
Dagi redder verden
Han lever et rutinemessig og 
forholdsvis strukturert liv i Bergen 
med iherdige studier på Psykologisk 
fakultet, lørdagsjobb og fast følge. 
I løpet av året har han og noen 
kompiser startet en forening som skal 
hjelpe fattige mennesker i Bangla-
desh. Fem av guttene reiser til deltaet 
i Bangladesh på julaften for å dele ut 
gaver: nye flomsikre hus, solcellepan-
eler og skolebøker på bengali. Delta 
du også!

Globetrotteren har 
blitt student
Etter to år med reising og klatring  
rundt i verden har Herman landet i 
Sogndal og tatt fatt på Bacherlor i 
Friluftsliv. Et høydepunkt på reisen 
i vinter var nok 7 uker i Las Vegas. 
Mange prøvde forsiktig å fortelle 
mora hans at Las Vegas er kjent for 
andre ting enn klatring. Men de 
ble stille da det stod en 8 siders Las 
Vegas-artikkel i bladet Klatring, 
skrevet av det ukjente skribenten 
Herman T. Nesse.

Lars avsluttet sitt studie i juni og kan nå kalle 
seg Livsstyrketrener. Han har blitt bestevenninne 
med alle Ingunns venninner som trenger en å 
snakke med. Ikke bare er denne utdannelsen bra 
for dem, det er bra for ham selv. Han har blitt så 
god på pust og tilstedeværlese at han aldri blir 
syk, han løper vilt lange turer i skauen og holder 
ut mer enn ti minutter på IKEA. Dessuten har 
han fått jobb. Han starter som livsstyrketrener 
og friluftsveg-Gleder på Sørlandets 
Rehabiliteringssenter, Eiken.
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Sykt tilstede

Den som har klart å følge med på 
Hilaritas’ ville ferd i Middelhavet, vet at 
den ble lagt til vinterhavn sør for Malaga 
i fjor høst. Lars og Ingunn tok med seg 
studier og kontor og ble sydenturister i 
hele januar. Det var vidundelig så lenge 
vi gikk fjellturer, klatret og svinset rundt 
i fjelllandsbyer. Men skal man trives på 
Costa del sol må man kunne akseptere 
stygge hoteller, masseturisme, solbrente 
tyskere og fravær av det genuine Spania. 
Ingunn sliter med slikt, full av fordommer 
som hun er. Lars, derimot, har jo tatt en 
utdannelse i oppmerksomt nærvær og 
aksept. Good for him.

Vinteren er mer en januar og det ble 
rikelig med skiturer i Norge. Ingunn 
prøvde sogar å slepe med seg jentegjen-
gen opp på Gaustadtoppen, men over-
vurderte nok sine vidunderlige venninner. 
Det endte med redsel og gru, og skia på 
sekken ned den bratte kneika i tett tåke.

Liv Karin ble med Ingunn når Hilaritas 
skulle seiles hjem til Norge. De rundet 
Gibraltar og overlot deretter seilingen til 
andre interesserte. Dermed ble det hytte-
sommer på Ingunn og Lars. Båten ligger 
til havn i Kristiansand og er til salgs. Det 
har vært et fantastisk - og dyrt eventyr. 

Ingunn synes det var mye turister på Costa del 
Sol og hun trives jo best når hun kan henge 
med de lokale. De fant hun i Mijas.

Herman tok en sydentur til Spania til Ingunn og Lars i 
januar for å sjekke ut klatringen i legendariske El Chorro. 
Fin klatring i en kald, mørk dal  – en time unna båten vår.

Konto:  2801.43.48508
http://deltanorway.com

Vinter på Costa del Sol

Denne lille karen tok 
fendervakta. 

Begge guttene og Bella kom hjem før jul. Siden Dagi skulle reise til Bangladesh på julaften feiret 
vi litt i forkant i det lune lille hjemmet vårt i Kasernen. Herman henger med oss i hele jula. Han 
kompenserer for to juleferier på klatrereise. Vi tre drar til fjells i romjula og leter etter snø.
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Det året vi var så mindfulle at vi ikke kan huske hvor vi har vært  - vi har bare vært. Fortid og fremtid finnes ikke, bare her og nå.
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