
I morgen

I dag

I dagI dag I morgenI morgen MånenSolen

Opp
Ned

Opp
Ned

Symbolliste

Rakkestad

Askim

Halden

Sarpsborg

Rakkestad

Halden

Sarpsborg

Askim

Data frå Kartverket sjødivisjonen

Flo
Fjære 

I dag
Flo
Fjære 

Flo & Fjære Kråkerøy

Kveld

I dag
Morgen
Midt på dagen 

m

m
m

Bølgevarsel Ytre Oslofjorden

Skyet Regn Regnbyger
 og torden

Tåke

SluddTorden SnøSnø-
byger

Regn-
byger

Lett-
skyet

Delvis
skyet

Sol Delvis
skyet

Dagen er tim. og min. kortere enn ved sommersolverv.

Lettskyet vær.

Skyet eller delvis skyet og 
opphold.

+20

+20

+15

+18

+15

+19

+20

+15

04.24 --:--
22.16

04.26
22.14 10.40

00.06
11.59

Svak

+18

+18

+20

+18

+19

+15/+20

+15/+20

Laber bris

Overskyet 
vær og noe 
regn.

0 42

Søndag

Mandag

Tirsdag

22:54
16:04

21:59
15:11

10:46
03:46

09:56
02:55

0.9

0.8
0.7

2017-07-14

I morgen

Har du et godt tips til en sak?
Send oss en mail! ra@r-a.no

følg oss på: @RakkestadAvis

DAGENS INSTAGRAM
hashtag dine bilder med #rakkestadavis

INGvIll_hElENA: Uteservering på 
Oremo

TRENGER TEPPER: Før jul var Amandaprosjektets leder, Tove Fevang, på Kalnes med et lass med 
strikkede tepper, sokker og luer. Nå er de snart tomme, og trenger teppet til de minste barna.  
 FoTo: GEIR ARNESEN

Amandaprosjektet et-
terlyser hjemmestrik-
kede tepper til ny-
fødtavdelingen ved 
Sykehuset Østfold 
Kalnes etter at et 
akutt behov har meldt 
seg.
Tiril Vik Nordeide

May-Lisbeth Ringsell er 
Amandaprosjektets kontakt-
person i Østfold, og hun fortel-
ler at det er behov for litt større 
tepper til de nyfødte barna på 
Kalnes.

– De barna som blir født vel-
dig for tidlig i Østfold blir ofte 
sendt til Ullevål eller Rikshospi-
talet, så på Kalnes er de nyfødte 
gjerne litt større. Derfor har vi 
sterkt behov for ulltepper som 
er 60 x 60 centimeter eller stør-
re akkurat nå, forteller hun.

Frivillig strikkeprosjekt
Amandaprosjektet ble startet i 
2010 av Bjørg og Bjørn Berge-
Øvrebø som mistet sin datter 
kort tid etter fødselen. Da de 
spurte hvordan de kunne hjel-
pe andre ytret sykehuset et øn-
ske om hjemmestrikkede tep-

per i ull som kunne varme de 
sykeste barna.

– Det startet med at folk be-
gynte å strikke til barn som var 
født for tidlig, og barn som var 
syke, forteller Ringsell.

– I kuvøsen holdes de varme, 
men det kan fort bli fuktig. Ul-
let holder barna tørre og varmer 
på en helt annen måte. Etter 
hvert begynte man å strikke 
tepper til alle barn som blir 
født, og nå er det kontaktperso-
ner fra prosjektet ved de fleste 
nyfødtavdelingene i hele lan-
det, legger hun til.

Enorm glede
Ringsells jobb som kontaktper-
son er å ta imot alle leveringer 
til sykehuset, og vaske alt som 
kommer inn på minst 60 gra-
der.

– Jeg må garantere at alt er 
vasket slik at sykehuset kan ta 
det imot, forteller hun.

– Det er en del jobb, men det 
er enorm glede å levere alt til 
sykehuset. Noen ganger får jeg 
komme inn og hilse på de ny-
fødte barna, og den gleden er 
verdt all jobben, legger hun til.

Frivillig
Prosjektet drives på frivillig ba-
sis, og de som strikker tepper, 

luer, sokker og annet som kan 
varme får ikke betalt. 

De må også betale for garnet 
selv, og Ringsell forteller at folk 
som bidrar er svært viktige for 
de små barna.

– Det er helt fantastisk at så 
mange rundt i Østfold, og i re-
sten av landet, bidrar til dette. 
Det er viktig for mange, og for 
de aller minste kan det være 
livsviktig.

håper på mange tepper
Nå har det altså meldt seg et be-
hov ved Kalnes, og etter at 
«strikke-kjendis» og leder i 
Amandaprosjektet Tove Fe-
vang, som blant annet har skre-
vet flere strikkebøker, delte et 
innlegg på sin facebookside har 
responsen vært enorm. 

Et par dager etter at hun 
skrev innlegget er det delt vi-
dere 2000 ganger, og nesten 
700 personer har kommentert.

– Det er helt utrolig at så man-
ge har engasjert seg. Alle kan 
sende det de strikker hjem til 
meg, eller så kan de levere det 
på steder i Østfold der jeg pluk-
ker det opp. Det blir spennende 
å se hvor mye det blir til slutt, 
avslutter Amandaprosjektets 
kontaktperson, May-Lisbeth 
Ringsell.

Etterlyser tepper til 
nyfødte ved Kalnes


