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Alltid billig grillmat

Grillpølser
Gilde, 4 x 480 g,
19,75/stk.
SPAR kr. 60,60

Prisene gjelder t.o.m 14.06.2014

Asparges
Pr. bunt

2500

Marinert
flintstek
Matmestern,
pr. kg

5990

4

Vannmelon
Hel, pr. kg

1000

Sørumsand: Rita Tilley 
Wilberg i Tanngarden på 
Sørumsand gleder seg 
stort over å se at tannle-
geutstyret til 1,5 
millioner kroner de ga til 
Aksjon Vennskap nå er i 
bruk – i Ukraina.

I april i fjor skrev Indre 
Akershus Blad om Tanngarden 
på Sørumsand som flyttet inn i 
nye lokaler, og ga utstyret de 
hadde stående i Skrivervegen til 
Aksjon Vennskap. Dette dreide 
seg om så å si to komplette 
tannlegekontorer.

– Etter mye jobb er tannlege-
utstyret nå på plass i Ukraina, 
nærmere bestemt i Chyriv og 
Dobromil, og 1.000 barn har nå 
fått tannlege, sier ildsjelen 
Freddy Johnsen i Aksjon Venn-
skap til Indre.

Sjekket og kontrollert
Utstyret som ble gitt av Tann-
garden har vært til gjennom-
gang og komplettering ved 
Norsk Dental Depot, før det ble 
sendt til Ukraina.

– Det har så stått innelåst i tre 
måneder før papirene var klare 
og alt utstyret til en verdi av 1,5 
millioner kroner kunne pakkes 
ut og monteres, forteller 
Johnsen.

Han kan fortelle at det er 
bygd opp to nye tannlegekon-
torer og ansatt tannleger.

– Det er helt fantastisk at 
Tanngarden ga oss denne gaven. 
Det gjør en stor forskjell i 
samfunnet å få en tannlege, sier 
Johnsen, og legger til at det har 
vært svært mye arbeid å få dette 
prosjektet gjennomført, men 

når en ser resultatet, er alt 
arbeidet verdt det.

– Utrolig fint!
– Det er utrolig fint å se at 
utstyret er i bruk, sier Rita 
Tilley Wilberg i Tanngarden til 
Indre.

Aksjon Vennskap har sørget 
for at Tilley Wilberg, hennes 
ektemann Leif Hermann 
Wilberg og de andre ansatte ved 
Tanngarden har sett bilder fra 
Ukraina.

– Det var spennende at 
utstyret skulle sendes til et 

fremmed land. Ville det komme 
fram? Ville det bli bygget opp 
igjen? Dette var spørsmål vi 
stilte oss, sier Wilberg.

Nå er hun kjempeimponert 
over det arbeidet Freddy 
Johnsen og Aksjon Vennskap 
har gjennomført.

– Vi gleder oss over det vi har 
vært med på, og at at tannlege-
utstyr fra Sørumsand er i bruk 
i Ukraina av våre kolleger der, 
sier Rita Tilley Wilberg.

n SVEIN SAMUELSEN
svein.samuelsen@indre.no

– En glede å se 
utstyret i bruk

Her ser vi Rita Tilley Wilberg i Tanngarden og Freddy Johnsen i Aksjon Vennskap da tannlege
utstyret i Tanngarden på Sørumsand var klart for nedrigging og pakking i april i fjor. 
 Foto: Svein Samuelsen

Tannlegeutstyret fra Sørumsand er i bruk i Ukraina, i både Chyriv 
og Dobromil.  Foto: Aksjon Vennskap


