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På tampen

Savner opp-
tattsignalet

Ukas
nittedøl

Lars-Erik Sørensen 
Dalbakk (25)
Akkurat nå: Nestleder i Prosjekt Takknemlighet, 
som arrangerer kunstutstilling lørdag.

Forrige sommerleir i
Ungarn var ufor-
glemmelig, og fylt
med glede og tårer.
Lars-Erik håper på
stor støtte i år også.

– Hva gjør at du enga-
sjerer deg så sterkt for
akkurat denne saken?
– Det å drive med veldedig
arbeid er utrolig givende.
Og spesielt i den formen
som Prosjekt Takknemlig-
het er, hvor vi selv får reise
til Ungarn og se med egne
øyne hva pengene går til.
Jeg var med på leiren før-
ste gang denne sommeren.
Det var en fantastisk opp-
levelse med mange inn-
trykk både på godt og
vondt, glede og godt sam-
arbeid.

– Innsamlingen til neste
leir startet tidlig i høst,
hvordan har det gått til
nå?
– Veldig bra. Vi har fått
mye støtte allerede, og det
er flere som selv har kon-
taktet oss for å gi oss opp-
drag som igjen gir penger.
Jeg håper mange tar turen
til kunstutstillingen vår
på lørdag. Vi har fått inn
veldig mye fint av både
kunst, håndarbeider,
smykker og juleting. Vi er
så takknemlige overfor
alle som støtter oss.

– Hva gjorde at du ble
med i Prosjekt Tak-
knemlighet?
– Andreas Nannestad, som
er leder i år, er en god venn
av meg. Han anbefalte
meg å bli med – og fortalte
at det ville bli utfordrende
på mange plan, og kunne
gjøre at man selv vokser
som person. Nå er jeg med
for andre gang, og det var
et lett valg å ta.

– Var det noen av de
ungarske barna som du
ble spesielt knyttet til?
– Ja, ei jente som heter
Klaudia. Hun er veldig
sprudlende og glad hele ti-
den. Hun var opptatt av å
lære meg ungarsk, og at
jeg skulle lære henne eng-
elsk. Barna på leiren er
fattige og har lite, men li-
kevel viser de så mye gle-
de.

– Hva synes du om den
jobben som Utekontak-
ten i Nittedal gjør?
– De gjør en veldig bra jobb
på mange ulike måter, og
er dermed viktige for
svært mange av bygdas

Gledessprederen

ungdommer. Utekontaktene
er våre veiledere i Prosjekt
Takknemlighet, og det er de
som har gjort det mulig for
oss å være med på dette.

– Hva er dine oppgaver
som nestleder for prosjek-
tet?
– Det er å være støttespiller
for lederen Andreas, og å
være med på innsamling og
planlegging, i likhet med de
andre i gruppa. Samholdet
oss imellom er veldig bra.
Fem av oss har vært med før,
mens fire er nye i år.

– Kan vi få vite litt fakta
om Lars-Erik Sørensen
Dalbakk?

– Jeg har bodd i Nittedal hele
livet, vokste opp på Slattum,
og bor nå i Skytta hvor jeg tri-
ves veldig godt. Jeg er tømrer
og jobber i Bygningsentrepre-
nøren AS. For tiden jobber jeg
med et lydstudio-prosjekt i
Oslo. På fritiden liker jeg å
være med venner, å skru bil,
og jeg hører veldig mye på
musikk. Først og fremst rock
– men jeg finner noe jeg liker
innenfor de fleste sjangre.

– Hvor er du om 10 år?
– Jeg har ikke peiling på
hvordan livet utspiller seg om
10 år! Forhåpentligvis eier jeg
et hus i landlige omgivelser,
og jeg jobber nok fortsatt som
tømrer.

– Hva provoserer deg?
– Det er utrolig irriterende
når folk ligger altfor nær meg
i trafikken.

– Hvorfor bør Nittedals-
folket støtte Prosjekt Tak-
knemlighet?
– Fordi det utgjør en stor for-
skjell for disse barna. De får
en uke fri fra fattigdom og
vanskeligheter ellers i livet.
En del av pengene går også til
å hjelpe de samme barna ut-
over i året, gjennom vår sam-
arbeidsorganisasjon, ADRA
Hungary.

Tekst og foto: Kristin Haagensen

Døden, døden, døden, gjentok
den svenske barnebokforfat-
teren Astrid Lindgren som

innledning på telefonsamtaler
med sin søster. På den måten var
temaet utdebattert for resten av
samtalen.

Døden er ikke noe vi har pratet
mye om i det daglige hjemme hos
oss heller. Men i det siste har vi
vært nødt til å ta noen samtaler
med barna om hva som venter når
man blir eldre. Årsaken er at min
bestemor, altså barnas oldemor,
stadig er blitt svakere.

Hun har aldri vært stor av vekst,
nærmere beskrevet like høy som
min 7-årige sønn og med litt under
hans kroppsvekt. Likevel var det
først da hun var i slutten av 80-
årene at det ble klart at hun måtte
flytte ned fra småbruket der hun
bodde og til omsorgsbolig. De sis-
te årene har hun vært på demens-
avdelingen vegg i vegg med om-
sorgsboligene.

Mandag var det slutt. 95 1/2
år gammel sovnet hun
inn. I lesende stund er jeg

enten på vei til eller i begravelsen.
– Det er så trist. Var ikke mye vi fikk
pratet med henne i det siste. Men
da vi var der var hun morsom og
sa så mye rart. Nå får vi aldri se
henne igjen, hikstet min niårige
datter her om kvelden.

Sønnen min på sju har også hik-
stet såre tårer over den siste av
sine oldeforeldre. Men for hans del
er det kombinasjonen av at et fa-
miliemedlem er borte, sammen
med den erkjennelsen at vi alle
faktisk skal dø, som bringer fram
gråten. – Hvorfor må vi dø, hva
skjer etter døden og kommer vi al-
dri tilbake, er ikke lette spørsmål å
gi svar på.

– Er du veldig lei deg - pappa, var
ett av de siste spørsmålene han
klarte å få fram før søvnen innhen-
tet ham her en kveld. Ja, jeg er
trist og lei meg. Det er leit å miste
et familiemedlem jeg var glad i og
som har vært der hele livet mitt.
Jeg er ikke minst lei meg for den
sorgen min mor føler over å ha
mistet sin mamma.

Uten at jeg kan si det til søn-
nen min, er jeg også blitt litt
skremt. «Mor», som beste-

mor ble kalt, var den siste perso-
nen jeg kjente med skikkelig gam-
mel telefon. En slik der du får opp-
tattsignal og ikke talemelding når
telefonen er i bruk. Når man ringte
henne og det var opptatt visste jeg
at hun levde og pratet med noen.

Heretter vil jeg kun få meldinger
om å legge igjen beskjeder, eller i
verste fall motta meldingen: – Du
rykker stadig framover i køen.

Akkurat nå er det en 
lite hyggelig melding 
å få. Og jeg savner 
virkelig opptatt-
signalet.

Bildet er fra årets sommerleir i Ungarn, her fra den store aktivitetsdagen.


