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Lokalgrupperna

Damen heter anita, och hon fick kontakt med un-
dertecknad och Ingegerd Idar som är kontaktperson för 
lokalgruppen MariaRosorna i Västerås.

Det visade sig att Anita tidigare hade planerat att lära 
sig sy i lappteknik när hon bodde i USA, men hon kom 
aldrig igång med syendet av olika anledningar och där 
låg nu tyger i lådor och mönsterböcker i kassar. Anita 
ville inte lämna allt till någon hjälporganisation, utan 
ville att tygerna skulle göra nytta utan att behöva splitt-
ras. Därför gick nödropet ut till oss i Rikstäcket.

Ingegerd och jag träffade Anita och tillsammans kom 
vi fram till att lokalgruppen MariaRosorna skulle kunna 
hjälpa till att skapa kviltar till välgörenhet, så att tygerna 
kunde komma till nytta och glädje för många.

I december lastades min bil full med tygkartonger, kas-
sar, linjaler och böcker. En helt fantastisk gåva!

Alla tygerna har mätts upp och dokumenterats och 
i samband med MariaRosornas julavslutning visades 

gåvan upp för alla i lokalgruppen. Efter att vi klämt och 
känt på tygerna och bläddrat i mönsterböckerna beslu-
tade vi att vi tillsammans syr en kvilt med mönster och 
tyger ur gåvan och ger första täcket till Anita så att hon 
äntligen får glädje av sina tyger. Vidare kommer grup-
pen att sy upp mindre kviltar, necessärer och väskor som 
vi sedan skänker till kyrkans påskbasar för försäljning. 
Inkomsterna går till kyrkans fasteinsamling.

Alla deltagarna i MariaRosorna fick möjlighet att låna 
litteratur för inspiration och vid syträffen i januari skulle 
vi tillsammans komma överens om design, tyger och 
tillvägagångssätt till Anitas kvilt.

Idéerna var många när vi åter samlades i januari och nu 
finns ett förslag på gåvokvilt och smågrejer till påskba-
saren. Alla är väl medvetna att tiden kan kännas knapp, 
men intresset och viljan är stor så vi kommer att bli klara 
i tid.

Det kom ett mejl till Rikstäcket med bön om hjälp under hösten. 
Meddelandet kom från en dam i Västerås som frågade om vi 
visste någon grupp som kunde ta hand om hennes kviltgrejer – 
och såna "bekymmer" hjälper vi förstås gärna till med... 
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Kvilttygerna som äntligen blir använda


