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Folk i Fana

– Dette er Nesttun-folkets tre

FANA KULTURHUS: «Ønsketreet»
har blitt en tradisjon på Nesttun. Tirsdag ble det fylt med
mange ønskelapper.
Under åpningen ble det holdt
taler og konserter med bandene «Løse kanoner», «Kom nærmere», «Team boys», «Team
music» og «Lipstick music».
Ønsketreet ble fylt opp av lapper
med mange forskjellige ønsker alt fra medmenneskelighet og fred
i verden, og til at noen ønsket seg
en prins og Mini-Tesla.

Ønsker av alle typer

Her er noen av ønskene som kunne leses på Ønsketreet:
■ Hoverboard og bærbar pc.
■ Ønsker meg en prins.
■ Fred i Norge og alle er like viktig.
■ Mitt ønske er at alle må være
snille med sine medmennesker.
■ Ønsker at det blir slutt på volden
i Midtøsten. Måtte alle leve i fred.
■ Ønsker alle i verden et hjem.

Varmere samfunn

Torill Hansen Kongsbakk er leder
for Stiftelsen Sesam og initiativtaker til åpningen av Ønsketreet.
- Det er helt fantastisk at vi kan
samles og gjøre dette sammen.
Med dette samlingspunktet ønsker vi alle velkommen. Ønsketreet er bra for Nesttun fordi det
er viktig at vi kan gjøre til rette
for slike positive samlinger. Det
er vårt tre. Jeg mener det skaper et
varmere samfunn. Vi ser mulighetene og samarbeider om å skape
noe positivt i hverdagen, stråler
Torill.

Positivt samlingspunkt

– Det er mye negativitet og håpløshet i hverdagen som får stort
fokus i blant annet medier. Derfor
synes jeg det er viktig at vi heller
fokuserer på det som er positivt,
og da fungerer ønsker veldig bra.
Å bli bevisst på hva man velger å
fokusere på er viktig. Slike positive
arrangementer hvor vi samles kan
fungere som terapi, smiler Torill.
– Jeg syns det er flott at unge
mennesker som dette øver og opp-

ØNSKELAPPEN: Jentene med det store ønsket.
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trer foran et publikum. Unge mennesker som tør å stå frem og vise
hvem de er.

Åpen om nytt ønsketre neste
år

Hun er positiv til at det vil bli et
nytt ønsketre på Nesttun neste år.
– Ja det blir nok et nytt ønsketre
neste år også!
Om ønsketreet oppfyller ønskene dine eller ikke, så har gledestreet som funksjon et godt poeng om
å fokusere på det positive i hverdagen. Ønsketreet står og tar imot
flere ønsker helt frem til 25. juni,
hvor alle ønskene blir tatt ned og
hengt opp som en utstilling i Fana
kulturhus.
av Christine Bentsen grini
christine.grini@fanaposten.no

ROCKEJENTER: Bandet Green Berries fra Lipstick music spiller kjenningsmelodi av Green
Day.

ØNSKETREET: Slik ser det ut.

Aktvitetsdag for Robin Hood-huset
Lions-klubbene i Fana inviterte
til aktivitetsdag på Sjøsportssenteret i finværet.
av Leserbidrag

Lørdag 12.mai 2018 arrangerte Lions Club Fana Vest og Lions Club
Fana i samarbeid en aktivitetsdag
ved Sjøsportsenteret ved Nordåsvannet for familier som har tilknytning til Robin Hood Huset i
Bergen.
Det var mange som ønsket å
være med denne dagen, over 80

personer satte seg på liste. Men en
måtte begrense det til 30 personer,
de fleste små familier, med fordeling voksne/barn med 13 voksne
og 17 barn. Barna var mellom 0
og 13 år, de fleste barna i alderen
5-9 år.
Det ble en flott dag i det fine
været. Båten «Løvegutten» kjørte
to turer rundt på Nordåsvannet
med en varighet av ca.en time hver
gang. Dette var en stor suksess for
barna som hadde gledet seg veldig
til denne båtturen.

Ved Sjøsportsenteret var det
ulike aktiviteter i gang som skattejakt, fiske etter hummer, pilkast,
ringspill.
Dessuten ble det matservering
med pølse, vafler, kaker og til slutt
utdeling av is.
De to Lionsklubbene er svært
fornøyde med at de kunne få avvikle en slik trivelig dag ved Nordåsvannet for barn og voksne som
har et behov for å komme ut i den
flotte norske naturen.
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