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Ingela Berntsson stickar alla möjliga klädesplagg, så som vantar, mössor och halsdukar, hemma hobbyverkstaden i Hålanda. Produkterna kommer sedan Göteborgs hemlösa till del.

Stickar för
de hemlösa

HÅLANDA. Hjälpstickan är nominerad
till Svenska Hjältar 2011.
Göteborgsområdet har fått en filial
för inlämning av stickade produkter
till stadens hemlösa.
– Jag fungerar som ett ombud för
Stadsmissionen, som är den organisation som kommer att dela ut plaggen genom sitt projekt Gatljuset,
säger Ingela Berntsson i Hålanda.
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Underhållning
Allsång ~ Dans
plus lite annat smått och gott
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Hjälpstickan är ett relativt nytt fenomen.
Götborgsfilialen har bara
funnits i några veckor och
Ingela Berntsson är en av de
frivilliga krafter som anmält
sig till verksamheten.
– Jag älskar att sticka och
att få hjälpa andra människor känns underbart, säger
Ingela.
Initiativtagaren till Hjälpstickan, Ulrika Loeb, har figurerat flitigt i media den senaste tiden sedan hon blivit
nominerad till Svenska Hjältar.
– Hennes hemsida hade tiTors 3 och fre 4 november kl 11-14
digare 150 besökare per dag,
men har nu cirka 700 träffar,
Fri entré för barn och ungdom
förklarar Ingela.
Materialkostnad 20 kronor
Tanken med Hjälpstickan
är att frivilliga personer stickar klädesplagg som de hemlösa sedan får. Behovet är enligt
Stadsmissionen oändligt.
– Smått eller stort spelar
ingen roll, huvudsaken är att
det är nystickade plagg, säger
Ingela.
– De som vill är välkomna hem till mig i Hålanda
och lämna sina plagg. Deisy
Design på Kungsportsavenyn
fungerar också som ett inlämningsställe, avslutar Ingela
Repslagarmuseet 0303-74 99 10
Berntsson.
www.repslagarbanan.se
JONAS ANDERSSON

HöSTLOVSAKTIVITET!

”Slå rep med Bernt”

Alla barn bjuds
på saft och
bulle!!
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