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De fant hverandre, ble 
kjent og forlovet seg via 
internett. Etter to års 
venting kunne de ende
lig gi hverandre sitt ja i 
Vats kirke sist lørdag. 

Tekst: OIUT SAJIIDatSOI 

vnIDAfJOID: 12. april i 2009, klokken 
har passert 17.30. Stein Eikesdal fra 
Nedre Vats har nettopp satt til livs mid
dagsmaten og satt seg ned foran data
maskinen. Lite visste han om at han i 
løpet av få minutter skulle U.livet sitt 
snudd på hodet, idet han klikker seg 
inn på en chatteside. 

Samtidig satt en vakker fillipinsk 
kvinne i General Santos City, en by på 
størrelse med Oslo, foran sin maskin og 
snakket med Colk fra hele verden. Cher
ry May hadde allerede begynt å bli lei 
av useriøse mannfolk da Stein Eikesdal 
dukket opp på skjermen. I løpet av de 
neste minuttene fant de den berømte 
x-faktoren. DeMt følelsen som man (11' 

når en møter et menneske og kjemien 
stemmer. En glød var blitt tent. 

Iløpet av de nærmeste ukene snak
ket de sammen via internett mange 
ganger om dagen. De delte tanker, 
opplevelser og dagliglivet gjennom 
nettet, og ganske raskt fant de fram til 
nettprogrammet Skype som gjør det 
mulig å holde kontakten gjennom lyd 
og bilde gratis. 

5nur~gnet 
Stein snudde døgnet for å kunne dele 
mest mulig av dagen med Cherry May. 
Arbeidsdagen gikk som normalt, men 
ettermiddagen går til søvn slik at han 
kunne stå opp midt på natten for være 
«sammen. med Cherry May. Helt fram 
til han skulle ~jobb igjen. 

Slik skulJe liver vise seg å bli en lang 
tid fremover, men det visste han ikke 
vårdagene i 2009. 

Forlovelse onUne 
To uker senere skrev Stein ul want to 
marry you, Cherry Mayl ~, hvorpå hun 
umiddelbart kvitterte med _Yesl~. For å 
gjøre historien kort, den 10.juli 2009 
forlovet Stein og Cherry May seg via 
internett. 

_ Det har helt sikket blitt gjort før, og 
fortsatt tror mange at det ikke er mulig 

E.OEUG Gin: LØrdag 8. oldober kunne 
cherry May og Stein Eikesdal endelig kysse 
hverandre som ektepar, umiddelbart etter 

ere 
å få til. Tro meg, det er det. Sett ingen 
grenser og ta kontrol1en, sier Stein. 

- Jeg sendte henne en forlovelsesring 
som lå i en vakker eske som var desig
net som en rose. Ringen var inngravet 
med «Din Stein 201Oø. Min ring var 
naturligvis inngravet med i!Din CheTT)' 
May2011h. Vi var nå heltoverbevistom 
atvi var den rette for hverandre. Vi had
de skapt et unikt bånd, forteller Stein 
Eikesdal 

,_rste m_te 
Mandag 12Juli i 2010 kunne Stein sette 
føttene på flyplassen i General Santos 
City for første gang. Der sto hun, CheTT)' 
May, og ventet. Ett år etter forlovelsen 
kunne de endelig få holde rundt hver· 
andre. 

- Den første virkelig omfavnelsen 
var som om tiden sto stille i fullstendig 
stillhet, og var fylt med kjærlighet 
mellom oss begge to, sier Stein. Tre 
uker ble brukt på kjærlighet, opple
velser og familie før Stein måtte gjøre 
vendereise tilbake til Norge. 

Ventetiden 
Stein hadde allerede en god jobb, så 
May og Stein bestemte seg tidlig for at 
det var i Norge de skulle starte som 
familie. De startet arbeidet med 
papirmøllen til VOl allerede i mai 
2009, og det skulle vise seg å ta lang tid. 

_ Et avslag på grunn av manglede 
papirer kom etter ni måneder, og så 
måtte vi vente nye elleve måneder på 
klagebehandlingen, forteller Stein som 
først i sommer fikk den endelig bekref~ 
telsen på at alt nå var i orden. 

Gleden over å endelig få lov til gute 
seg i Nedre Vats kirke den 8. oktober 
kunne nå slippes løs. 

Bryllupet i Nedre vats 
Regn hadde preger dagene før 8. okto
ber, men da bryllupsdagen kom så 
skinte solen over Nedre Vats . 

_ Det var som om himmelen selv gle-
det seg sammen med oss. sier Cherry 
May og smiler til Stein. Dagen høljet 
nemlig regnet ned igjen. 

De som fulgte dem til kirken fikk se 
hvordan kjærligheten igjen hadde vist 
seg så sterk at mengden med søknads
papirer, år med ventetid og lange 
avstander ikke slukket flammen. 

Ny ventetid 
_ Vi er ikke helt ferdig med UOI ennå, 
sier Stein som regner med at i løpet av 
2012 er alle papirer er i orden. Da vil 
Cherry May kunne delta i det norske 
samfunnslivet fullt ut 

Uvet på n ettet er likevel ikke helt 
over. Familien til Cherry May har de 
daglig kontakt med - via Skype selvsagt 

knlll .sondtfSen@II-ovis.1IO 

.fakta ____ _ 
. Sk.ype er et dataprogram som brukes til 

telefoni vio internett . 
• Siden samtalen skjer over Internett, er det 

Ingen kostnoder. 

vielsen i Vats kirke. fOTO: lJW S'l'IWtD 

Skype blir dermed et meget rimelig olter· 
notiv sammenlignet med vonlige telefon
samtaler. 'tillegg III at brukerne kon ringe 
til hverandre, hor programmet ogs6 funk
slonalitet for meldingsformidling, 
filoverføring og videosomtoler. lYIIIUG: I Nedre verts hor ekteparet Stein og Cherry Moy Eikesdol funnet sitt paradis hvor de dyrker h",rondr~ 


