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Sommerens største ly
Av Kristin Haagensen

67 07 35 17
kristin@varingen.no

Noen av dem har vært med på
sommerleiren og innsamlingen
flere ganger tidligere, andre er
med for første gang i år, som
omtalt av Varingen i forrige ut-
gave. Bak det å kunne virkelig-
gjøre denne drømmen, ligger et
helt år med stå-på-vilje. Og nit-
tedølene har vært flinke til å
støtte. I år har de hatt mer va-
riasjon når det gjelder arrange-
menter, og prosjektet blir mer
og mer kjent.
   – Det har nok gjort at giverg-
leden er blitt større. Det har
også gjort at vi selv er blitt bed-
re kjent med lokalsamfunnet i
Nittedal, sier Henriette Timar
Nilsen fornøyd.

Tapte landskampen
Innsatsen gjorde det mulig å
arrangere en ny leir, med mas-
se aktiviteter. Av de 80 barna
bor 20 på barnehjem, mens de
andre bor hjemme under svært
vanskelige forhold.
   Som Varingens journalist
selv fikk oppleve, var gleden
og samspillet mellom alle på
leiren imponerende. Det var
tydelig at de norske koste seg
like mye som ungarerne – en-
ten vi spilte ball, sang eller
rett og slett hadde barna på
fanget.
   Det ble også avholdt volley-
ball-landskamp mellom Norge
og Ungarn, der vi for øvrig tap-
te, til tross for iherdig innsats.

Rørende presanger
Utekontakt Line Søiland ble i
fjor ekstra godt kjent med Ben-
ce (13), og siden har de holdt
kontakt på Facebook. I år had-
de Bence tatt med seg gaver -
håndklær med håndbroderte
navn på Line, mannen og deres
to barn. Til tross for at de er
svært fattige, hadde familien
valgt å kjøpe dette av takknem-
lighet.
   – Det er så rørende, sier

Line. I år var både moren Éva
Kiss og hennes tre sønner
med på leiren, og Line fikk en
god samtale med dem via
tolk. Eva fortalte at guttene
har hatt stort utbytte av lei-
ren og av kontakten med de
norske «englene». Den eldste,
Balint (17), er en svært innad-
vendt gutt.
   – Men når han er på som-
merleir, springer han ut i full
blomst. Jeg kan ikke få sagt
nok hvor mye dette har betydd
for familien vår, sier hun.
   Da Éva og guttene skulle ta
farvel, gråt de alle fire, og
klamret seg til Line og ung-
dommene. For øvrig fikk alle de
norske gaver fra takknemlige
barn – for eksempel armbånd
og perlesmykker de hadde la-
get under leiren.

Til minste detalj
Selv om de veiledes av Utekon-
takten, er det ungdommene
som står bak det aller meste.
Lenge hadde de forberedt akti-
viteter som forming, dans, og
plukket ut og øvd på barne-
sangene. Det ble også spilt mye
frisbee og volleyball. Årets pro-
sjektleder har vært Maria
Bachs Larsen.
   – Dette har gått over all for-
ventning. Samarbeidet og en-
gasjementet har vært knallbra.
Vi er veldig stolte over å ha
samlet inn 150.000 kroner, og
leiren ble perfekt, sier hun.

   – Vi i gruppa har også blitt
bedre kjent med hverandre og
fått nye venner, sier Henriette
Timar Nilsen. Da de fleste av
barna ikke kan engelsk, må
man kommunisere på andre
måter. Men hele tiden var det
tolker til stede. Og det er mye
som kan gjøres med ballspill og
smil, eller et varmt fang å sitte
på.

Utvider horisonten
Da Prosjekt Takknemlighet ble
startet for noen år siden, var
målet å støtte et formål som
skulle gi Nittedals-ungdom-
mene nye erfaringer. Det måtte
være et prosjekt der de selv
kunne delta aktivt. Gjøre dem
mer takknemlige, og sette stør-
re pris på det de har her hjem-
me.
   – Jeg er så stolt over ung-
dommenes innsats. Selv om det
blir lange dager klager de ikke,
gir av seg selv og er til stede for
barna hele tiden. De har så
mye kjærlighet å gi, sier ute-
kontakt Søiland.
   
Organisasjonen Adra Hungary
viste også en utrolig takknem-
lighet. Alle ungarerne vi traff
på denne turen, både barn og
voksne, imponerte oss med sin
rolige væremåte, ydmykhet og
smil.
   – We love you Norvegia, sa
flere av barna til oss da leiren
var over.
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KREATIVT. Det er de norske ungdommene som står for aktivitetene, og Tonje         
de ungarske barna.

KOSER SEG.      
ble godt kjent, og            
i sommervarmen.

MODIG GUTT. Torsdag var den store aktivitetsdagen
med poster, og barna tok utfordringene på strak arm.

Prosjekt Takknemlighet
• Seks ungdommer samler inn penger til sommerleir for fattige

barn og unge i Ungarn. De veiledes av Utekontakten 
i Nittedal.

• De samarbeider med hjelpeorganisasjonen Adra Hungary, 
og leiren ble avholdt for fjerde gang i år.

• Leiren foregår i Balatonlelle, på sydsiden av Balatonsjøen, 
og varte i år fra 22. til 28. juli.

• I år har de samlet inn 150.000 kroner. 20.000 av disse er 
støtte fra Rotary. Prosjektet gir også barna noe bistand
gjennom året.

Geir André
Rommen
(37), Kjul

– Det må
være den tå-
revåte avskje-

den, som viste hvor sterke
bånd vi hadde klart å skape til
barna på bare én uke. Det å
oppleve at de holdt oss igjen og
bare gråt fordi de ikke ville vi
skulle reise, det var sterkt.
Som ny utekontakt er jeg med
for første gang, og er imponert
over hvordan våre ungdommer
var så utrolig flinke til å til-
nærme seg disse barna.

Jo Håkon
Reum (26),
Oslo

– Den første
kvelden holdt
Adra-lederen

en tale om hvor mye vi betyr
for dem. Da hun ikke klarte å
holde tårene tilbake, fikk jeg
frysninger over hele kroppen.
Etterpå fikk vi en stor applaus
som varte lenge, og gikk over i
trampeklapp. Dette viser hvor
mye vi betyr for barna som
fikk lov til å være med på cam-
pen, og at de forstår rekkevid-
den av våre ungdommers inn-
sats.

Line 
Søiland
(37), Maura

– Unge Barbi
fortalte Adra
at moren hen-

nes sier hver dag at hun er
tykk, stygg og verdiløs. Jeg ble
bedt om å ta en samtale med
henne. Det å se at hun åpnet
seg mer, lo og møtte andre på
en annen måte etter dette, var
stort. Det lyste i øynene hen-
nes, hun smilte og ryggen ble
rettere. Ingen mennesker skal
måtte oppleve å leve med psy-
kisk terror, det er ufattelig
trist.

Andreas
Nannestad
(24), Holum
skog

– Jeg fikk
snakke med

fire av barna personlig med
tolk. De fortalte hva de ville bli
når de ble store, og hvordan de-
res situasjon er hjemme og på
skolen. Samtalen var fylt med
glede og tårer. Det er også flott
å høre at barna sier det er en
stor gave for dem å få være med
på campen, og at de har gledet
seg lenge. Det er først da man
skjønner hvor meningsfylt og
viktig arbeid vi gjør.

Hva 
var ditt 

sterkeste
øyeblikk 
på turen?

Det er ikke bare de fattige barna i Ungarn som er glade for sommerleiren. 
– Det er vi som skal være takknemlige. Å få tilbringe en uke med disse 
fantastiske barna, er stort for oss, sier Nittedals-ungdommene.
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GODE VENNER. Hver kveld var det andakt og sang, og da ville barna gjerne sitte på fanget. Andreas Nannestad og de andre ungdommene
har et godt lag med barn.

               Andreassen Kortoe sprer maleglede til
  

 Henriette Timar Nilsen og Heni (16)
          blant annet spilte de volleyball 

 

Tonje 
Andreassen
Kortoe (21),
Holum skog

– Dette er fjer-
de gangen jeg

reiser fra disse nydelige barna.
Det gir meg mer styrke til å vil-
le gjøre mer for disse godhjer-
tede menneskene. Jeg trodde
faktisk det skulle bli lettere
denne gangen å ta farvel. Det
var feil. Jeg klarte ikke å styre
følelsene da jeg ble omfavnet
av en liten jente som visket
«szeretlek», I love you, inn i
øret mitt. Jeg gleder meg til
neste år.

Henriette
Kolås 
Andersen
(24), 
Varingskollen

– En kveld fei-
ret vi alle barna som hadde
bursdag i løpet av leiruka. Da
alle hadde fått et kakestykke
hver, var det fremdeles mer
igjen. Ei jente  forklarte via
tolk. Hun sa at ingen orket mer
kake fordi de på campen fikk så
mye mat at de ikke trengte å
være sultne. Det gjorde sterkt
inntrykk å innse at barna kan-
skje går mye sultne til vanlig,
og at de endelig fikk nok mat.

Maria Bachs
Larsen (20),
Tøyen-
haugen

–  Det som vir-
kelig var

sterkt, var å dra fra den ene
gutten som jeg fikk et spesielt
bånd til. Å dra fra de store grå-
tende øynene hans og å vite at
han må tilbake til en hard hver-
dag, var ubeskrivelig vanskelig.
Den ene dagen spanderte vi po-
tetgull på alle barna. Det var så
rørende å se blikkene deres,
tenk så lite som skal til for å
glede. De viste en takknemlig-
het jeg aldri har sett før.

Lars-Erik 
Sørensen
Dalbakk
(24), Skytta

– I avskjedsta-
len sa Adra at

vi var deres engler, og uten oss
hadde ikke denne campen blitt
noe av. Vi fikk også et teppe
som alle barna hadde vært
med på å lage. Det surret i ho-
det mitt, med alle minnene fra
uka, og det å vite at vi snart
måtte dra. Jeg klarte ikke å
holde igjen tårene. Det var
også utrolig vanskelig å kjøre
ut av campområdet med grå-
tende barn stående igjen.

Henriette 
Timar 
Nilsen (20), 
Rælingen

– Det er å se
hvordan disse

barna og ungdommene, som er
fra 8 til 14 år, tar vare på hver-
andre og oss. Det er så mye
kjærlighet og medfølelse. Det
var ingen som ble holdt uten-
for, ingen som dømte noen for
hvordan de er eller hvordan de
ser ut. Alle var der for hveran-
dre, og det var herlig å se. Det
var ellers utrolig mange ster-
ke, og veldig forskjellige, øye-
blikk under turen.


