av
de som kjøpes i blomsterhandelen.
Olsen, som fikk Nittedal
kommunes miljøpris i 2004,
hadde øye- og halsbetennelse, men lot seg ikke stoppe av
det. Han serverte gladelig kaffe
fra to store misjonskjeler til de
drøyt 70 frammøtte.

Underholdning
Gruppa «Livets landevei» stod
som vanlig for underholdningen. Øyvind Grandum ønsket
alle velkommen med lur fra
langt borti skaukanten. Etterpå trakterte han flere tradisjonelle instrumenter. Først
bukkehorn, senere seljefløyte, blokkfløyte og munnharpe.
Hans Chr. Høie spilte gitar og
framførte den egenkomponerte
Orkidésangen.
Flere Prøysen-viser ble framført av ensemblet, og det ga
skikkelig applaus. Flott, gratis

SMAKER SUVERENT. Ingen ting er som en kopp skikkelig skogkaffe.
konsert som mange ville hatt
stor glede av å bivåne.

Slåttemyra
Tor Øystein Olsen har drevet
arbeidet med Slåttemyra siden
1996. Han har ryddet, hugget
og slått, slik at orkideene fikk
sin rettmessige grobunn. Han
forklarte hvordan økologien
virket ved at slåtten fra myra
ga mat til kyra, som igjen produserte gjødsel som ble brukt
på innmarka. Siste gang det ble
slått her, før Tor Øystein startet
rydding av myra, var like etter
krigen av folket på Laskerud

som senere flyttet til Sørli.
Blant de frammøtte var både
de som var hekta på orkideer
og de som ikke visste at det fantes mange forskjellige og etter
hvert skjønte at disse blomstret
til litt forskjellig tid. Andre
planter fikk også omtale, og den
gule ballblomen var nok nå den
som lyste best opp langs bekkekanten gjennom myra.
Ute på myra var det allerede
ganske tett med orkideer, men
disse var fortsatt ganske små
på grunn av den kalde våren.
På selve myra er det registrert
10 forskjellige arter og tre hybrider.

GJØR ET KUPP!
30-50%

PORSGRUND
KABINETT 8-5
KR

10.900,-

Veil. pris kr 18.995,-

Åpningstider til våre butikker på Gran og Brandbu er:
Lørdager 09.00 - 13.00 • Mand. - fredag 09.00 - 16.30

Avslutning
Etter endt tur blant orkideene
på myra var det repetisjon av
Orkidésangen, og turen fortsatte på flotte stier tilbake over
kamelpuklene, før vi fant fine
stier og gikk til Jensrud. Her
ble historien rundt husmannsplassen fortalt før fortsettelsen
gikk ned i Krudtværket. En
kort informasjon ble gitt der før
forsamlingen satte snuta mot
Nittedal stasjon. Mange skulle
med toget, og alle nådde fram
10 minutter før avgang.
Nok en tur med rikt innhold
ble en suksess i det fine væ-

ret. «Livets Landevei» hadde
øvd heftig på de mange nummerne, og de ble som alltid før
gjennomført til full applaus. Et
besøk på Slåttemyra er noe alle
nittedøler må ha med seg én eller annen gang!

 
   

Alle innredninger fra
Linn Bad
fra
rabatt på veil.priser

HOVEDPERSONEN. Det var mange som lot seg imponere av fargeprakten til orkideene på Slåttemyra.

For deg
som ønsker
kvalitet og
service!

HØNEFOSS
JEVNAKER
GRAN
BRANDBU
HARESTUA
VIKERSUND
DØGNVAKT

Tlf. 32 12 66 64
Tlf. 61 31 43 38
Tlf. 61 33 20 38
Tlf. 61 33 58 80
Tlf. 61 33 27 10
Tlf. 32 78 31 90
Tlf. 980 02 000

www.venaasen.no
Kjør til døren!
PARKER GRATIS

PÅ RETT VEI. TNT sørget for
at deltagerne kom vel fram til
Slåttemyra.

