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Bli abonnent!

MANDAG 31. JULI 2017

ANNONSE

Prøv Google AdWords - Markedsfør nettsidene dine
Nå ere kunder. Registrer deg nå og få en AdWords-kupong på 750 kr google.no/AdWords

NYHETER

AMANDAPROSJEKTET

KALNES

SYKEHUSET ØSTFOLD

NYFØDT

Etterlyser tepper til nyfødte ved Kalnes

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

Av Tiril Vik Nordeide
13. juli 2017, kl. 08:16



Amandaprosjektet etterlyser hjemmestrikkede tepper til nyfødtavdelingen
ved Sykehuset Østfold Kalnes etter at et akutt behov har meldt seg.
DEL



ANNONSE

https://www.ha-halden.no/nyheter/amandaprosjektet/kalnes/etterlyser-tepper-til-nyfodte-ved-kalnes/s/5-59-809427?key=2017-07-31T18:50:52.000Z/retriever/9f…
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Vær hjemme selv om du er borte. Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker
May-Lisbeth Ringsell er Amandaprosjektets kontaktperson i Østfold, og hun forteller at det er behov for litt større
tepper til nyfødte som er født syke eller prematurt.
– De barna som blir født veldig for tidlig i Østfold blir ofte sendt til Ullevål eller Rikshospitalet, så på Kalnes er de
nyfødte gjerne litt større. Derfor har vi sterkt behov for ulltepper som er 60 x 60 centimeter eller større akkurat nå,
forteller hun.
LES OGSÅ: Klare for neste runde av Strikkefestivalen

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 hjelpe andre ytret sykehuset et ønske om hjemmestrikkede tepper i ull som kunne
varme de sykeste barna.
LES OGSÅ: Damene fylte kinoen nøster og pinner
– Det startet med at folk begynte 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. Ullet holder barna tørre og varmer på en helt annen måte,
legger hun til.
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GLADE: På sykehuset tas tepper og annet strykket tøy imot med takk etter at det er vasket forsvarlig. Foto: Geir Arnesen

Enorm glede
Ringsells jobb som kontaktperson er å ta imot alle leveringer til sykehuset, og vaske alt som kommer inn på minst
60 grader.
– 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 nyfødte barna, og den gleden er verdt all jobben, legger hun til.

VIL DU BIDRA?

Tepper til Kalnes kan sendes til May-Lisbeth Ringsell, Jotunveien 17, 1782 Halden. De kan også leveres på disse
stedene i Østfold:
Sy- og strikkedilla, Th. Petersons gate 5, Moss
Sarpsborg garn og broderi, Jernbanegata 13, Sarpsborg
Husﬂiden, Bryggeriveien 6, Fredrikstad
Strikkeholdeplassen, Storgt. 22, Halden
På grunn av sykehusets vaskekriterier anbefaler Amandaprosjektet at det strikkes i tynn Merino fra Sandnes
Garn, Babyull fra Dale Garn, Baby Merino fra Drops og Amandagarnet fra www.hosjette.no.

Frivillig
Prosjektet drives på frivillig basis, 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 resten av landet, bidrar til dette. Det er viktig for mange, og
for de aller minste kan det være livsviktig.
LES OGSÅ: Ull som varmer bittesmå kropper
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tovefevang.no
for omtrent 3 uker siden

E T T E R L Y S N I N G AV T E P P E R til Amandaprosjektet!
helst i størrelse over 60 x 60 cm til KALNES sykehus!
Sykehuset er omtrent tomme for tepper, SÅ har du et teppe allerede
liggende eller har lyst på et sommerprosjekt så er som sagt behovet stort til
Kalnes akkurat nå!
Pga. Kalnes sine vaskekriterier så anbefaler vi at det strikkes i Tynn Merino
fra Sandnes Garn, Babyull fra Dale Garn, Baby Merino fra Drops og
Amandagarnet fra www.hosjette.no
Teppet/teppene sendes in... Se mer
1k

826

2,3 k

Håper på mange tepper
Nå har det altså meldt seg et behov ved Kalnes, og etter at «strikke-kjendis» og leder i Amandaprosjektet Tove
Fevang, som blant annet har skrevet ﬂere strikkebøker, delte et innlegg på sin facebookside har responsen vært
enorm. Et par dager etter at hun skrev innlegget er det delt videre 2000 ganger, og nesten 700 personer har
kommentert.
– Det er helt utrolig at så mange har engasjert seg. Alle kan sende det de strikker hjem til meg, eller så kan de levere
det på steder i Østfold der jeg plukker det opp. Det blir spennende å se hvor mye det blir til slutt, avslutter Ringsell.

AMANDAPROSJEKTET

Startet opp av Bjørg og Bjørn Berge-Øvrebø som mistet sin nyfødte datter Amanda i 2010
De ville bidra, og fant ut at den beste måten å hjelpe premature barn på var ved å strikke ulltepper, sokker
og luer som varmet
Prosjektet har etterhvert blitt nasjonalt, og i dag leverer Amandaprojektet til alle nyfødtintensiver i Norge.
Det ﬁnnes omtrent 300 slike sengeplasser rundt i landet
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 kontaktperson fra Amandaprosjektet som vasker, pakker og leverer alt etter
sykehusenes forskrifter
På Kalnes er det et stort behov for tepper i i størrelsen 60 x 60 centimeter, eller større
Kilde: Amandaprosjektet på Facebook, amandaprosjektet.no
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Send inn tekst og bilder
Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt.

Lik Halden Arbeiderblad på Facebook
Liker

Monica Gulliksen og 11 k andre liker dette.

Les mer om: nyheter amandaprosjektet kalnes Sykehuset Østfold nyfødt Barn og unge Helse foreldre Foreldre og barn
Se kommentarer

Flere saker

Guro (16) og Ann Iren (17) står bak 4H-leiren på Kalnes

Da June trodde det gikk mot slutten tok hun med
seg datteren Eva Natali (9) hjem til Stavern
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Advarer mot populær ferietrend

Petter skulle bare ta massasje i Kina – det gikk ikke
helt etter planen

Hele Halden heier?

Vis ﬂere saker

Kommentarer til denne saken
1 kommentar

E-POSTVARSLING

Tove Fevang
Din kommentar…

A

Debattregler

KOMMENTER

Steinar. Danielsen
17 dager siden

Dårlig råd ,enda Norge sender milliarder ut av landet. !! Vet ikke i alletilfeller de havner hen. !
BRA?
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Til toppen

•

•

Besøks- og postadresse:Storgata 2A
Ansvarlig redaktør: Hans-Petter Kjøge 92840911
Sentralbord: 69215600
Tipstelefon: 99205300
Personvernpolicy / Informasjonskapsler

•

•

https://www.ha-halden.no/nyheter/amandaprosjektet/kalnes/etterlyser-tepper-til-nyfodte-ved-kalnes/s/5-59-809427?key=2017-07-31T18:50:52.000Z/retriever/9f…

7/7

