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Amanda-prosjektet – til glede for de aller minste
Butikken Frøken Ull
på Melhustorget skal
nå bli en av bidragsyterne i Amandaprosjektet, der strikkeglade menn og
kvinner over hele
landet strikker ullklær til glede for
nyfødte som har fått
en tøff start på livet.
AV GUNHILD GYLLAND
Amandaprosjektet
ble
startet i 2010 av ekteparet
Bjørg og Bjørn BergeØvrebø. Da fikk de ei datter, Amanda, som dessverre bare ble ti dager
gammel. Sitt korte liv
levde hun på nyfødtintensiven på Rikshospitalet i Oslo. I ettertid
ønsket paret å gi noe tilbake til sykehuset. Et
konkret ønske fra nyfødtintensiven var ullplagg

være leveringspunkt, ønsker Frøken Ull å bidra
på sin egen måte. Tanken
er at kundene skal tilbys
å kjøpe et ekstra nøste
med ull, og at dette kan
doneres til strikkere som
er engasjert i Amandaprosjektet. Anne Karin
sier at de planlegger å ha
en glassmonter i butikken, der nøstene kan legges. På lengre sikt håper
de å få til et samarbeid
med en ullprodusent.
– Vi vil veldig gjerne
være et leveringspunkt.
Dette er en viktig sak, og
et prosjekt det er artig å
få være med på.

for å varme de små pasientene, og det som bare
skulle være én bærepose
med strikkeklær, har blitt
et landsdekkende prosjekt.
Ikke bare premature
Amandaprosjektet har
også fått en avlegger i
Trøndelag, tilknyttet nyfødtintensiven ved St.
Olavs hospital. Kontaktperson Siv-Julie Ramsø
fra Heimdal stiller til
intervju, og viser frem
noen bittesmå plagg hun
har fått fra ivrige strikkere. Plaggene er ment
for premature barn, men
Siv-Julie vil gjerne få
frem at de for tida har
størst behov for litt større
strikkeplagg. Mange tror
at
Amanda-prosjektet
kun er rettet mot premature barn, men det er det
ikke. Ullplagg og tepper
gis til alle barn som er

Siv-Julie: Siv-Julie Ramsø er en av kontaktpersonene hos Amandaprosjektet St. Olavs
hospital, og tar i mot strikkede plagg og tepper som deretter gis til nyfødtintensiven.
innom nyfødtintensiven,
barn som av ulike årsaker
trenger litt ekstra hjelp i
den første fasen av livet.
Og mange av disse er født
til termin.

Ullplagg: Bittesmå sokker, luer og votter, beregnet for
premature barn. En kortstokk er lagt ved siden av for å
illustrere størrelsen på plaggene.

Ullplagg hjelper de små
Siv-Julie forteller at i dag
er alle nyfødtintensivavdelinger i Norge tilknyttet Amandaprosjektet. Og det er stadig behov
for flere plagg. Foreldre

og barn får nemlig beholde ullklærne etter endt
opphold. Før Amandaprosjektet kom i gang var
det vanlig med bomullsklær- og pledd. Men
pleierne så at ull varmet
bedre, og når de små
kroppene holdes varme
av ull, så kan de bruke all
sin energi på å vokse og
bli friske.
Det var Amandas mormor som var den første

strikkeren. Pleierne ved
Rikshospitalet sa at de
ønsket seg én bærepose
med ullklær, og det var
utgangspunktet.
Etter
hvert som historien om
Amanda ble kjent, ville
flere og flere bidra.
Foreldreparet Bjørn og
Bjørgs historie gjør inntrykk på alle som hører
den. Og i dag har det blitt
strikket mange tusen
plagg rundt om i Norge.
Prosjektet har også fått
avleggere i utlandet.
Frøken Ull vil bidra
Strikkere i Trøndelag kan
levere sine bidrag til SivJulie eller Julie, enten ved
personlig oppmøte eller
per post. Det fins også
noen leveringspunkter:
Jens Hoff, både på City
Syd og i byen, og Garnhuset i Fjordgata. Og nå
blir det straks et nytt
leveringspunkt, på Melhus. Anne Karin Bliksås
hos Frøken Ull på
Melhustorget sier at de i
lengre tid har ønsket å
engasjere seg i noe, og
vurderte blant annet
Kirkens Bymisjons strikkeprosjekt. På nyåret
kom en dame innom butikken og nevnte Amandaprosjektet. Anne Karin
hadde lest om det tidligere, og tenkte at det var
en god idé. I tillegg til å

Bliksås: Anne Karin Bliksås hos Frøken Ull ønsker
også å bidra i Amandaprosjektet. - Dette er en viktig
sak, og et prosjekt det er
artig å få være med på.

Frivillig innsats
Siv-Julie Ramsø er ganske ny i Amandaprosjektet, og deler på oppgaven som kontaktperson
med Julie Kværnli. Alt er
basert på frivillig innsats.
De to henter plagg etter
hvert som leveringspunktene mottar, de leverer til
St. Olavs hospital og sender også plagg til andre
sykehus i landet ved
behov. Siv-Julie understreker at Julie har gjort
en stor innsats.
– Det er Julies fortjeneste at det har blitt så stort.
All ære til henne. Hun
har nådd ut til mange.
Plaggene som kommer
inn blir overlevert til St.
Olavs hospital fire ganger
i året. De mottar strikk fra
hele Trøndelag. Siste
storleveranse var i høst.
Da kunne Julie og SivJulie overbringe hele 351
luer, 237 tepper, 288 par
sokker, 78 par votter og 12
ammeinnlegg. For øyeblikket forteller Siv-Julie
at det er størst behov for
tepper, og minst behov
for plagg i veldig små
størrelser. Hun ber alle
som ønsker å bidra om å
vaske plaggene før de
sender dem ifra seg.
Øvrige retningslinjer kan
man finne på prosjektets
hjemmeside eller Facebook-side.
Aktive på Facebook
Det var gjennom Facebook at historien om
Amanda og sykehusenes
behov for ullplagg først
ble kjent. Og Facebook
har fortsatt å være en
viktig informasjonskanal.
Julie og Siv-Julie har
laget sida Amandaprosjektet St. Olavs hospital.
Der legges det ut fortløpende informasjon om
hva som trengs og om
leveranser, tilbakemeldinger fra sykehuset og
bilder. Siv-Julie forteller
at de som jobber på
nyfødtintensiven er veldig takknemlige for innsatsen til strikkere rundt
omkring, og hun synes
det er flott å kunne bidra
til en slik god sak.

