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 Siden det snart er jul, skal Amandaprosjektet strikke 290 bamser som små barn på sykehus kan feire jul med. Tove Fevang er blant de strikkegale. I bakgrunnen står Gabrielle Aafos, driftsykep
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Bitte små syke kropper holdes varme gjennom ukjente av menneskers strikkeferdigheter og omtanke.
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Lagre artikkelen i leselisten
 Har du sett et så nydelig teppe? Også i julefarger. Noen må jo dessverre feire julen på sykehuset også.
Tove Fevang (54) både sukker og smiler i det hun strekker ut et vakkert lite heklet teppe. Ikke større enn et A3ark, men akkurat passe til en liten kuvøse.
I dag leverer Fevang nok en sekk med strikket tøy til Rikshospitalets minste pasienter. Hun har jobbet frivillig for Amandaprosjektet i snart tre år, en landsomfattende strikkedugnad som donere
Fevang er innom Rikshospitalet flere ganger i året med søplesekker fulle av klær.

Støtter foreldrene

 Vi får pakker fra hele landet. Fra København og Singapore! Jeg får helt gåsehud over hvor mye omtanke ukjente mennesker legger i dette, sier Fevang.
I bakgrunnen nikker driftssykepleier Gabrielle Haafos, bøyd over en nyfødt gutt. Slanger og ledninger er festet til den lille kroppen, som varmes under et lysegult hjemmestrikket teppe fra Aman
 For foreldrene til disse barna er det god støtte i å vite at noen tenker på dem, sier Haafos.

LES OGSÅ

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article7388499.ece?#.U3xvB1h_vzg

 De er gjerne i en tøff situa
 Når de kommer til oss, er
Men da har noen allerede ten
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Bussjåføren som kjører deg til døren
Roger Pettersen er en ordentlig hverdagshelt. Det fikk Jadviga Skappel erfare da hun gikk om bord i flybussen på Gardermoen en sen natt.

Facebookdugnad

Om hun fortsatt hadde fått leve, ville Amanda BergeØvrebø vært tre år i dag. Hun kjempet for livet noen intense dager på Rikshospitalet sommeren 2010 og ble bare ti dager gammel. Da mormo
hun kunne strikke. Små kropper blir fort kalde og trenger ull.
Og mormoren strikket. Da Amanda ikke levde lenger, fortsatte hun å strikke. Hun ville gi noe igjen til alle de som sto på for barnebarnet, og til de andre små som kjempet for livet.
Amandas foreldre Bjørn og Bjørg skrev om det på Facebook, at de ønsket å hjelpe familier som nå var i samme situasjon som de selv hadde vært.
Da Tove Fevang tilfeldigvis leste om Amandaprosjektet og bestemte seg for å bidra, visste hun ingenting om at også hennes egne kommende barnebarn for tidlig fødte tvillinger skulle få god n

Møteplass

 Da mine egne barnebarn lå sykehuset fikk jeg mer personlig innsikt i hva dette dreier seg om. Hvor enormt viktig det er og hva det betyr for folk. Vi var blant de heldige som fikk reise hjem med f

De siste årene har hun blitt god venn med Amandas foreldre, som bor på Vest
Byporten i Oslo.
 Det har blitt en sosial treffplass for mange. Og det er åpent for alle. Å møte disse me
innkjøp av dyrt kvalitetsgarn for å strikke til disse bara. Det tar faktisk en stor andel av p
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Hvem er helten din?
Hvem er den personen du vil trekke frem som din helt i år? Del din historie.

Publisert: 01.des. 2013 09:03
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SISTE FRA INNENRIKS

Færre ledige stillinger, hardere kamp om Kraftig økning i bankenes inntekter
jobbene

Er dette en utvikling vi ønsker,
helseminister?

«Er det slik at vi kan fortsette vår praksis - Kvinne (93) ranet i sitt eget hjem
bare vi holder munn om hvorfor?»

First House avviser at de jobber for Kina

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article7388499.ece?#.U3xvB1h_vzg
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TOVE FEVANG (54)
Jobber frivillig for Amandaprosjektet med å strikke og samle inn ullklær til premature og nyfødte barn på sykehus.
Hva er snillhet for deg: Omtanke for andre mennesker  også til de man ikke kjenner selv.

Når var noen sist snill mot deg: Da jeg var i USA på en konferanse nylig, traff jeg en dame som hadde med bæreposer med frukt, nøtter og god mat til meg. Da hun hørte at jeg skulle tilbake ti
var så langt hjemmefra.

#KALENDERHELT
Hver dag i desember vil vi presentere en hverdagshelt  en kalenderhelt  valgt ut etter tips fra Aftenpostens lesere.

Vet du om noen som strekker seg lenger for å hjelpe andre i hverdagen? Kjenner du andre unge mennesker som gjør noe ekstra for andre i hverdagen? Som sprer glede blant mennesker ru
Som har gjort noe ekstra for deg eller noen du kjenner?
Tips oss om hverdagshelter i dette skjemaet, eller ved å bruke hashatggen #kalenderhelt i sosiale medier.

PROFILERTE STILLINGER

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article7388499.ece?#.U3xvB1h_vzg

ANNONSER HER

AVDELINGSDIREKTØR

VIL DU VÆRE MED Å PÅVIRKE …

SKATTEETATEN, SITS
R ØTKERIDS GNILEDVA

JERNBANEVERKET
… EKRIVÅP Å DEM ERÆV UD LIV

SALGS-REPRESENTANT/ PRO…

SENIORRÅDGIVER ØKONOMI-…

HEMOCUE NORGE
… ORP /TNATNESERPER -S GLAS

NORGES VASSDRAGS- OG E…
… -IM ON OK Ø REVI GDÅRR OINES

KREATIV BYUTVIKLER SØKES.

MEIERISJEF

TØNSBERG KOMMUNE
.SEK ØS RELKIVTUYB VITAERK

TINE SA<BR />- TINE MEIERIE…
FE JSIREIEM

3/3

