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Lørdag 24. mars 2012

FOLK

n FØDTE

n NYTT I DIN FORENING?

Send inn bilde av den nyfødte til oss, så viser vi stoltheten
fram på nett og papir. Legg inn din egen tekst og ditt eget
bilde på glomdalen.no/folk

Send oss en e-post til folk@glomdalen.no, eller
MMS med kodeord «GLFOLK» til 2005.

Send inn din hilsen til
noen som har noe å feire!
Bestill annonsen på
glomdalen.no/godeonsker
legg inn tekst og bilde
selv.
Df]gbYhhc[dUd]f.
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ANNA E. GAUSTAD

Vegard 10 år

Gratulerer med
3-årsdagen 25. mars! Glad
i deg! Mange klemmer fra
tante Elin, onkel Roger,
bestemor og bestefar.

Hipp hurra for den flotte
sportsgutten vår som
fyller 10 år i dag!
Bursdagsklem fra Mormor
og Morfar

Anders Løfsgaard

Vi vil gratulere

sondre 3 år

Gratulerer med
9-årsdagen i morgen.
Håper du får
en kjempefin dag!

gojenta vår, Mathilde
Gundersen med
4-årsdagen i morgen!
Masse koser fra farmor og
besse.

Vi vil gratulere Sondre
med dagen den 25.3
Hilsen mormor og morfar

«Grease» både
lørdag og søndag

SØSKENKJÆRLIGHET: Stian og Susan Delbekk Johansen spiller Danny og Sandy. Som søsken synes de det er ekstra utfordrende å spille kjærester.
FOTO: VIBEKE TØMTE

Hilsen Emil,
mamma og pappa.

Fredag hadde ungdomsgruppa i Nes
revy- og amatørteater première
på den eviggrønne
musikalen
«Grease».
Maren N. Berg

Vi vil gratulere

Kari Johannessen

Gratulerer med
9-årsdagen 24.mars!
Gode ønsker til deg fra
Anna, mamma, pappa,
Melker og Marve.

Tonje Risbergseter med
3-årsdagen 25/3-12.
Håper du får en fin dag. Vi
er kjemepeglad i deg.
Mange klemmer fra
Thomas, Håkon, mamma,
pappa, Bob, Rambo og
Batmann.

Vi gratulerer vår kjære
farmor med 80-års dagen
25/3. Klem fra Kine og
Markus. Mamma,pappa
og farfar gratulerer også.

Emma og Thea 3 år

Mamma og Mormor

Anna - 3 år!

Vi vil få gratulere våre to
store jenter, Emma og
Thea i Våler med 3
årsdagen 25.mars. Håper
dere får en kjempefin dag.
Hilsen mamma, pappa,
Kristoffer, mormor,
bestemor, bestefar Per,
bestefar Robert, oldemor
og oldefar.

Gratulerer så mye med 80
års dagen din 25.03
Håper du får en minnerik
dag og feiring.
Vi ser fortsatt fram imot
mange fine år sammen
med deg.
KJÆMPE GLA I DÆ.
Klem fra Jorunn,Steinar,
Jostein,Kim,
Mari,Tor Arne og Telma.

Vår fine godjente
fyller 3 år 25. mars.
Vi gratulerer
Anna Ekornhol
Gaustad
med dagen,
og gleder oss veldig
til å feire
sammen med deg!
Klemmer fra Emma,
Malin, tante Elise,
onkel Bjarne, Mormor,
Mosja og alle kuene!

n NES
OLA EINBU
red@glomdalen.no

Musikalen hadde Broadway-première i 1972. Men
det var først med filmen i
1978 den virkelig fikk sitt
internasjonale gjennom-

Mathilde

Lasse 40 år!

fyller 4 år 25 mars.
Store bursdagsklemmer
fra Philip, pappa og
mamma.

Pappa!Gratulerer så mye
med dagen den
25.mars!Vi er
kjempleglade i deg!
Klemmer fra Julie og
Emma- mamma hilser
også:)

Ellinor

Hei Mathilde

Her er du 6, nå er vi blitt
60!
Og i alle år har du vært
verdens beste kusine.
Gratulerer!
Klem fra Unni.

Gratulerer med
4-årsdagen 25. mars.
Hilsen mor og far,
onkel og tante

brudd, da med Olivia Newton-John og John Travolta i
hovedrollene.
Denne gang er det søskenparet Stian (23) og Susan (18) Delbekk Johansen
som spiller hovedrollene.
De har begge to lang erfaring fra det lokale teatermiljøet og gjør comeback i
år etter noen års pause fra
teaterscenen. Sangpedagog
Sidsel Kvistvik gleder seg.
– Det blir romantikk og
forviklinger, tøffe typer og
søte jenter, skoleball og en
tur på Thunderroad, sier
hun.
Instruktør
Annikken
Hansson tror publikum har
mye å se fram til.
– «Grease» har vært ønsket av både skuespillere og
støttespillere i mange år.
Det er en stor glede å få lov
til å sette den opp, sier hun.
Musikalen spilles lørdag
og søndag, begge dager kl.
16.00.

PAULA 80 ÅR
Vi ønsker deg hjertelig til
lykke med dagen, gleder
oss til feiringa.
Klem fra barn,svigerbarn,
barnebarn og oldebarn

