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Etter at Kristine og 
Øystein Lie mistet 
datteren Amalie i 
krybbedød i 2004, 
har de vist et stort 
hjerte og et utrette-
lig engasjement i 
Landsforeningen 
uventet barnedød.

b FRIVILLIGHETSPRIS

Derfor ble også ekteparet fra Lie 
i Øvrebø hyllet med foreningens 
høythengende frivillighetspris, 
«Et hjerte av gull», under lands-
møtet sist helg. 

– Denne prisen betyr veldig 
mye for oss og er en vanvittig 
anerkjennelse for den jobben vi 
gjør i foreningen. Rett og slett 
koselig og veldig rørende, sier 
Øystein Lie til VT.

Landsforeningen uventet 
barnedød (LUB) deler ut prisen 
annethvert år til noen av de 
mange som har lagt ned mye 
tid og krefter i foreningen. Øy-
stein har i seks år sittet som 
styreleder i landsstyret og har 
sammen med kona Kristine 
også vært en sterkt drivkraft i 
arbeidet som gjøres på Agder. 

Hjertevarme
Akkurat det gjenspeiles i aller 
høyeste grad også i deler av ju-
ryens begrunnelse for at nett-
opp ekteparet fra Øvrebø skulle 
motta denne prisen: 

«Årets vinner SER mennes-
ker, tar skadeskutte under vin-
gen sin og gir av sin varme og 
nestekjærlighet.

For her er det mye hjerte-
varme, og du blir møtt som det 
hele mennesket du er. Årets 
vinner utstråler så mye godhet, 
her er det MYE omsorg for an-
dre mennesker! Omsorg som er 
troverdig og helt oppriktig ær-
lig ment. Vinneren har en unik 
evne til dele og ta imot andres 
smerte.»

I tillegg til sorgstøttearbeid 
og gi hjelp til dem som har mis-
tet et barn, driver foreningen 
også med innsamling av penger 
til forskning og tiltak for å fore-
bygge krybbedød og dødfødsel. 

Takknemlighet
Både som deltakere og som res-
surs, har det å involvere seg så 

sterkt i LUB gitt Kristine og Øy-
stein mye. 

– Sorgen etter å ha mistet et 
barn forsvinner ikke selv om 
det har gått lang tid. Det er også 
veldig individuelt hvordan man 
takler denne sorgen. Å treffe 
mennesker som har opplevd 
det samme er derfor veldig ver-
difullt. At vi har kunnet hjelpe 
andre som er i en veldig tung 
situasjon, betyr mye for oss. 
Det vi nå sitter mest igjen med 
er takknemlighet. Vi møter 
mennesker som vi normalt sett 
aldri ville ha truffet. For oss er 
det stort privilegium å kunne gi 
håp, støtte og trøst i en hverdag 
som er veldig tung, sier Øystein 
ydmykt.

Sølvbryllupsgave
I dag har det engasjerte og hjer-
tevarme ekteparet tre barn, en 
datter på 23 år, en sønn på 18 
år og en datter på elleve. Selv 
er Øystein 48 år gammel, mens 
kona Kristine er ett år yngre. 22. 

mai ferier de sølvbryllup. Det 
lar de overhodet ikke gå upåak-
tet hen. Øystein forteller at de 
til en viss grad skal gjøre stas på 
seg selv, men de har ønsket seg 
en spesiell sølvbryllupsgave.

– Vi startet nylig en innsam-
lingsaksjon til Landsforeningen 
uventet barnedød på Facebook. 
Og vet du hva, her har folk, både 
kjente og ukjente, allerede gitt 
til sammen nærmere 35.000 
kroner. Vi er helt overveldet, 
sier en tydelig rørt Øystein Lie 
og oppfordrer så mange som 
mulig til å gå inn på Facebook 
på innsamlingsaksjonen «Sølv-
bryllupsgave til Landsforenin-
gen uventet barnedød.»

b Christopher Johansen
chris@venneslatidende.no

Kristine og Øystein hyllet 
med «Et hjerte av gull» 

FIKK PRIS: Kristine og Øystein Lie mottok sist helg frivillighetsprisen til Landsforeningen uventet barnedød (LUB) for sitt gløddende og hjertevarme 
engasjement i foreningen.   FOTO: LUB

SØLVBRYLLLUP: Ekteparet fra Lie i Øvrebø lader opp til bryllupsdag 
med en innsamlingsaksjon på facebook. 


