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ENGASJERTE. Ungdommene i Prosjekt Takknemlighet, f.v.: Steffen
Andreassen, Lars-Erik Sørensen Dalbakk, Lisett Nordmoen, Stian
Dønnestad Svendsen, Tonje Andreassen Kortoe og Adam
Johansson. Foran: Henriette Andersen. (Foto: prosjektleder
Andreas Nannestad.)

Prosjekt Takknemlighet
samlet inn nærmere
23.000 kroner på årets
kunstutstilling. Det er ny
rekord, og mer enn 
dobbelt så mye som i fjor.

Av Kristin Haagensen

67 07 35 17
kristin@varingen.no

– Det gikk over all forventning,
og vi er så glade. Tusen takk til
alle dere som stakk innom og
støttet oss, og ikke minst til alle
dem som har donert ting til ut-
stillingen vår. Uten dem hadde
vi ikke kunnet gjennomføre
dette. Det ligger så mye arbeid
bak hvert produkt, sier Line
Søiland, leder av Utekontak-
ten, som veileder ungdommene
i Prosjekt Takknemlighet.
Pengene går til inntekt for fat-
tige barn i Ungarn, der prosjek-
tet hvert år arrangerer en som-
merleir.

Askeland slo an
Kunstutstillingen ble arran-
gert sist lørdag i rådhuskanti-
na, og de hadde fått inn mye
fint – bilder, smykker, håndar-
beid, såper, tøfler, juleting og
mye mer. Det ble samlet inn
22.721 kroner. På kunsten var
det satt minstepriser, og det ble
budrunder på noen av bildene.
Det bildet som oppnådde høy-
est pris, er malt av den kjente
kunstneren Unni Askeland.
Flere av de andre kunstver-
kene var også populære, blant
annet ble det rift om et som er
laget av Maria Prestø fra Nitte-
dal. Prosjekt Takknemlighet
har ellers brukt hele sitt nett-
verk av venner, familie og an-
dre for å samle inn varer. I fjor
samlet de inn 10.800 kroner –
pluss at noen varer fra utstil-

lingen ble solgt i etterkant.
Også i år er det flere varer igjen
som skal selges. Etter hvert
skal det også selges armbånd
som ble innkjøpt i Ungarn.

Ansvarsfulle ungdommer
I tillegg var det loddsalg og 
kiosk med salg av kaker, kaffe
og brus, noe som også ga god
inntjening. Og gjennom hele
året jobber Nittedals-ungdom-
mene for å samle inn penger til
Ungarn gjennom ulike arran-
gementer, og de tar gjerne på
seg flere oppdrag.
   – Jeg er så stolt av ungdom-
mene. De står på, gir av seg
selv og ønsker å gjøre en for-
skjell. Mye planlegging og ar-
beid ligger bak, og de er svært
ansvarsfulle, sier Søiland. De
har også gjort en god jobb med
markedsføringen – for Prosjekt
Takknemlighet har blitt mer og
mer kjent i Nittedal, og har fått
et godt renommé. 
   – Vi opplever at mange 
ønsker å snakke med oss om
prosjektet, og stadig flere øn-
sker å støtte oss, sier en tak-
knemlig Søiland.

Takknemlige 
kunstselgere

GODBITER. Dette er ett av 
bildene som kunne kjøpes under
kunstutstillingen på Nittedal 
rådhus.

Vi er fornøyd, når du er fornøyd!
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Forbehold om trykkfeil.

ÅPNINGSTIDER:
Mandag, tirsdag, onsdag, fredag: 10-17 

Torsdag: 10-19 - Lørdag: stengt

Tilbudet gjelder t.o.m. fredag 29.11. 
eller så lenge beholdningen rekker.

ZANUSSI ZDF3013 
oppvaskmaskin
• 12 kuverter
• 48 db
• Display
• Energiklasse A+

Før: 5.498,-

Nå 3.998,-

AEG vaskemaskin L76685FL
• Dampfunksjon som forenkler skjortestryking 
og flekkfjerning

• 8 kg kapasitet
• 1600 o/min i sentrifugen
• Energiklasse A+++-10%
• Stillegående invertermotor med 10 års garanti.

Før: 9.498,-

Nå 7.999,-

Nå 2.298,-

ELECTROLUX Støvsuger
USANIMAL
• Meget stillegående 65db
• Hepafilter
• Ekstra turbomunnstykket perfekt for husdyreiere

Før: 2.498,-

Vi har også adventstjerner, 
adventsstaker, slynger, 
juletrebelysning og reservepærer.

Electrolux kombiskap
EN3441AOW
• 185 cm høyt
• 245 liter kjøl 78 liter frys
• Energiklasse A+
• No-frost selvavrimende, kjøl og frys
• Solide håndtak i metall

Før: 6.998,-

Nå 5.998,-


