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Garn. Strikkekjendis 
Tove Fevang fra Asker 
er overveldet over hvor 
mange som engasjerer 
seg og vil bidra til 
Amanda-prosjektet. 

– Det er helt vanvittig hvordan 

folk engasjerer seg, sier Fevang. 

Spisestuebordet er fullt av små 

ullpledd, luer og votter i gjennom-

siktige plastposer. Garasjen har 

også begynt å fylle seg opp med 

stappfulle esker med babystrikk. 

Fevang er styreleder for 

Amanda-prosjektet, en nasjonal 

strikkedugnad som sørger for 

varmt ull til syke nyfødte barn (se 

faktaboks). Bidragene fra tusenvis 

av ukjente mennesker hjelper pre-

mature og syke nyfødte å holde 

varmen på sykehus. Prosjektet 

samler inn ullstrikk hele året, 

men for litt over en uke siden var 

det akutt behov for flere tepper til 

Kalnes sykehus i Østfold. 

Personlige meldinger
Fevang la ut en etterlysning på 

Facebook, og responsen har ikke 

latt vente på seg. På bare én uke 

har nesten 450.000 personer sett 

innlegget, 2.357 har delt videre og 

langt over 1.000 har likt det. 

Fevang har også mottatt 800 

kommentarer fra folk som etter-

spør oppskrifter, tykkelse på pin-

nene eller forteller at de allerede 

er i gang med å strikke. 

– Jeg har også fått personlige 

meldinger fra folk som forteller 

at de nå har sendt strikket sitt, 

legger Fevang til. 

Hun synes det er rørende at folk 

er så ivrige og villige til å strikke 

for en god sak. 

– Jeg har aldri skrevet et inn-

legg som har fått så stor respons, 

dette tilsvarer jo nesten 10 pro-

sent av den norske befolkningen, 

sier Fevang.

Hun tror noe av grunnen er at 

folk flest er opptatt av saker som 

har med veldedighet å gjøre.  

Behov hele året
Fevang har vært engasjert i 

Amanda-prosjektet i seks år, og 

vært styreleder de siste tre. Flere 

ganger i året overleverer hun kasse-

vis med ullstrikk til blant annet pre-

maturavdelingen på Rikshospitalet. 

– Nyfødtintensivavdelingen for-

bruker rundt 1.000 tepper i året og 

via dette prosjektet klarer vi å dekke 

det, sier hun, og legger til at det der-

for er behov for strikk hele året. 

Fevang har selv hatt barnebarn 

som ble født for tidlig, og derfor 

fått enda mer forståelse for hvor 

mye det kan bety for folk få tep-

per og luer som faktisk passer og 

varmer til selv de aller minste. I 

fjor ga hun også ut bok med strik-

keoppskrifter til premature barn. 

– Jeg beundrer alle de som vier 

masse av sin fritid og penger til 

garn og deretter porto for å sende 

av gårde strikk og som egentlig 

aldri vet hvor det ender, sier hun.
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Strikkeinnlegg på Facebook fikk enorm respons – sett av over 400.000:

– Dette er vanvittig
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 ■ Startet opp av Bjørg og Bjørn Berge-
Øvrebø som mistet sin nyfødte datter 
Amanda i 2010. 

 ■ De fant ut at den beste måten å hjelpe 
premature barn på var ved å strikke 
ulltepper, sokker og luer som varmet. 
Amanda-prosjektet ble formelt stiftet 
i 2015. 

 ■ I dag leverer Amanda-prosjektet til 
alle nyfødtintensiver i Norge. 

 ■ Prosjektet drives på frivillig basis, og 
alle som bidrar betaler selv for garnet. 
Den støtten prosjektet får, går til å 
kjøpe garn slik at personer som ikke 
har mulighet til å kjøpe selv kan bidra 
med strikking. 

 ■ Alt som strikkes må innom en kon-
taktperson fra Amanda-prosjektet 
som vasker, pakker og leverer alt etter 
sykehusenes forskrifter. 

Amanda-prosjektet

Asker-kunstneren Kristin Irèn 
Dijkman stiller ut en portrettutstil-
ling ved Galleri Dijkmanske i som-
mer. Utstillingen åpnet 13. juli og 
varer til 26. august. Dijkman uttryk-
ker seg hovedsakelig gjennom bil-
dende kunst, men lager også 
skulpturer i kleberstein og skriver 
eventyr og fortellinger. Galleriet 
holder stengt på søndager. 

Asker-kunstner 
med utstilling


