
Anne Margrethe Hausken og Anders Nordberg giftet seg lørdagen under samlinga. 

Ungdommene lagde limericker, og vi sendte dem følgende hilsning: 

 

 

Akershus og Oslo orienteringskrets har samling for 13-16-åringer på dagen deres. De har 

forfattet en mengde artige limericker til ære for dere! 

 

Det var en gang et par 

Som fikk for stort ansvar 

De skulle gifte seg 

men den var visst ikke grei 

for Anders var familiefar 

  

Hausken og Nordberg løper fortere enn vinden 

Nordberg har jammen funnet seg den raskeste kvinnen 

Begge har tatt gull 

og det er ikke noe tull 

for nå har de begge fått på seg gifteringen 

  

Hausken og Nordberg blir snart et par 

I skogen har de fått flere arr. 

de er best i verden 

Nå går den lykkelige ferden 

Håper de blir et lykkelig par 

  

I dag Hausken og Nordberg seg gifter 

Når de en familie stifter 

Når klokkene klinger 

bytter de ringer 

Vi får se om de etternavn skifter. 

  

Margrethe og Anders gikk fort i senga 

etter et storslått bryllup på enga 

Begge på pallen 

med vett i skallen 

Slik tjener de alle penga. 

  

Anders var i skogen og gikk 

Der møtte han Anne Margrethes kåte blikk 

Hun sang på en sang 

til sengen de sprang 

og Anne Margrethe rei på hans harde pikk. 

  

Anne og Anders gifter seg 

Får håpe de ikke går lei 

I skogen de er 

og løper rundt i trær 

Håper de finner en lykkelig vei. 

  

Hausken & Nordberg skal vies i dag. 
Dette er noe som gjøres i lag. 
Skogens konge. 
Sprintens fjonge. 
Bryllupsnatten på et liggeunderlag! 
 



 

Margrethe og Anders gratulerer til dere. 
Heldige er dere og gratulerer mye mere. 
Dette blir bra. 
Ja, hipp hurra 

Og vi håper familien blir flere!  
 

De blir viet på Tåsen, 
snart  flytter de opp i åsen. 
Barn skal ha. 
Ja, det blir bra. 
Snart løper de også i måsen 

 

To o-løpere møttes i skauen. 
Den eneste som så dem var sauen! 
Nordberg fridde, 
Hausken tidde. 
Nå er de knyttet til ”dauden”. 
 

I et koselig hus nede ved brua, 
der bodde han Anders og frua. 
De levde så godt 
og snart har de fått 
en gutt som løper rundt der i stua. 
 
Og til slutt et spark fra en av samlingas ledere :-) 

Anders fikk beskjed fra en gamling 

om å betale for neste samling. 
Takk for at du spør, 
det er klart at jeg gjør 
for JEG har ikke gått fra sans og samling. 
  

 

Vi fikk hyggelig svar fra begge.  

 

Anders sier:  
Takk for hilsen i går, og ikke minst mange gode limericks  Hils gjengen og ses på 

mange o-løp fremover! 

 

Hausken sier: 

Hils 13-16-åringene og si tusen takk for herlige limericker! Jon Herwig Carlsen kan bare 

gå og legge seg.  

Var egentlig litt sigen nå, men denne mailen var en vekker så her kommer mitt svar:  

  

Noen unge o-løpere fra AOOK  
Gav Hausken og Nordberg sjokk 

Med sin frekke stil 
Ble det latter og smil 
Og frua skal snart bli tjokk  
  

Mvh Hausken - klarte ikke å bytte navn, for det er jo etternavnet jeg bruker mest! 
 
 


