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Thorstein Skårnes og
Camilla Mjelde møttes
i en begravelse for en
felles kjent, og bestemte
seg for å hedre hans
minne. Det ikk 64
lyktninger og vanskeligstilte nyte godt av.

|

Askøyværingen torsdag 10. desember 2015

Viser hjertevilje

Silje Alvsaker
silje@av-avis.no

På Norges frisørskole har læringene stått på siden tidlig morgen.
I alt har 64 mennesker fått klippe
seg gratis, takket være Thorstein
Skårnes og Camilla Mjelde i gruppen Regnbuens barn. De to utlyttede askøyværingene ønsket å
gjøre noe ekstraordinært før jul, og
tok derfor kontakt med blant annet
Robin Hood-huset og Magdalena.

Hjertevilje
Den første gangen de to satte tankene om å gjøre noe godt for andre
ut i live, valgte de å gi over 60 mennesker klipp, adventskalender og
en liten gave.

Det er verre å inne de som
trenger hjelp, for det er
ikke de som roper høyest
som trenger det.
Camilla Mjelde

REGNBUENS BARN: Camilla Mjelde og Thorstein Skårnes ønsker å gi ine opplevelser.

ble en formell organisasjon på beina, og de har heller ingen penger,
men det hindrer dem likevel ikke i
å gjøre noe int for andre. Camilla
kaller det hjertevilje.

Tabu
– Gleden her er så stor, jeg blir
helt varm i hjertet, sier Camilla.
Foreløpig har de ikke klart å sta-

Det var da Thorstein og Camillas
venn døde av kreft at de bestemte
seg for å gjøre noe int for andre.

– Vi møttes igjen i begravelsen
hans. Han døde bare 32 år gammel. Han jobbet i barnehage og var
veldig glad i barn, forteller Thorstein.
Han og Camilla dannet Regnbuens barn som skal gi opplevelser
til barn og familier som ikke alltid
har det så lett.
Men å inne mennesker som øn-
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sket en slik opplevelse var ikke så
enkelt.
– For noen er det tabu å ta i mot
noe slikt. Det er verre å inne de
som trenger hjelp, for det er ikke de
som roper høyest som trenger det,
mener Camilla.
I forkant hadde frisørlærlingene bakt kaker og boller som folk
kunne forsyne seg med. Mange

var strålende fornøyde med å bli
ny på håret til jul.
– Ønsket er å gi en opplevelse
som gir noe igjen, sier Thorstein.
Målet deres er å få i stand et arrangement i måneden til å begynne med, men de har også klare
planer for hvordan de vil drive
Regnbuens barn.

sandegruppen.no

STØRRE BATTERI MED
250 KM REKKEVIDDE*
CHECK!

Vi er ikke nybegynnere når det gjelder elbiler. De har gitt oss muligheten til
å forbedre ting underveis. En av forbedringene er et nytt batteri på 30 kWt
som gir deg klasseledende kjørelengde på opptil 250 km*

STORE KUNDEFORDELER VED KJØP AV NISSAN LEAF

LEAF VISIA 24Kw
Hurtiglading
Vinterhjul på alu felg

LEAF ACENTA 24Kw
Hurtiglading
Vinterhjul på alu felg

KAMPANJEPAKKE
• Inkl. komplette vinterhjul
• Inkl. hurtiglading for 2000 kr
fra Fortum Charge & drive

LEAF ACENTA 30Kw
Hurtiglading
Vinterhjul på alu felg

1,99% KAMPANJERENTE**
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*Avventer NEDC typegodkjenning. Gjennomsnittlig faktisk kjørelengde for 30kWt batteri er 125-200 km under normale forhold. Kjørestil, underlag, temperatur, air conditioning og en rekke andre faktorer påvirker rekkevidden. Opptil
8 år/160 000 km batterigaranti. **Priseksempel: 1,99% nom./4,58% eff. Egenkapital 35%. Lånebeløp kr 153 025 over 3 år. Etableringsgebyr kr 2 767. Totalkostnad kr 239 415. 1,99% Kampanjerente gjelder i 36 måneder. Renten
vil deretter bli justert til markedsrente. Priser levert Bergen. Avbildet modell kan ha utstyr som avviker fra tilbudet. Forbehold om trykkfeil.
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