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Mångspråkig mumin. Tove Janssons Muminböcker kommer att översättas till 
karelska under de närmaste åren. Schildts Förlag, som äger upphovsrätten till böck-
erna, har kommit överens om översättningen med Karjalan Kielen Seura (Karelska 
språksällskapet). Som första översättning utkommer Trollkarlens hatt. Karelskan 
har börjat användas allt mer. Både fack- och skönlitteratur på karelska ges ut varje 
år. Europarådet konstaterade år 2008 att karelskan har ställning som ett nationellt 
minoritetsspråk i Finland. (TT-FNB)

För två år sedan efterlyste hjälp-
organisationer i Stockholm värmande 
kläder för hemlösa. Alla som rensade 
sina skåp då skänkte ... sommar-
kläder! Då väcktes tanken hos Ulrica 
Loeb att starta Hjälpstickan som  
i dagarna öppnar filial i Skövde.

Men exakt var denna inlämningsfilial ska 
ligga är inte klart än. 

– Fram till dess kan man lämna in sina gå-
vor till Emmas garnbutik. Man måste dock 
veta att det för göras helt ideellt. Ingen av 
oss tjänar pengar på det här.

Detta handlar alltså om garn, stickor och 
hjärta. Sedan starten 2007 har filialer vux-
it fram även utanför Stockholmsområdet. I 
dag finns filialer i Falun, Gävle och Kristi-
anstad och tre är på gång i Skövde, Asker-
sund och Örebro.

De tre sistnämnda filialerna har en ge-
mensam ansvarig. Ann-Louise Sörman från 
Tibro och hon säger så här om hur det blir 
i Skövde.

– Vi har pratat med Emmas garnbutik 
som också har stickcafèer. Hon har lovat 
ställa upp tills vi vet hur det blir. Nästa gång 
det är stickcafé är förresten på onsdag, så 
alla som stickar och virkar kan gå dit.

Svenska kyrkan och Frälsningsarmén i 
Skövde är de lokala parter som får ta emot 
Hjälpstickans gåvor för att i sin tur dela ut 
dem till behövande i Skövde med närom-
råden.

– Hjälpstickans policy är att hjälpa be-
hövande på hemmaplan. Vi har fått besked 
om att det redan i vår och sommar finns ett 
stort behov av barntröjor, så det vill vi gär-
na ha.

Goda gärningar
Så alla som sitter där hemma i soffan och 
stickar och vars närmsta omgivning blivit 
lite trötta på allt vad stickat heter kan nu 
få en möjlighet till att göra goda gärningar 
lockar Ulrica Loeb.

– Det blir ju dubbel glädje! Man har roligt 
själv och gläder andra.

Med den kommentaren kommer vi osökt 
in på stickandets magi. Varför blir det roli-
gare ju mer man håller på? Varför fortsätter 
man att producera tröjor och annat tills ens 
omgivning blir helt mätt på alla gosiga ull-
strumpor, vantar och halsdukar i alla möj-
liga och omöjliga färger.

Just det vet Ulrica Loeb en del om. Hon 
är datakonsult hos gamla VM-Data numera 
Logica och bygger till vardags upp exempel-
vis intranät.

– För mig handlar stickning om kontemp-
lation. Det är kreativt, socialt och mysigt. 
Folk från Pajala till Malmö kommenterar 
min blogg på min hemsida. Kul!
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Stickar med garn, stickor och hjärta
Hjälpstickan öppnar filial i Skövde 

I svenska soffor stickas det. Nu öppnar Hjälp-
stickan filial i Skövde för inlämnande av gåvor 

till Svenska kyrkan och Frälsningsarmén. 
Gåvorna delas sedan ut till behövande i när-
området. Hjälpstickans grundare till vänster 

Ulrica Loeb och Ann-Louise Sörman, Tibro, blir 
ansvarig för den kommande filialen i Skövde.
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