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– Det er utrolig hva man 
kan få ut av et strikketøy, 
sa 87 år gamle Rita de 
Lange og overrakte en 
ekstra fi nt strikket genser 
til kronprinsesse Mette-
Marit.

TRUDE HAUG
RUNE SÆVIG (foto)

trude.haug@bt.no 

Inne i Røde Kors-huset på 
Vetrlidsallmenningen sto brødre-
ne Roland og Feras Salem på ni og 
ti år svært rette i ryggen og ven-
tet med blomster da limousinen 
med kronprinsessen stanset ved 
fortauskanten klokken halv ti.

Mette-Marit hadde et travelt 
program i Bergen i går. Etter 
visitten hos Røde Kors’ besøks-
tjeneste, ble hun servert lunsj 
sammen med brukerne av Robin 
Hood-huset før hun dro videre til 
Håkonshallen for å dele ut Hol-
bergprisen. 

På ettermiddagen var hun 
hos Kirkens Bymisjons ung-
domsgruppe AV 13, for til slutt 
å avslutte i Straume ungdoms-
klubb i Fjell kommune på Sotra.

Omsorgsaktiviteten
– Vi visste ikke at Mette-Marit vil-
le komme før vi fi kk en henven-
delse fra Slottet for omtrent en 
uke siden. Men i vår organisasjon 
er vi jo forberedt på det overras-
kende. Vi er for øvrig den største 
lokalforeningen av Røde Kors i 
Norge, sier Gunhild Kjøsnes, dag-
lig leder i Bergen Røde Kors. 

Førti frivillige av i alt 1300 som 
deltar i besøkstjenesten var invi-
tert til begivenheten. For i går var 
det spesielt omsorgsaktiviteten 

av Røde Kors som var i fokus. 
Det ble en munter, emosjonell 

og informativ gjennomgang av 
arbeidet hvor både frivillige og 
brukere deltok. Og kronprinses-
sen var aktiv med spørsmål. Hun 
hadde selv bedt om å få komme på 
besøk som en forberedelse til at 
hun senere i år skal delta på Røde 
Kors sitt 60-årsjubileum i Oslo. 

Besøksvenn for dame på 99
Besøkstjenesten har tradisjonelt 
bestått av damer, men i det siste 
har også yngre menn begynt å 
engasjere seg. Sånne som Jørgen 
Bakken som fortalte at han var 
besøksvenn for en 99 år gammel 
dame. 

– Hun har veldig mye humor, 
og selv om hun er født før 
1. Verdenskrig, hører hun mye på 
radio og følger med. Hun sitter i 
rullestol, har vært blind i 17 år og 
hører tungt, så det er utfordrin-
ger også, fortalte han. 

– Hva er det viktigste for deg 

med dette arbeidet, spurte Mette-
Marit.

– Jeg har venner, kjæreste og 
en jobb jeg kan komme til. Mens 
hun mangler alt dette. Det er der 
jeg kommer inn, sa Bakken.

Norskopplæring
Så var det tid for overrekkelse av 
genseren. Det var det æresmedlem 
og 87 år gamle Rita de Lange som 
sto for. Pedagogen begynte i Barne-
hjelpen for mange år siden og har 
drevet med norskopplæring i Røde 
Kors for mennesker som ikke har 
tilbud om det andre steder.

– Norsk dagligtale lærer delta-
kerne mye av mens strikkepin-
nene går. Vi kaller oss mase- og 
strikkegruppen. Genseren er 
håndstrikket av en bosnisk dame 
som er fantastisk fl ink til sånt. 
Det var kjekt at Mette-Marit ville 
ta imot den, sa de Lange. 

Økonomisk vanskeligstilte
Siste stopp i sentrum i går for-

middag var Robin Hood-huset, 
et møtested for økonomisk van-
skeligstilte, fortalte daglig leder 
Bjørn Simonsen da Mette-Marit 
var kommet opp de bratte trap-
pene med hele pressehalehenget 
på slep.

Men hva de snakket med prin-
sessen om der, vet ikke vi. For da 
lunsjen begynte, måtte pressen 
trekke seg tilbake og ned på bro-
steinene i Hollendergaten igjen.

Hjertelig hilsen strikkegruppen

«ALLE TIDERS»: – Det var alle tiders kjekt at Mette-Marit ville ta imot genseren, sa 
æresmedlem og pedagog Rita de Lange. Genseren er strikket av en bosnisk dame 
som er med i den såkalte mase- og strikkegruppen i Røde Kors’ besøkstjeneste.

VANLIG LUNSJ: Kronprinsesse Mette-Marit fi kk servert en helt vanlig lunsj i Robin Hood-huset i Hollendergaten. Fra venstre Sol Schind, Bodil Hansen, Reem Nejem, daglig leder Bjørn Simonsen, kronprinsessen og 
styremedlem i Robin Hood-huset Torstein Dahle.
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