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SOMMERLEIR. De jobber hardt for at unger som har det tøft i Ungarn også i år skal få et pusterom på sommerleir. Tirsdag kommer kanskje Lars Erik Dalbakk, 
Andreas Nannestad og Henriette K. Andersen på din dør med bøsse. 

TANNHELSESENTERET LØRENSKOG AS 
Solheim Senter, Skårersletta 10, 1471 Lørenskog
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TANNLEGER OG SPESIALISTER I LØRENSKOG

KVELDSÅPENT 
Vi tar imot nye pasienter for  
vanlig tannbehandling.  
Åpent alle uke dager til kl 20.00,
telefon 67 91 72 00.

TANNLEGEVAKT 
932 63 447

www.tannhelsesenter.no
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Av Liv Seiff

67 07 35 20
liv@varingen.no

Alle de seks unge voksne som
er involvert i Prosjekt Tak-
knemlighet skal ut å gå med
bøsser på tirsdag. I søndre del
av bygda, Kjul-området og i
Hakadal. 
   – V kommer til å gå med bøs-
ser mellom 18 og 20, sier An-
dreas Nannestad (23), leder for
ungdommen i Prosjekt Tak-
knemlighet. 

Målet er å samle inn 100.000
kroner før sommeren kommer.
Pengene skal gå til leir i Ung-
arn for fattige barnehjemsbarn
og barn i familier som har det
vanskelig. Flere av barna er av
romfolket, som har det ekstra
tøft i landet. Tanken er å gi
ungene et velfortjent pusterom

i en røff hverdag. Dette er fjer-
de gang Prosjekt Takknemlig-
het samler inn penger til leir. I
tillegg reiser de selv ned som
aktivitetsledere og trygge
voksne.  
   – Vi håper på giverglede og
slår gjerne av en prat om pro-
sjektet med dem vi møter på
tirsdag, sier Nannestad. 

Gjøre en forskjell
– Vi har jo sett hvilken betyd-
ning de pengene har for barna
som kommer til leiren. Dette er
barn som ikke har noen ting,
ofte bare de klærne de går og
står i, sier Henriette K. Ander-
sen (24). Både hun og Andreas
var med i fjor. Lars Erik Dal-
bakk (24) reiser for første gang
   Og mens 100 000 ikke er så
mye penger her i Norge, er det

en formue i Ungarn. Penger
som gir barn en ferie, der de
kan slappe av, spise mat, bade.
   – Det koster 800 for et barn i
en uke. Det skal ikke så mye til
for å gjøre en forskjell, sier
Henriette. 

Sterke inntrykk
Prosjekt takknemlighet er et
ungdomsstyrt initiativ i regi av
Utekontakten i Nittedal. De
samarbeider med ADRA Ung-
arn.

   – Det er de som står for opp-
legget. De som henter inn bar-
na som trenger det mest. Vi
kommer ned som medhjelpere,
støttespillere og forbilder, sier
Andreas Nannestad. – Og vi
får satt vår egen takknemlig-
het i perspektiv. Å reise ned gir
sterke inntrykk. Når man har
opplevd fattigdom, ser man
hvor godt vi har det. Vi kan gå
på skole hvis vi vil, få oss jobb,
gå i butikken og handle.

Hjerteskjærende
Prosjekt Takknemlighet er den
største bidragsyteren, uten
dem hadde det ikke blitt noen
camp. Og der ligger drivkraf-
ten, forteller de tre. 
   – Mange av barna er despe-
rate etter å bli sett. Du knytter
veldig raskt bånd med dem.
Det er helt hjerteskjærende å
dra derfra igjen. Det er det
sterkeste jeg har opplevd i mitt
liv. Drivkraften til å jobbe med
det er tanken på at jeg kan få
dra ned dit igjen og oppleve det
samme. Den gleden du får, sier
Henriette. Andreas legger til: –
Man vil jo se dem igjen. Alle fø-
lelsene du bygger får deg til å
ville mer, samle inn mer peng-
er neste år. Det holder lenge å
tenke på de barna der hver
dag.

Konsert i mai
De hadde kunstutstilling i be-
gynnelsen av desember som ga

rundt 14 000. I tillegg til inn-
samlingsaksjonen og konto-
nummeret der folk kan donere,
skal de arrangere veldedig-
hetskonsert i mai. 
   Gjengen er godt på vei med å
få tak i lyd og lys og scene.
Konserten blir et samarbeid
med The Charity Crew. Et
band som tidligere har spilt for
vann i Afrika.
   I tillegg forsøker de å få tak
på et større navn som kan spil-
le to-tre låter. 

Artister ta kontakt!
– Og til alle artister der ute,
kontakt oss, oppfordrer Andre-
as Nannestad.
   – Det går til en veldig bra
sak styrt av ungdommer. Og
dette vil jo vise artistens tak-
knemlighet også. Les mer om
prosjektet på 
prosjekttakknemlighet.
wordpress.com.

Kommunen har nå kvittet
seg med Holm gamle
skole. Den ble solgt for en
halv million over takst.

Av Jan Fossen

67 07 35 10
jafo@varingen.no

Fire millioner og femti tusen
kroner ble til slutt prisen Nitte-
dal kommune fikk for det rundt
100 år gamle skolhuset på
Holm. Det var en halv million
over takst. Tilslaget fikk en pri-
vatperson som ønsker å ta eien-
dommen i bruk til boligformål,

opplyser kommunens prosjekt-
leder Snorre Vikdalen.
   Han ønsker ikke å gå ut med
hvem kjøperen er, men forteller
mer enn gjerne om den kom-
munale eiendommen som nå
altså har kommet på private
hender:
   Tomten er på drøyt 1,5 mål.
Det er ikke dokumentert, men
det antas at det gamle skolehu-
set ble bygget mellom 1911 og
1921. Husets bruttoareal er på
618 kvadratmeter, fordelt to
etasjer, pluss kjeller.
   Kommunen har stilt en del
betingelser som den nye kjøpe-
ren er forpliktet til å følge. Den

gamle skolestuen kan ombyg-
ges til maksimalt to boenheter.
Det tillates ikke oppført ytterli-
gere boligbebyggelse på eien-
dommen og bygningen skal
ikke endres nevneverdig utse-
endemessig. Eventuelle gara-
sjer og beplantning skal plasse-
res slik at dette harmoniserer
med den andre gamle nabobyg-
ningen som kommunen i dag
leier ut til Holm andelsbarne-
hage.
   Det er Eiendomsmegler 1
Nittedal som har forestått sal-
get på vegne av kommunen.

Med bøsser for takknemlighet

Holm gamle skole solgt

De har hatt kunstutstilling, de skal ha veldedighets-
konsert. Tirsdag til uka er det  innsamlingsaksjon for
Prosjekt takknemlighet.


