INTERVJU
gjort. Men når gutten var født, følte vi
begge stor glede over at alt var så bra.
- Begynte dere tidlig og tenke på
dåp og navn, da?
- Det var aldri noen tvil om at vi
skulle døpe i kirka, men navnet ble
nok ikke helt bestemt før i siste liten,
sier de to.Trond Rune kunne fortelle at
hvis gutten ble født på fødselsdagen til
kameraten, Anders, som døde i ei
båtulykke for to år siden, skulle han få
hans navn. Så ble det noe før. Men
det er nok bare siste bokstav i Anders
som har kommet først i SANDER.
- Forberedelsene til barnedåpen
ellers, hva kan dere fortelle om det?
- Dåpskjolen var det bestemor,
Sigrid, som hadde hånd om. Den er
det nok mange av oss som har brukt,
sier Karin.
I en koselig prat med Sanders
oldemor, Sigrid, forteller hun at kjolen
er 41 år gammel og ble anskaffa da
hennes sønn, Åke, skulle døpes.
Siden er den brukt til den yngre
søsteren hans og til ni barnebarn
og nå to oldebarn. Sigrid har tenkt
og brodere på navna og årstalla til
alle.
- Ellers har vi driftige mødre,
Helle og Tone og oldemor Kristi
som har stått på for oss både med
å bestille koldtbord og bake kaker.
De er bare helt enestående. Og på
Heishuset var det en selvfølge å få
komme med dåpsselskapet til
Sanders oldeforeldre Holtet. Jeg
har inntrykk av at vi nesten bare hadde

å pynte oss, jeg, sier Trond Rune
muntert.
Det må bemerkes at det er ikke ofte
at dåpsbarn har fem meget oppegående oldeforeldre med seg på en
slik dag! Jeg får se et ikke lite antall
bilder fra dagen. Her blir mange
minner fra fire generasjoner lagt i
album.
- Så dåpsdagen ble et fint minne for
dere?
- Ja, sier Karin. Det var så fint at det
var mange i kirka, mye fin sang, fine
salmer, alt ble helt perfekt!
Disse to glade foreldrene
innrømmer gjerne et de har fått en ny
sjef i huset som heter Sander. Nå må
samvær med venner gjerne fortsette,
men det blir på Sanders premisser. De
er glad i Krødsherad og er fast
bestemt på at her vil de bo, her skal
Sander vokse opp under trygge
forhold.
SHS

Hele fem oldeforeldre var sammen med lille
Sander på dåpsdagen hans.
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