
Hei Petter!                                                      Hamar 16. september 

                                                                                                                                           

Takk for sist. Det var veldig gøy å bli kjent med deg i sommer. Det har skjedd mye siden 

jeg så deg sist og jeg har ikke hatt tid til å skrive til deg, men jeg tenker på deg ofte. 

Jeg skriver for å fortelle deg om hva som har skjedd de siste ukene. 

Shan og jeg har flyttet fra asylmottaket og til en liten by som heter Hamar. Etter at du 

reiste skjedde mange ting, veldig fort. 

Før vi reiste fra mottaket inviterte vi hele bygda til en stor fest på mottaket. Det kom 

nesten 80 personer.  

Først laget vi invitasjoner og plakater som vi hengte opp på bensinstasjonen og på 

butikken. De nye som jobber på bensinstasjonen er veldig hyggelige og de kom til festen 

sammen med barna sine. Hansen på Kiwi ga oss ris og kylling, som vi serverte på festen. 

Dagen før festen måtte vi gjøre mange forberedelser. Først bar vi bord og stoler ut, 

deretter pyntet vi bordene med blomster som vi fant ute. Mange hjalp til å lage mat og 

når gjestene kom spiste vi sammen, spilte musikk og danset.  

To dager etter festen kom familien fra Hamar og hentet oss. Nå har vi bodd her i 3 

uker. Jeg har begynt på en skole med mange andre barn. Familien er veldig hyggelige. 

Moren og faren heter Kristin og Lars og så har de en sønn som heter Tommy og en katt 

som heter «tigeren». 

Det er ganske mye morsomt vi kan gjøre her i Hamar.  Det er en stor kino, svømmehall 

og bowling. Når det blir sommer igjen kan vi gå på «Koigen» å bade, spille volleyball, 

skate eller stupe fra Norges dyreste stupetårn. Koigen er en strand og vannet som den 

ligger ved er Mjøsa. Lars sier at det er Norges største innsjø.  

Selv om jeg har blitt kjent med mange her, er du min bestevenn og jeg savner deg 

veldig. Jeg savner Leo og Samson også. 

Kristin og Lars sier at du kan komme å besøke oss her på Hamar i høstferien.  Kanskje vi 

kan gå på kino, eller dra i svømmehallen?  

 

Jeg håper du har lyst til å komme i høstferien og at du svarer på brevet mitt.  

 

Hvis det passer, så kan foreldrene dine ringe til Kristin og Lars for å avtale nærmere. 

 

Stor klem fra Nila, din bestevenn 



 Hei Petter! 

Vi har hatt fest på mottaket 

Vi laget invitasjoner 

Vi fikk mat av Hansen på Kiwi 

Vi bar ut bord og stoler 

Vi dekket bord 

Noen laget mat 

Det kom mange 

På festen spiste vi, sang og danset 

Shan og jeg har flyttet til Hamar 

Familien vi bor hos har en sønn som heter Tommy 

I Hamar kan vi gå på kino, eller på bowling 

Vi kan svømme i svømmehallen eller i Mjøsa om sommeren. 

Mjøsa er Norges største innsjø 

Vil du komme å besøke meg? 

Jeg savner deg 

 

Hilsen Nila 


