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Strikkeinnlegg tar helt av på Facebook – sett av over 450.000

POPULÆRT: Mange har lagt ved hilsener på post-it lapper eller hjemmelagde kort sammen med strikken de sender til Tove
Fevang der de forteller hva de har strikket eller hvorfor de ønsket å bidra. Foto: KARL BRAANAAS

Av Olivia Knudsen
19. juli 2017, kl. 20:32



Strikkekjendis Tove Fevang fra Asker er overveldet over hvor mange som
engasjerer seg og vil bidra til Amanda-prosjektet.
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– Det er helt vanvittig hvordan folk engasjerer seg, sier Fevang.
Spisestuebordet er fullt av små ullpledd, luer og votter i gjennomsiktige 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 premature 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.
EKSPERTER: – Strikking er like bra som yoga

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 etterspør oppskrifter, tykkelse på pinnene 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.
LES OGSÅ: Hanne-Mette fyller instagramkontoen med strikkebilder
Hun synes det er rørende at folk er så ivrige og villige til å strikke for en god sak.
– Jeg har aldri skrevet et innlegg som har fått så stor respons, dette tilsvarer jo nesten 10 prosent 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.
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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 kassevis med ullstrikk til blant annet prematuravdelingen på Rikshospitalet.
– Nyfødtintensivavdelingen forbruker rundt 1.000 tepper i året og via dette prosjektet klarer vi å dekke det, sier hun,
og legger til at det derfor 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 tepper og luer som faktisk passer og varmer til selv de aller minste. I fjor ga hun også ut bok med
strikkeoppskrifter 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.
Her kan du lese ﬂere kultur- og underholdningsnyheter
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SAMLER INN: Tove Fevang får inn massevis av hjemmestrikket ull. Foto: KARL BRAANAAS

Lik Budstikka på Facebook
Liker

Lise Nordstrøm og 40 k andre liker dette.

Les mer om: kultur Asker strikking sykehus Facebook
Se kommentarer

Flere saker

Mistet lappen etter råkjøring
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Kvinne ble innesperret og voldtatt gang på gang etter syv timer klarte hun å ﬂykte

Båtbrann ble krevende slukkejobb

Jokermillionær skal kjøpe Tesla

Vått, grått, men også noe sol
Vis ﬂere saker
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Kommentarer til denne saken
1 kommentar

E-POSTVARSLING

Tove Fevang
Din kommentar…
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Debattregler

Anne Bergan
11 dager siden
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BRA?

Til toppen

•

•

Adresse: Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad
Ansvarlig redaktør: Kjersti Sortland
Redaksjonssjef digital: Jørgen Dahl Kristensen
Tlf. kundesenter: 800 80 450
Sentralbord: 66 77 00 00
Nyhetstips på epost
Nyhetstips: 99 59 00 00
Leserinnlegg (debatt@budstikka.no)
Botrend.no
Botrend Partner
Livsstil
Tjenestetorget.no
Anbudstorget.no
Helsetjenester.no
Motormagasinet - bil, båt og motor
Personvernpolicy / Informasjonskapsler
Redaktørplakaten
PFU
BUDSTIKKA COPYRIGHT © 2017

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

https://www.budstikka.no/kultur/asker/strikking/strikkeinnlegg-tar-helt-av-pa-facebook-sett-av-over-450-000/s/5-55-513568?key=2017-07-31T17:11:56.000Z/ret… 6/6

