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Sitter her noen få dager før valget og
tenker på hvilke av våre saker som er
behandlet i valgkampen, og hvor lite
1. kandidatene i de to fylkene våre
vet om konsekvensene av sin vingling.
Eksempel på hva jeg mener med vingling kommer her: Alle partitoppene
har svart at de mener det er viktig at
alle barn skal gå på nærskolen. Men
når de får spørsmål om universell
utforming av eksisterende skolebygg
drar de inn kostnader, verneverdighet
og lignende unntak. Vi har fått en lov
som heter Lov om tilgjengelighet og
diskriminering (DTL), men de færreste av våre potensielle stortingskandidater har tatt inn over seg innholdet
i denne loven, og tenkt over konsekvensene i loven som de var med på å
vedta.
Jeg har nylig vært på en privat tur
til Trondheim. Gav beskjed til ruteselskapet at jeg kom og det stod tilgjengelig transport klar – til busspris.
Leste på bussruter, og der var det
opplyst hvilke busser som var lavgulv
og dermed hvilke busser jeg kunne
ta når jeg skulle forflytte meg. Det
siste er jo også tilfelle i Rogaland hvor
Kolumbus (Rogaland Kollektivtrafikk)
sine ruter er merket med et rullestolsymbol.
Hordaland fylke har dannet selskapet
Skyss (som Kolumbus i Rogaland), og
er i gang med å tildele ulike selskaper
transport i deler av Hordaland. Skyss
har ikke krevd universell utforming
av bussene, unntaket er jo der de må
på grunn av et EU-direktiv. De har
noen få bussruter i distriktene som
blir kjørt av tilgjengelige busser, men
de har ikke skjønt at for å få bevegelseshemmede som passasjerer må de
fortelle hvilke ruter vi er ”velkomne”
på. Kanskje vi som er rullestolbrukere
i Hordaland slett ikke er velkommen
på bussene?
Jeg har lenge jobbet med samferdsel og har prøvd å få politikere og
byråkrater i Hordaland til å se til
Rogaland, foreløpig til ingen nytte.
I går fikk jeg en ny sak på bordet

– det er ikke krevd universell utforming på de 4 fergestrekningene i
Sunnhordland som nå er ute på
anbud. Da jeg leste dokumentene
kom det fram at det var prisen som
ville veie tyngst når anbudene skulle
tildeles. Altså vet vi at vi i 8 nye år
skal sitte innesperret i bilene våre om
vi prøver å reise med ferger i dette
området.
Begynner nesten å lure på om jeg
skal bestemme meg for at vi må få
en region her vest og at Rogaland er
blitt så flinke på det området at de
bør få ansvar for samferdselsbiten i
storfylket(regionen).
Nei, nå er det nok surmuling. Vi ser
i begge fylker at flere og flere er blitt
oppmerksomme på at vi med funksjonsnedsettelser også er borgere i dette
landet, og har rett til å delta på lik
linje med andre. Det som etter hvert
kan bli et problem, er at vi ikke er
mange nok som kan være med å jobbe
med informasjon om universell utforming og påvirkning av myndigheter
og næringsdrivende i regionen vår, så
oppfordringen kommer på nytt. Har
du en time eller to innimellom å avse
til slikt viktig arbeid vil vi svært gjerne
at du kontakter oss. Du skal få opplæring og bli koblet med andre som du
kan samarbeide med, og vi i regionsstyret vil bli veldig glade for at flere vil
være med å dele jobben med oss.
Høsten er så absolutt kommet til
Fosse og avtaleboken min begynner
å fylle seg opp. Det jeg nok ser mest
fram til er forskjellige kurs/samlinger
i NHF Sørvest. Vi skal ha regionstreff
på Lofthus i oktober og vi skal ha
Høstkurs (samling for lokallagsledere)
i november. Disse og lignende samlinger i fylkene vil gi meg anledning til
å bli bedre kjent med flere av dere, og
jeg vet av erfaring av det også gir meg
inspirasjon til videre interessepolitisk
arbeid.
Til slutt – god høst – husk at noen
tente stearinlys kan varme både fysisk
og psykisk.
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REDAKTØRENS LEDER
Arild Birkenes
Regionkontorleder

Du er i ferd med å lese det første
nummeret av ”Sørvesten” som er
det nye navnet på ”Regionsnytt”.
Bortsett fra at vi i redaksjonen mener det nye navnet klinger bedre,
ønsker vi også å markere en klarere
redaksjonell linje med navnendringen. Navnet henspeiler nemlig både
på den geografiske plasseringen av
regionen og vinden som kommer i
fra himmelretningen mellom 202,5
til 247,5 grader. Vind er luftmasser
i bevegelse og vi ønsker med denne
metaforen å markere betydningen
av bevegelse, bevegelse fra og i Sørvest. Bevegelse er imidlertid ikke
ensbetydende med uenighet slik
den viser seg mellom debatterende
politiske motstandere som utveksler
forutinntatte sannheter i valg ut og
valg inn.
Bevegelse i vår betydning har med
evnen til å reflektere over kompliserte samfunnsskapte funksjonshemmende betingelser for hvordan
det er mulig og ikke mulig å leve,
uavhengig av individuelle forutsetninger. Samfunnsskapte funksjonshemmende hindringer kan både befinne seg i den fysiske virkeligheten
som fortauskanter og trapper. Men
de kan også gjenfinnes i og forsterkes i måten vi snakker og skriver på
og begrepene vi bruker. Dette gjør
det fort gjort å slå seg selv på munnen i kampen for et samfunn med
plass til alle. Vi ønsker å unngå å
slå oss selv på munnen og inviterer
lesere derfor ikke bare til debatt og
innspill i forhold til saker, men også
i forhold til ordene og betydningen
av dem og måten funksjonshemmende barrierer omtales på av oss
selv, våre folkevalgte og andre sentrale ”aktører”.
Vi ønsker å åpne opp for diskusjo-

ner og erfaringer som ikke får utløp
andre steder. Norges Handikapforbund er for eksempel bundet på
godt og vondt av lovverk, prinsipprogram, vedtekter, protokoller,
med andre ord det som gjør en
interessepolitisk organisasjon til
nettopp det. I ”Sørvesten” ønsker vi
imidlertid å gi rom for å reflektere
både over prinsippene som styrer
arbeidet vårt og den virkeligheten
disse prinsippene forsøker å endre.
I intervjuet med Harda Løvoll sier
hun for eksempel at det kanskje
fokuseres for mye på mulighetene vi
har, som om det nærmest ikke fantes begrensninger bare holdningene
er de rette. Med dette viser hun
indirekte til begrepsparet ”integrering” og ”segregering” som prinsipielle ledetråder for det meste av det
Norges Handikapforbund gjør:
Hva gjør for eksempel foreldre til
funksjonshemmede barn når nærskolen ikke er tilgjengelig og kommunen tilbyr en forsterket skole
lengre unna nærmiljøet? Er svaret
”integrering” i en skole som ikke
fungerer eller ”segregering” i en
skole som fungerer? Hva gjør potensielle arbeidssøkere når det ikke
er mulig å yte etter evne og få etter
behov? Står valget mellom isolasjon i hjemmet eller et dagsenter for
funksjonshemmede der man kan
treffe andre, er det kanskje ikke så
lett å håndheve integreringsprinsippet lenger.
I dette nummeret har vi to artikler om aktiv dødshjelp og en om
Downs syndrom som hver på sin
måte viser hvor vanskelig det er å ta
”prinsipielle” standpunkt for eller i
mot noe. Artikkelen til Klippenberg
om det å ha Downs syndrom i Danmark viser indirekte hvordan staten

gjennom helsepolitiske beslutninger
og kanalisering av forskningsmidler
tvinger foreldre til å velge mellom
abort eller ikke abort. Klippenberg
ønsker ikke å bli tvunget inn i en
situasjon der han må velge.
I dette nummeret finner du også
en artikkel av Rolf Østbø om
Woodstock festivalen, og det kan
lett innvendes at hverken festivalen
eller artikkelen har noe med interessepolitisk arbeid for funksjonshemmedes rettigheter å gjøre. Redaksjonens svar er et klart og tydelig riktig
og galt; riktig fordi artikkelen ikke
dreier seg direkte om funksjonshemmedes rettigheter, galt fordi
artikkelen viser til en hendelse som
hadde en verdi i seg selv. Mennesker har verdi i seg selv, akkurat som
Woodstock festivalen.
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alf-are.skog@nhf.no

En høst i et fantastisk fargesprakende landskap
Så er den da omsider over, krisen. Ja
du kjenner jo krisen der den plutselig en dag kom veltende inn over det
norske velferdssamfunnet. Vi satt der
topp konsentrert foran tv skjermen
å kunne bare slå fast at finanskrisen
var kommet. Nå skulle den være en
del av din og min hverdag og det var
bare å finne seg i det. Og nå er den
like fort over. Jeg rakk ikke å komme
i gang med budsjettstyringen min,
fikk så vidt minnet meg selv på at
jeg har kjøpt bil, båt og flatskjerm på
galematias kreditt. Men nå er den som
kjent over og jeg – ja jeg ordner meg
– innretter meg eller avklimatiserer
meg som det så pent heter. Nå har
jeg fokus på nye muligheter og durer
av sted som om ingenting har skjedd.
At jeg ikke lærer er forståelig for det
er jeg for dum til. Så kom det en ny
krise. Men denne gangen med prognoser verre enn døden. Det har vært
propaganda av god årgang. Det har til
tider svingt av det. Vi er blitt lært opp
til ikke å nyse i løse lufta. Mobb ikke

kameraten min er blitt til host ikke
på kameraten min. Store forsamlinger
med mennesker ble man oppfordret
til å unngå. Helsedirektoratet har hatt
en travel tid med sine direktiver. Litt
for ivrig kanskje da direktiver nå kan
vise seg til å ha ført til dramatiske
konsekvenser med direktoratets ”lege
hold deg på avstand ordningen” – og
det nyeste tiltaket med diagnose pr
telefon. Svineinfluensa eller Influensa A (H1N1) skal man sikkert
ikke tulle med, men til tider virker
det svært kaotisk. Krise er det nå for
øvrig gjennom det hele liv. Heldigvis
er både hyppigheten og omfanget
varierende. På arbeidsmarkedet er det
krise enten ledigheten er for høy eller
lav. I Norges Handikapforbund er det
krise. Her mangler det penger til drift.
Det trenges masse penger, millioner
av kroner. Om disse ikke kommer på
plass er det over og ut for de første.
Tap av penger fra spilleautomatene
trekkes fram som hovedårsaken til
denne situasjonen. Allerede for 3 år
siden sa generalsekretæren at om man
den gang fortsatte på samme nivå ville

kassa være tom om 3 til 5 år. Fra mitt
sittested i NHF har jeg ikke registrert
at nivå og ambisjoner har blitt redusert - heller tvert i mot. Derimot har
jeg registrert at 3 av de 5 årene er gått
og at litt under 2 år står igjen. Så er vi
ferdig med stortings-og kirkevalget.
Det som står igjen nå er å finne ut av
hvordan vi skal komme oss gjennom
den krisa som det har gitt oss.
Og som om ikke dette er nok kan jeg
forsikre deg kjære leser at på regionkontoret henger vi i stroppen. Det
er telefoner, møter utenfor kontoret,
medlemmer som stikker innom,
undersøkelser om tilgjengelighet,
fødselshjelp til lokallag, kopiering,
saksutredninger, kurs forberedelser,
reiser, møter på kontoret. Og slik går
nå dagene.
Da gjenstår det fra min side å ønske deg en krisefri høst i et fantastisk
fargesprakende landskap!

Stortinget beriket
NHF medlem og tidligere ordfører
(Ap) i Lindås kommune Tove Linnea Brandvik får etter alle solemerker fast plass på Stortinget i den
kommende perioden. Arbeiderpartiets 1 kandidat, Anne-Grete Strøm
Erichsen, vil sannsynligvis gå inn i
regjeringen og dermed gi fast plass
til nordhordlendingen Brand-

vik som også er rullestolbruker.
Brandvik beriker således Stortinget
med erfaring fra samfunnsskapte
funksjonshemmende barrierer. Vi
gratulerer Stortinget med Tove
Linnea Brandvik som forhåpentligvis vil gjøre det enklere for oss å nå
fram med interessepolitiske bidrag.

Tove Linnea Brandvik har tidligere
vært presentert i Handikapnytt
som mulig kandidat og i neste
nummer av Sørvesten vil vi presentere politikeren fra Hordaland.
Tekst: Anne-Berit Kolås
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Harda Løvoll veilederen
Harda på veiledningstjenesten på
Bryne, i Time kommune, er en kjent
skikkelse for våre lokale medlemmer.
Her bor hun sammen med mannen
Jørg, som er fysioterapeut. Dialekten
røper imidlertid at hun kommer fra
Sunnmøre, nærmere bestemt Eidsdal,
men siden 1975 har hun bodd på
Jæren. Hun både bor og jobber altså
midt i Arne Garborgs rike. Han som
skrev om gjeterjenta Veslemøy, som
etter hvert fikk navnet Haugtussa
fordi hun hadde overjordiske evner.
I motsetning til det landskapet som
Garborg beskrev som, ”eit alveland
med tind og mo”, er det i dag asfalt
og betong som dominerer, og Harda
står utenfor kontorbygningen og
ønsker meg velkommen i det jeg ankommer i min noe aldrende Opel.
Den vrange siden
Harda Emilie Løvoll understreker
at hun er sjenert av natur, og sier
på forhånd at når det gjelder dette
intervjuet, føler hun seg en smule
ukomfortabel. Hun legger likevel til
at hvis det skjer noe som hun brenner for, eller noe som hun anser som
viktig, så glemmer hun sjenansen for
en stund.
- Slik du gjorde i Husmo-saken?
- Det er riktig! Få saker har gjennom
årene opprørt meg mer enn denne!
Derfor var det heller ikke vanskelig
for meg å utvise engasjement.
Kort fortalt dreier dette seg om familiefaren Inge Husmo, som helt uten
forvarsel fikk hjertestans i en alder av
42 år. Han overlevde, men ble alvorlig funksjonshemmet.
Ulykken inntraff bare noen uker etter
at han og hans kone, Hanna, hadde
fått sitt tredje barn. Dermed startet
en langvarig kamp for å få Randaberg
kommune til å etterkomme deres ønske om å få lov til å være en velfungerende familie.

- Denne saken viser hvor vanskelig
det kan være for noen, når hjemkommunen bare viser den vrange siden.
De fleste vedtak som ble gjort i denne
saken gikk mot familiens ønsker, og
kommunen ga seg bare når det nærmet seg rettssak.
Da Husmo endelig, etter flere års
kamp, fikk anerkjent sitt behov for
personlig assistanse (BPA), gjaldt
dette kun egne gjøremål. Hans kone
var den som ble ansett til å være skikket til å utøve foreldrerollen.
Familien gikk igjen til sak, denne
gang mot Staten, men til slutt grep
Helse- og omsorgsdepartementet inn
og saken ble forhåpentligvis løst en
gang for alle.
Harda forsøkte å være en god støtte
for familien da det stormet som verst
og dette er egentlig henne i et nøtteskall. Hun ble glad og lettet på
familiens vegne da avgjørelsen falt,
men det opprører henne å tenke på
hvor lang tid det tok.
- Det tok Inge Husmo og hans kone
over ti år å bli tilkjent denne seieren,
og mye av det Randaberg kommune

brukte mot dem, var slag under beltestedet. Men også sentrale politikere
sviktet. Magnhild Meltveit Kleppa
uttalte ved en anledning til familien,
at denne saken skulle hun forfølge.
Det var imidlertid mens hun var i
opposisjon. Som minister ”glemte”
hun familien totalt og besvarte ikke
forespørsler verken telefonisk, eller på
mail.
Når ulykken rammer en familie, er
det enormt viktig å gjøre det beste ut
av situasjonen! Da er det ekstra bittert at det apparatet som skal stå klar
til å yte hjelp, i stedet motarbeider.
Pilotfylke for Universell Utforming
Mange har i årenes løp sett skiltet
med ordet veiledningstjeneste på døren, men hva betyr det? Harda forteller at tjenesten først og fremst er noe
som blir tilbudt Handikapforbundets
medlemmer, og at det egentlig bare
er fantasien som setter grensene. Eller
som Harda sier:
- Jeg forsøker etter beste evne å hjelpe
folk til å finne fram på internett, eller
jeg kan være behjelpelig med å fylle
ut søknader. Andre trenger kanskje
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hjelp til å anke en sak som er avslått,
mens andre igjen trenger råd om
hvordan de skal gå fram når de skal
anskaffe seg ”trygdebil”.
Jeg smaker på ordet trygdebil, det
smaker ikke godt!
Harda gjør en pause og fortsetter.
- Folk har så dårlig tid i dag. Jeg
har hatt noen her på kontoret som
meldte seg inn i organisasjonen, og
som fikk den hjelpen de trengte. Etterpå så jeg ikke snurten av dem, og
siden fikk jeg høre at de hadde meldt
seg ut igjen. Norges Handikapforbund er for noen blitt som et supermarked. Folk ”forsyner” seg med det
de skal ha, og så forsvinner de. Men
det vi trenger er ildsjeler, folk som
engasjerer seg!
Denne intervjueren elsker Coca-Cola.
Det har jeg fått av Harda. Nå spør
hun om jeg vil ha mer i det tomme
glasset. Jeg nikker fornøyd og spør
henne om utviklingen i gangbrosaken
på Sola.
- Dette handler egentlig også om en
ildsjel. Selv om den saken ser ut til
å være tapt, var det en som virkelig sto på, det var Kristian Bore, og
han satt ikke engang i regionstyret.
Kristian gjorde en enormt god jobb,
problemet var at det føltes som om
han sto fram som privatperson. De
som var valgt inn fra regionen kunne
tatt grep, men når ingenting skjedde,
så kunne det ikke gå bra. Fra sentralt
hold var det heller ingen som brydde
seg, og det var tydelig at dette ikke
var en viktig sak for forbundet. Jeg
har flere ganger tenkt, at hvis det
var Gardermoen som hadde vært i
søkelyset, så hadde vel himmel og
jord vært satt i bevegelse! For ikke å
snakke om de folkevalgte; for lokalpolitikerne kom denne saken på et
gullfat. Rogaland fylkeskommune
hadde, når saken om manglende
gangbroer kom seilende opp, søkt
om å få bli pilotfylke for Universell
Utforming. Men da det gjaldt som
mest, sviktet de alle som en!
Det blir en liten pause, og Harda utrykker plutselig bekymring for at hun
skal fremstå som noe for negativ. Jeg
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beroliger henne med at de fleste har
sans for folk som har meningers mot,
og spør om hun liker å lese.
- Det gjør jeg, og den boka som
har gjort størst inntrykk på meg er
”Jonas” av Jens Bjørneboe. Vet ikke
hvorfor, men den rører ved noe i
meg! Av bøker jeg har lest nylig, vil
jeg spesielt trekke fram ”Øya” av
Victoria Hislop.
Jeg sier til henne at det er interessant,
for de to bøkene har jo den fellesnevneren at de handler om det å være
utstøtt. Hun innrømmer at temaet
opptar og berører henne.
Harda hører også til dem som synes
det er alt for mye idrett på TV, men
legger til at hun er glad i musikk. Av
sin eldste sønn har hun fått i-Pod,
men medgir at selv om utstyret er
nytt så er det de ”gamle” heltene som
fortsatt klinger best i hennes ører.
”Tusen bitar” med Bjørn Afzelius er
bare så vakker, og jeg må synge med
når Lill Lindfors setter i gang med
”Musikk ska byggjast ut av….”! Jeg
kommer heller ikke utenom Leonard
Cohen. Det er lov til å nynne med
på ”Halleluja” selv om en ikke går i
kirken!
Jeg spør om det er en innrømmelse
som sitter langt inne, og da ser Harda
på meg og virker plutselig litt usikker.
- Jeg er litt avkristnet. Liker ikke det
ordet, men føler at det passer til min
situasjon. Noe av barnetroen har jeg
gjemt inni meg et sted, men når en
får for mye av den moralske pekefingeren pekt mot deg i barndommen,
kommer en i opposisjon. Det meste
var synd, fikk jeg høre da jeg vokste
opp.
Det er ingen hemmelighet at Handikapforbundet, i likhet med andre
organisasjoner sliter med medlemsrekrutteringen og i den forbindelse kan
det være interessant å høre hva Harda
mener skal til for å øke medlemsmassen i vår bevegelse.
Troende eller ei; hun er i alle fall ærlig! For hun sier at hun ikke har noe
godt svar på det, men legger til:
- Selv er jeg en så dårlig selger at jeg
synes det er vanskelig å si til folk som

kommer hit til kontoret at de må
være medlemmer for å få hjelp. Men
tidene har forandret seg. Jeg kan ikke
fri meg for å tenke på at for omkring 25 år siden var organisasjonens
ambisiøse mål å starte opp lokallag i
hver kommune. I ettertid er det lett å
se at den politikken var helt feilslått!
Det var på den måten jeg kom med
i NHF. I 1983 ble jeg kontaktet av
Tomas Nesheim, som da var fylkesleder, og spurt om jeg kunne være med
å opprette lokallag på Bryne. Vi kom
i gang våren 1984, og jeg har vært
med i dette laget siden den gangen. I
forhold til medlems- og styrehensyn
mener jeg at det var galt med den
raske etableringen av kommunale lag.
Vi hadde nettopp fått et lite lag med
medlemmer fra de tre jærkommunene Klepp, Time og Hå, da det ble
opprettet nye lag både i Klepp og Hå.
Det ble vanskelig å finne personer til
å bekle de forskjellige styrevervene,
miljøet i hvert enkelt lag ble mindre
og dermed forsvant noe av inspirasjonen.
- Fremskrittspartiet vedtok, som første norske parti, at de vil arbeide for
å legalisere aktiv dødshjelp. Selv om
partilederen, Siv Jensen, i ettertid har
forsøkt å tone ned innholdet i vedtaket, gikk debatten inn i en ny fase.
Hvilke synspunkter har du på dette?
- Da dette ble kjent, håpet jeg at det
ville skade partiet foran valget. Men
jeg registrerer at Siv Jensen febrilsk
prøver å bagatellisere vedtaket. Min
mening er at mennesker skal ha hjelp
til å leve. Det må bli legalt å snakke
om smertelindring. Min mor, som nå
er 86 år gammel, fikk høre av legen at
det er så mye arbeid med gamle folk.
Underforstått: de feiler så mye og blir
aldri friske…..
Det er ikke et slikt samfunn vi vil ha!
parallelt med dette blir man i Danmark møtt med tilbudet om utvidet
fosterdiagnostikk. Danske helsemyndigheter mener at det tilbudet danske
foreldre får, er en suksess fordi det nå
blir født langt færre barn med Downs
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syndrom. Jeg reagerer sterkt på dette,
og mener at legene med slike målsettinger bare lager etiske problemer for
dem det gjelder. Mitt spørsmål blir
heller: Har vi ikke råd til å ha noen
som er litt annerledes blant oss?
Prosjekt brukermedvirkning
I mesteparten av sitt voksne liv har
Harda vært medlem i Handikapforbundet, og vi tenker at hun sikkert
kan se tilbake på mange fine opplevelser. Hva er hennes beste minne?
- Vi hadde en fantastisk tid da vi i
perioden 2000-2003 arbeidet med
prosjekt brukermedvirkning i Rogaland. Kjell Audun Kristoffersen, Ole
Johan Grimstvedt, Ragnar Espeland,
Edna Blø, Kristian Bore og meg selv
utgjorde prosjektgruppen i vårt fylke.
Både sosialt og faglig hadde vi det
helt topp! Fra sentralt hold ble det
ansatt en jurist som var veldig flink
og kontaktskapende. Det var hans
fortjeneste at ting ble satt i system,
og på grunn av dette fikk vi også mye
spalteplass i media.
Ved en anledning har du sagt at jo
eldre du blir, dess viktigere er det å ta
vare på familien! Du bruker mye tid
på ditt virke i forbundet. Vil du si at
det er verdt det?
- Min yngste sønn spurte meg engang
om jeg holdt på med dette fordi jeg
måtte, eller fordi jeg ville. Jeg følte
egentlig at det var et så vanskelig
spørsmål at jeg måtte foreta et valg.
Derfor bestemte jeg meg for at jeg
heretter kun skulle arbeide med det
jeg hadde mest lyst til. Jeg tenkte som
så at hvis jeg fikk jobbe med noe jeg
likte, ville jeg gjøre en bedre jobb!
Men det er klart at det å bli med i organisasjonsarbeid, fører ofte til at en
må utføre oppgaver en ikke er så flink
til også. Samtidig er nok det grunnen
til at folk gir seg.
Vi minner Harda på at vårt medlemsblad, som tidligere har hatt navnet
Regionsnytt, heretter er blitt omdøpt
til ”Sørvesten”. I den forbindelse
kunne det jo være interessant å høre

hva hun ville like å lese om?
- Jeg synes alltid det er fint å lese om
ting som har skjedd i vår egen region,
og som i tillegg representerer noe
positivt. Til dere som utgjør redaksjonen, vil jeg gi det rådet at dere
skriver noe jordnært om en politiker,
heller enn om en politisk sak. I tillegg
må jeg be om at dere kutter ut alle
de forkortelsene som vi ustanselig
blir bombardert med. Dette går over
stokk og stein, og er en uting.
Er det noe annet du vil si, sånn helt
på tampen?
- NHF har i alle år vært opptatt av at
det å være funksjonshemmet ikke er
en sykdom. Men det er viktig å huske
på at mange er funksjonshemmet på
grunn av en sykdom. Det hender jeg
spør meg om vi har fokusert for mye
på de mulighetene vi har, og at det
ikke er noen begrensninger for oss,
bare vi er positive. Noen har kanskje
følt dette som en belastning.
Vår tilmålte tid er over. Jeg sitter
ytterst på stolen og har begynt å fikle
med bilnøklene, mens Harda rydder bordet og sjekker at alle lys er
slukket. På vei ut spør jeg henne hva
hun liker å gjøre når hun skal koble

fullstendig av?
- Da ser jeg en romantisk film. Er
svak for Harrison Ford. Men skal jeg
trekke fram en film som har gjort
inntrykk, må det bli ”Forrest Gump”
med Tom Hanks i hovedrollen. Den
er bare helt fantastisk!
Harda har trukket fram både forfattere, musikere og skuespillere hun har
latt seg imponere av, men er det noen
i dagliglivet hun beundrer, eller ser
opp til?
- Jeg beundrer Løvetannen, og mennesker som er som Løvetannen. Den
som aldri gir seg, selv om alle forsøker å luke den bort!
Det er blitt mørke kvelden. Jeg kjører
riksvei 44 mot Stavanger, og når jeg
nærmer meg Klepp trykker jeg en
CD med Armar & Bein inn i bilstereoen.
”I Kongen sin pyjamas, og i Kongen
si seng. Eg ligge her å dagdrømme at
eg låg i den. For tenk å kunne låge
langs ei dronning og kjent, at nattå va
ei dyna og himmelen ei seng.”
TEKST: Rolf Østbø
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Idrett for noen og enhv
Værgudene var blide da 15o elever i
4 og 5 klasse fra Motland og Bryne
barneskoler prøvde seg i paralympiske
idretter på Nærbø 10 september. Dette var gøy- sier Emil Vatne, 9 år
elev i 4 klasse på Motland barneskole.
- Det gøyeste var 40 meter sprint,
men kjelkehockey er også veldig gøy.
Særlig gøy er det å ta kjappe svinger,
sier Emil.
Elevene fikk prøve seg i boccia, bordtennis, curling, svømming og fridrett
og elektrisk innebandy der utøveren
sitter i en spesialbygget rullestol som
styres ved hjelp av joystick.
Primus motor for arrangementet,
Merete Skadal fra Norges olympiske

og paralympiske komité, var strålende
fornøyd med oppslutningen og engasjementet til deltakerne.
- Dette har gitt mersmak, sier hun til
Sørvesten.
- Det spesielle med arrangementet
var at ikke-funksjonshemmede elever
fikk prøve seg på funksjonshemmedes
premisser. Vi ønsker med dette å slå
flere fluer i ett smekk; alminneliggjøre annerledeshet og rekruttere
funksjonshemmede barn til idretten,
sier Merete.
- Vi har langt på vei lykkes i målet
om å synliggjøre mulighetene for
funksjonshemmede på idrettsarenaen
og vil svært gjerne også fortsette å

Emil Vatne, blid 9 åring og elev i 4 klasse
på Motland barneskole.

bruke denne type fellesarrangementer
legger hun til og inviterer samtidig
Norges Handikapforbund Sørvest til
å være med på moroa.
Norges Handikapforbund i Klepp
og Time og NHF Sørvest var med i
planleggingsfasen av arrangementet
med ansvar for å invitere utstyrsleverandører. På grunn av manglende
oppslutning fra leverandørene ble
det dessverre ikke noe av den delen
av arrangementet. Vi setter vår lit til
at leverandørene av idrettsutstyr er
lengre framme på banen ved neste
korsvei.
Tekst og foto: Arild Birkenes
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Merete Skadal,
Norges olympiske og
paralympiske komité,
primus motor for et
strålende arrangement som har gitt
mersmak.
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Nå kan du
støtte NHF Sørvest
uten å betale for det
Grasrotandelen – registrer spillekortet ditt
Norges Handikapforbund har mistet inntektene fra spilleautomatene og må
skjære drastisk ned på utgiftene de neste årene. Denne situasjonen skaper nye
utfordringer til regionkontorene som er avhengig av overføringer fra sentraladministrasjonen for å få budsjettet til å gå i balanse.
Etter at forbudet mot spilleautomater ble innført har Norsk Tipping lansert
ordningen ”Grasrotandelen” for å kompensere for bortfallet av spilleinntekter
til frivillige organisasjoner.
Grasrotandelen går i korthet ut på at 5 prosent av spilleinnsatsen din på Lotto,
Vikinglotto, Keno, Joker, Tipping eller Oddsen går til en frivillig organisasjon
som du selv velger å støtte. Det koster deg ingenting ekstra og det påvirker
heller ikke gevinsten når du vinner.
Regionstyret i Sørvest oppfordrer derfor alle som spiller hos Norsk Tipping til
å øremerke grasrotandelen til regionkontoret.
Du kan gjøre det på følgende måter;
1) Ta med deg organisasjonsnummer; 986 986 847
2) Send en SMS med til 2020 med følgende tekst;
”GRASROTANDELEN 986986847”(tjenesten er gratis)
3) Registrer organisasjonsnummeret vårt på Internett:
www.grasrotandelen.no hvor du også finner mer informasjon
om ordningen.
4) Ta med deg strekkoden til NHF Sørvest som du finner på
hjemmesidene våre.
Du har også anledning til å støtte NHF Bergen eller NHF Karmøy som, så
langt regionkontoret kjenner til, er de eneste lokallagene i Rogaland og Hordaland som har registrert seg i ”grasrotandelen”.
NHF Bergen har organisasjonsnummer 952303767
NHF Karmøy har organisasjonsnummer 975823563
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Det er godt å ha Downs i Danmark
Provinsen: Neste gang du er i Danmark, legg merke til gatebildet. Noe
er forandret. Du ser ikke lenger
storsjarmørene; de søte ungene med
Downs syndrom. De er borte. Danmark har klart å utrydde et helt folk
uten at vi har lagt merke til det.
Stolte leger forteller at ingen land har
klart jobben bedre enn Danmark. I
fjor ble det kun født 21 danske barn
med Downs hos broderfolket. De er
best i verden.
- Ja, dette er en suksess (...) det er
ingen andre land som har et så godt
system som vi har, sier Ann Tabor,
overlege ved Rikshospitalet.
Systemet hun snakker om, er tilbud
om fosterdiagnostikk til alle. Etterpå
får foreldrene svaret. Så er det bare
å velge. Elle, melle, ni, ti, du, er,
fri. Måtte vi aldri bli som danskene.
Måtte vi aldri sette alle gravide i en
djevelsk valgsituasjon. Før ble det
født rundt 60 barn med Downs i
Danmark. Nå vil legene ha tallet
ned i 10. Derfor lager de systemer.
Jeg får frysninger på ryggen av ordet
«system». Vi kjenner alle regimer som
var gode på systemer og som klarte å
sortere bort de som ikke passet inn.
Jeg fatter ikke det som skjer i Danmark. I alle år har Danmark vært
mitt favorittland. Danskene er herlige
mennesker. Hvordan kan det ha seg
at nettopp danskene går i bresjen for
å utrydde Downsfolket? Jeg vet ikke,
men en nasjon som ikke ser verdien
i forskjellighet, har tapt sin sjel. Alle
som har fulgt Danmark i noen år,
merker at det blåser en kaldere vind
over landet.
I dette tilfellet vet jeg hva jeg snakker om. Jeg kjenner mange psykisk
utviklingshemmede. Noen av dem
har hørt om holdningen i Danmark
og systemene deres. Kanskje blir det
ikke like kjekt å reise på den årlige
ferieturen til Legoland i år.

Danskene har fått meg til å tenke en
grusom tanke. Hva hadde skjedd hvis
vi hadde bodd i Danmark den gang
kona var gravid med sønnen vår?
Han er en herlig gutt som er psykisk
utviklingshemmet. Jeg vil tippe at vi
hadde valgt som de danske familiene. Det er en forferdelig tanke, men
samtidig viser den hvor skylda sitter;
hos staten. Vi skal ikke bli stilt overfor slike valg. Staten skal ikke tvinge
oss til å velge. Naturen skal få gå sin
gang. Som mennesker er vi dømt til
å helgardere. Det er derfor systemene
til de danske legene er så grusomme.
Det er trist å se at vårt kjære broderfolk finner seg i rensingen som pågår
i befolkningen. Danskene driver
ikke etnisk rensing på sine sykehus
med sine systemer, men kromosom
rensing. I mitt hode er det like ille. I
Oslo blir det vanligvis født mellom
11 og 13 barn med Downs syndrom.
I fjor steg tallet til godt over 20.
Hipp hurra. Downsfolket er ikke
utrydningstruet i Norge. Det er jeg
stolt av.
Om noen år kan vi invitere dansker
til Norge på studietur. Vi kan ta dem
med i skolegården. Kanskje lurer de
på hva det er med hun søte jenta som
smiler fra øre til øre helt uten filter.
Eller kanskje blir de forundret over
han lille, lubne gutten som kommer
løpende og gir den fremmede verdens beste klem. Da skal vil fortelle
danskene at de har møtt medlemmer
av det norske Downsfolket.
Tekst: ARNT OLAV KLIPPENBERG
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Woodstock
– kjærlighet, fred og en innbringende dok
Det er 40 år siden. De første menneskene landet på månen, og på
det lille stedet Bethel, noen mil fra
Woodstock i staten New York, samlet det seg en halv million mennesker
i det som senere skulle defineres som
en hel generasjon; Woodstockgenerasjonen og endetiden for
hippie-bevegelsen.
Det var en gigantisk konsert der noen
av verdens mest populære artister deltok. Vi nevner i fleng: Jimi Hendrix,
Janis Joplin og The Who. Det er
heller ingen tvil om at den var uovertruffen i omfang og innflytelse, og de
som deltok regnet det som milepælen i sin karriere. Noen av dem som
hadde muligheten til å være der, men
som av forskjellige årsaker takket nei,
angret i ettertid.
I en liten annonse i avisene New York
Times og Wall Street Journal kunne
man tidlig i 1969 lese følgende: Unge
menn med ubegrenset kapital søker
interessante, lovlige investeringsmuligheter og forretningsideer.
John Roberts og Joel Rosenman
sto bak avisinnrykkene, og som en
direkte følge av denne annonsen ble
de kontaktet av kameratene Michael Lang og Artie Kornfeld, som
egentlig hadde et ønske om å lage
et lydstudio. Firkløveret utviklet
raskt et samarbeid som noen måneder senere resulterte i den sagnomsuste Woodstock-festivalen. Eller
”Woodstock Music and Arts Fair: An
Aquarian Exposition” for å være helt
nøyaktig.
Selve stedet Woodstock var ikke
bestemt på forhånd. Men teamet,
med Michael Lang i spissen, hadde
lenge vært på jakt etter et område
som kunne egne seg til formålet. En

stund så det ut som om det kunne
bli kommunen Wallkill. Lang og
hans kumpaner fortalte imidlertid
ikke hele sannheten i forhold til arrangementets spektakulære omfang
og karakter da de solgte inn prosjektet til kommunenes politikere. Det
endte med at innbyggerne, med en
mer eller mindre høflig anmodning,
fikk jaget de langhårete hippiene ut.
Letingen resulterte imidlertid at de
etter hvert kom i kontakt med en
melkebonde som het Max Yasgur.
Denne Max viste seg å være en særdeles hyggelig fyr. Han hadde hørt om
det vidløftige prosjektet og hadde fått
sympati med Lang og gjengen, fordi
han mente at de hadde vært utsatt for
lykkejegere som godt kunne tenke seg
å leie ut et jorde bare prisen var den
rette.
Dette er en gratiskonsert
fra nå av
Yasgur viste dem et svært jorde som
så ut til å kunne funke, og det var
egentlig bare å bestemme seg. Michael Lang tok ham til side, og de gjorde
en rask avtale. Da Max Yasgur senere
fikk komme opp på scenen under
festivalen, uttalte han begeistret: ”Jeg
synes dere har bevist verden noe – at
en halv million unge kan komme
sammen og ha moro og musikk og
ingen ting annet enn moro og musikk. Gud velsigne dere for det!”
Til tross for at både tilgjengelighet
til mat, samferdsel og sanitærforhold
brøt fullstendig sammen kom festivalen av en eller annen grunn i mål.
Noe som egentlig var helt utrolig når
en tenker seg at omtrent tre ganger så
mange som arrangørene forventet av
publikum kom – og uten moderne

kommunikasjonsmidler som mobiltelefoner og internett var det bare godviljen til folk som gjorde at det gikk
godt. En av grunnene var at lokalbefolkningen, som i utgangspunktet var
negative, til slutt forbarmet seg over
mange av de våte og utslitte festivaltilskuerne ved å tilby dem både mat
og anstendige toalettforhold.
Chip Monk ble i all hast utnevnt til
seremonimester, eller speaker som
vi sier på godt norsk. Han hadde, i
likhet med resten av arrangørstaben
sannsynligvis ingen anelse om hvor
stort dette ville bli. Flere av hans
beskjeder er da også blitt legendariske. Monk fortalte at han var så
nervøs at han skalv, men han måtte
likevel prøve å være avslappet som
da han, etter å ha blitt advart av en
lege, kom med følgende formaning:
”Den advarselen jeg har fått, og dere
kan ta den med så mange klyper salt
dere vil, er at det brune stoffet som
sirkulerer ikke er særlig bra. Dere
oppfordres til å holde dere unna det.
Det er deres valg, dere gjør som dere
vil, men ha klart for dere at dere er
advart mot dette, OK?”
Selve konserten, eller festivalen skulle
begynne fredag 15.august, men allerede onsdagen var det kommet
omtrent 50 000 mennesker. Det var
solgt 180 000 billetter på forhånd, og
bare det indikerte at det ville komme
godt over de 200 000 arrangørene
håpet på.
Igjen må vi støtte oss til utsagn fra
Lang: ”Ideen om at Woodstock
skjedde fordi det var gratis er feil. Jeg
tror de fleste kom og så etter billettluker. Faktum er at de ikke kunne
kjøpe billetter. Folk kom tidlig kjørende og gående i så store mengder at
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kumentarfilm
vi rett og slett ikke fikk billettlukene
på plass.”
Vår venn Chip Monk måtte igjen
skli til verket, og kunne annonsere:
”Dette er en gratiskonsert fra nå av!”
Han fikk øyeblikkelig respons; folk
reiste seg og applauderte høflig.
Han la til at det nok ville medføre at
de som hadde satset penger på dette,
måtte beregne at pengene var tapt.
Dette gjorde at jubelen steg enda
noen hakk!
En slagmark av gjørme og søppel
Woodstock forandret i sannhet livet
til mange mennesker. En av dem var
den 27 år gamle regiassistenten Martin Scorsese. Hans jobb var å klippe
dokumentarfilmen til en helhet.
Scorcese er i dag kjent som en av verdens mest kjente filmregissører, med
filmer som ”Taxisjåføren” , ”Mafiabrødre” og ”Den rasende oksen” på
samvittigheten.
Hans sjef i filmteamet var Michael
Wadleigh, en ung amerikaner som
var perfeksjonist til fingerspissene.
Filmen starter med bilder av kornåkre som vaier i vinden, mens noen
ungdommer har startet å bygge
scener og sette opp gjerder. Sluttsekvensen viser det samme området
etter at musikken har opphørt. Over
en halv million mennesker har dratt
hjem til sitt, og etterlatt seg det som
ser ut som en slagmark av gjørme og
søppel. Bildene blir akkompagnert av
Jimi Hendrix´ illevarslende versjon av
den amerikanske nasjonalsangen.
Wadleigh ville også benytte seg av det
beste filmutstyret som var å oppdrive,
og det fikk han. Eclair NPR kan
sies å ha skapt begrepet ”uavhengig
filmskaper” med sitt banebrytende 16

mm kameradesign, som gjorde det
mulig å skifte ruller hurtig. Han sa
senere at grunnen til at den over tre
timer lange Oscar-belønte filmen ble
en slik suksess, var det faktum at man
med disse håndholdte kameraene
skapte en helt annen opplevelse enn
hvis man skulle brukt stativ.
Nå kunne, om nødvendig, kamerafolkene gå opp på scenen og filme.
Den energien som ble skapt der, ville
ha vært umulig med stativ og avstand
fram til scenekanten. Sagt på en
annen måte: Det var ikke noe skille
mellom de som laget filmen og de
som var foran kamera, det var snarere
en relasjon.
En av dem som fikk et fantastisk karriereløft på grunn av sin opptreden,
var en liten energisk engelskmann.
Joe Cocker fra Sheffield tok pusten
fra de fleste! Mannen med de spastiske bevegelsene hadde nesten ikke
gjort noe annet enn å synge, og en av
de første gangene han var i platestudio hadde han gjort en bra tolkning
av Lennon-McCartneys ”I´ll Cry Instead”, dette var så langt tilbake som
i 1964. Nå hadde han igjen muligheten, med en ny sang fra radarparet i
The Beatles.
Som en opptrukket pingvin
“With A Little Help From My
Friends” ble med ett Joe Cockers
signaturmelodi. Riktignok hadde han
en stakket stund toppet de britiske
listene med sangen noen måneder
tidligere, men det var med sin opptreden på Woodstock han fikk den
drahjelpen han trengte. Han leverte
en tolkning som tok dem som var til
stede og det platekjøpende publikum
med storm, selv om en kjent britisk

rock-journalist beskrev ham på følgende smakløse måte: På scenen nærmest slåss Cocker med en gebrekkelig
overkropp. Hele skikkelsen minner
om en funksjonshemmet. Eller for
å være mer presis: En mann som er
fanget mellom et desperat behov for å
utrykke seg, og en bevissthet om egen
utilstrekkelighet til å gjøre det.
Da har jeg langt større sans for vår
egen Tom Skjeklesæther, som mente
Cocker sto der som en opptrukket pingvin med altfor mange glass
innabords!
Som en diger bølge
Det er umulig å gjenfortelle det som
skjedde på Woodstock uten å fortelle om været. Det var da gruppa
Ten Years After skulle på scenen at
det begynte å blåse og regne. I neste
øyeblikk var det et vått inferno, og
de neste timene ble en oppvisning i
improvisasjonskunst av de driftige
arrangørene. På festivalen gikk det
også hardnakkede rykter om at det
var CIA som sto bak tordenværet
som skapte kaos for både publikum
og lydanlegget. Dette er da også
bakgrunnen for en av festivalens mer
humoristiske hendelser. Fra scenen
blir det tatt initiativ til allsang, eller
skal vi kanskje si taktfast roping fra
tusenvis av publikummere med følgende budskap: No rain, no rain…..
Hva skal vi så si om Woodstocks betydning for de artistene som var med,
og dem som ikke var der. Jeg tror det
er hevet over tvil at det var et lykketreff for dem som takket ja til konserten. Med den publisiteten festivalen
fikk mens den sto på, og i etterkant,
er det vanskelig å si hva som kunne
ha toppet det. Da filmen kom noen
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måneder etter, var det som en diger
bølge som ingenting kunne stoppe.
Hva med dem som ikke var der?
Bob Dylan hadde lenge veid for eller
imot, men valgte til slutt å bli hjemme. The Beatles var på oppløsningens
rand, så for dem var det helt uaktuelt.
The Rolling Stones hadde sin egen
turné i USA å tenke på. Den endte
forresten som en katastrofe i Altamont i California tre måneder senere,
der motorsykkelgjengen Hells Angels
like godt var leid inn som vakter.
Like foran scenen ble en ung mann
drept, mens Stones spilte ”Under My
Thumb”.
Led Zeppelin mente at hele opplegget
med Woodstock ble for kommersielt
for deres del, mens Joni Mitchell ikke
deltok fordi hennes manager mente
at hun hadde mer igjen for å delta i
et TV-intervju. Mitchell så det ene
høydepunktet avløse det andre på TV
fra sitt hotellrom i New York, og ble
så fascinert at hun skrev sangen om
Woodstock som ble en kjempehit.
Det var kanskje Matthews Southern
Comforts versjon som solgte mest,
og hvem kan vel glemme refrenget:
We are stardust, we are golden. And
we´ve got to get ourselves back to the
garden”.
Det er også en misforståelse at Creedence Clearwater Revival ikke var
der. Grunnen til at de ikke var med
i den offisielle filmen, var at John
Fogerty etter sigende ble så forbannet
over at de ble tildelt spilletid så sent
om kvelden at han nektet regissøren å
bruke dem i filmen.
Woodstock og månelandingen
Kan man si at Woodstock betydde
noe mer enn ren underholdning for
ettertiden? På sett og vis kan man
vel det. USA var i konstant endring
på slutten av 60-tallet. Flere enn
militærnekterne var begynt å bli lei
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Vietnam-krigen og de fleste var imponert over at det var mulig å samle
flere hundre tusen mennesker gjennom flere dager uten at det ble bråk.
To mennesker døde under festivalen,
og to barn ble født. Verden hadde
fått se at det var mulig for mennesker
av alle slag å leve fredfylt sammen.
Festivalen hadde innslag om menneskerettigheter, slett ikke verst for en
nasjon som inntil fire år tidligere var
kjent for at man kunne gå på bar i
Sør-Carolina, og ikke få lov til å sitte
ved siden av en person med en annen
hudfarge. Homofiles rettigheter ble
også belyst, og likestilling ble praktisert. Kort sagt kan vi i ettertid si
at Woodstock fikk konsekvenser for
hvilke ritualer som skulle gjelde for
unge menneskers oppdragelse.
Bare noen uker tidligere hadde Neil
Armstrong landet på en annen klode
med ordene ”Tranquility base here,
the Eagle has landed”. Så sier han
den kanskje mest kjente setningen
noe menneske har sagt; ”It´s one
small step for a man, one giant leap
for mankind”, hvilket betyr noe sånt
som: ”Et lite skritt for meg, et stort
skritt for menneskeheten”.
Omtrent samtidig kjørte den unge
senatoren Edward ”Ted” Kennedy
utfor en bro i Chappaquiddick på
USAs nordøstkyst. Ved siden av ham
i bilen satt en ung kvinne som hadde
jobbet som valgkampmedarbeider for
familien. Kennedy kom seg ut av bilen som lå opp ned i vannet, og forlot
ulykkesstedet. Men 28 år gamle Mary
Jo Kopechne omkom. Først flere
timer senere meldte Kennedy fra om
ulykken. Han ble dømt til to måneders fengsel og innrømmet senere at
handlingene sine var ”uforsvarlige”.
Men det skjedde da også begivenheter på den andre siden av Atlanterhavet. Oljeselskapet Phillips Petroleum
gjorde det første oljefunnet på norsk

del av Nordsjøen, og den første tippekampen fra England ble sendt på
NRK Fjernsynet. Wolverhampton slo
Sunderland 1-0, og Derek Dougan
og Ken Hibbitt ble mine helter!
Men vi slutter med Michael Wadleigh som sammenlignet Woodstock
med månelandingen, og mente disse
to begivenhetene var avslutningen på
en epoke. Den ene med to ensomme
menn som danser omkring i et ødslig
landskap ute i rommet, den andre
med en halv million ungdommer i
fredelig sameksistens nede på jorda.
TEKST: ROLF ØSTBØ
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LARS Rogaland

Innbydelse til
konferanse og julebord
Innbydelse til konferanse og julebord 21. november 2009!
Landsforeningen for Ryggmargsskadde Rogaland (LARS
Rogaland) har gleden av å invitere medlemmer, pårørende,
assistenter og andre til en lærerik og hyggelig konferanse
med julebord på Sola utenfor Stavanger. I tillegg vil LARS
Rogaland avholde sitt årsmøte der i forbindelse med konferansen. Alle er velkommen.
•
•
•
•

TIDSPUNKT: Lørdag 21. november 2009
STED: Quality Hotel Stavanger Airport, Sola
PÅMELDING: Alle kan melde seg på
PÅMELDINGSFRIST: 1. november

Deltagelse på selve foredragene er gratis for alle, men vi ber om at
de som kun ønsker å være til stede på foredragene også melder seg på.
• Enkeltrom (HC) kr 700,• Dobbeltrom (HC) kr 800,+ kr 300 i tillegg for julebord.
• Kun Julebord kr 300,- pr. pers.
• Overnatting for medlemmers nødvendige assistenter
og assistenter ved julebordet er gratis.
For mer informasjon om opplegget og påmelding ta kontakt med:
• Geir Inge Sivertsen på tlf. 917 77 639 eller på e-post: ginsive@online.no
• Leif Arild Fjellheim på tlf. 911 44 728 eller på
e-post: leif.arild.fjellheim@haugnett.no
Velkommen!
LARS Rogaland
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Aktiv dødshjelp

– et spørsmål om liv og død
I vår del av verden er spørsmålet om
en skal legalisere aktiv dødshjelp en
av vår tids største etiske problemstillinger.
Debatten gikk inn i en ny fase da
Fremskrittspartiets landsmøte i mai
vedtok å gå inn for aktiv dødshjelp
i bestemte situasjoner, regulert av et
strengt lovverk. Fremskrittspartiet er
med dette det første partiet i Norge
som har besluttet at de vil arbeide for
legalisering av aktiv dødshjelp. Det
er imidlertid interessant å merke seg
at landsmøtevedtaket, i likhet med
andre offensive utsagn fra partiet, er
blitt mindre viktig for partiledelsen
etter hvert som stortingsvalget nærmet seg.
Noen må rett og slett ha fortalt Siv
Jensen at dette ikke var en vinnersak
for partiet i dagens situasjon. Under
et valgmøte i Kristiansand, da det var
under en måned igjen til valget, var
tonen en annen. Her slo hun fast at
partiet ikke ville tillate aktiv dødshjelp i kommende stortingsperiode.
For som hun sa:
- Det er et prinsippvedtak som er
fattet, men jeg og Fremskrittspartiet
kommer ikke til å foreta oss noe hva
gjelder aktiv dødshjelp de neste fire
årene!
Norges Handikapforbund, som
avholdt sitt landsmøte like etter,
understreket sin uenighet med Fremskrittspartiet da følgende uttalelse
ble vedtatt: ”Å sikre en verdig og
omsorgsfull behandling av mennesker
i livets siste fase er en viktig målsetting for NHF. Vi ser med bekymring
på et samfunn som går i retning av å
fraskrive seg ansvaret for denne gruppen mennesker, ved å tillate aktiv
dødshjelp. Medisinsk teknologi må

benyttes til å forebygge og lege, ikke
til å sortere ut menneskeliv. NHF
er prinsipielt motstander av aktiv
dødshjelp.
Jeg både skjønner og er enig i at
NHF som organisasjon er en prinsipiell motstander av aktiv dødshjelp.
Som privatperson er jeg langt mer
usikker! Selv om jeg, som medlem
av redaksjonskomiteen, var med på å
utforme innstillingen som landsmøtet
vedtok.
Vår kulturs mest sårbare punkt
Jeg vil tro at for de fleste mennesker
er dette et vanskelig tema å forholde
seg til på et prinsipielt grunnlag.
Først og fremst fordi det berører vår
kulturs mest sårbare punkt; døden.
I tillegg er det ofte forbundet med
forvirring i forhold til nyansene i de
forskjellige begrepene.
La oss derfor forsøke å finne ut hva
som er hva.
- Aktiv dødshjelp betyr bruk av dødelige medisinske medikamenter for å
avslutte liv.
- Ikke – aktiv dødshjelp innebærer å
stanse næringstilførselen.
- Passiv dødshjelp betyr å unnlate å gi
behandling.
I den amerikanske delstaten Oregon
har man innført assistert selvmord
som er en variant av aktiv dødshjelp.
Jeg har selv grått over en nær slektning som etter en bilulykke måtte
leve et meningsløst liv i over ti år
før hun fikk lov til å dø. Hun mistet
livet, og familien mistet henne, to
ganger.
Det gjør også inntrykk å lese om
Alf Eivind Aakre fra Egersund som
i 1999 fikk diagnosen ALS. (ALS
er en sykdom som ødelegger nerver

i ryggmarg og hjerne.) Aakre har
mistet taleevnen, men kommuniserer
tilfredsstillende med PC, og ved hjelp
av talemaskin.
Han ble glad da Fremskrittspartiets
vedtak om aktiv dødshjelp ble kjent,
og mener at partiet med dette ønsker
at mennesker med uhelbredelige sykdommer som har en smertefull død i
vente, skal få lov til å bestemme selv
om de vil avslutte livet på en verdig
og forhåpentligvis mindre smertefull
måte. Aakre mener videre at det er
for mange såkalte ”Besserwissere”
som til nå har dominert debatten. De
som snakker høyest om livets ukrenkelighet kan ikke ha opplevd at en av
deres nærmeste seigpines uten at noe
kan hjelpe, mener han.
Artikkelen i Stavanger Aftenblad
ledsages av et leserinnlegg, der Aakre
framholder at dersom mediene hadde
filmet eller dokumentert menneskers
lidelse og dødskamp på samme måte
som de gjør med dyr, hadde det blitt
et ramaskrik.
Fremskrittspartiets vedtak har helt
sikkert utgangspunkt i at partiets delegater hadde et oppriktig ønske om
at mennesker skal ha rett til en verdig
død. Problemet er imidlertid om de
i virkeligheten har forstått hva aktiv
dødshjelp er.
I tillegg har debatten i kjølvannet
av landsmøtevedtaket avslørt hull i
Frp-politikernes kunnskaper, både
om hva vedtaket vil innebære hvis
det blir satt ut i livet i Norge, og om
hvilke tilbud som i dag finnes for døende pasienter.
Det er flere momenter som bygger
opp om disse påstandene.
Morten Horn, som er overlege
ved nevrologisk avdeling ved Oslo
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Som en storm
Jeg er ikke redd for reisen, jeg er ikke redd.
Jeg er ikke redd for å reise, jeg er ikke redd.
Jeg har reist hele livet, over land, over sjø,
Jeg har reist hele livet for å lære meg å dø.
Jeg er ikke redd for å reise, jeg er ikke redd.
Han vil se meg når jeg kommer, Han vil se.
Han vil se meg når jeg kommer, Han vil se.
Det hender at folk her nede spør om jeg er frelst,
Men sånt noe diskuterer ikke jeg med hvem som helst.
For Han vil se meg når jeg kommer, Han vil se.
Jeg er klar for å dra nå, jeg er klar.
Jeg er klar for å dra nå, jeg er klar.
Hvis noen gråter over meg så hold opp med det der,
Jeg er bare oppi himmelen, jeg venter dere der.
Livet var et spørsmål, døden et svar.
TEKST: OLE PAUS

Gjengitt med tillatelse fra forfatteren

Universitetssykehus Ullevål, hevder
at Siv Jensens påstand om at aktiv
dødshjelp kun vil gis til en håndfull
mennesker i Norge er helt urealistisk. Han viser til at i Nederland, der
ordningen er godt etablert, har man
hvert år omtrent 2500 tilfeller av aktiv dødshjelp. Det tilsvarende tallet i
Norge ville vært 6-700 dødsfall i året.

Det kan man ikke kalle en håndfull!
Horn vedgår for ordens skyld at det
naturligvis ikke lar seg gjøre å overføre dette direkte til norske forhold,
men at det illustrerer omfanget.
Bare de riktige pasientene
For å underbygge sitt vedtak mener
Fremskrittspartiet videre at legene

skal sikre at bare de riktige pasientene
får aktiv dødshjelp.
Den unisone tilbakemeldingen fra
legehold er: Det er ikke mulig å gjøre
denne jobben!
Et spørsmål som da tvinger seg frem
da, er om partiet har gjort opp regning uten vert?
Under debatten som endte med et ja
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til aktiv dødshjelp hos Frp, var det
uutholdelige smerter hos kreftpasienter som var en del av begrunnelsen
som ble gitt.
Legen og politikeren Kåre Bakkevold
var en av dem som reagerte på dette.
Han skrev i sakens anledning:
Imidlertid er det flere som mener at
med de muligheter man i dag har for
smertelindring, er dette argumentet
mer eller mindre meningsløst. Det
kan jo være at hvis en kreftpasient har
uutholdelige smerter, så er det gjort
et for dårlig arbeid i den behandlingen pasienten får mot smerter.
Da må det gjøres noe med dette, og
pasienten skal da ikke måtte be om
aktiv dødshjelp fordi behandlingen
har vært for dårlig. (sitat slutt).
Legen Stein Husebø ga i sin tid aktiv
dødshjelp til en ung mann med store
lidelser på grunn av langt framskreden kreftsykdom. I et intervju med
Morgenbladet i mai i år, fortalte han
at denne mannen hadde store lidelser
og at han ville komme til å dø. Han
var gift og paret hadde barn. Flere
ganger hadde han forsøkt å ta sitt
eget liv. Husebø, som i dag er overlege ved Bergen Røde Kors Sykehjem,
har i alle år vært åpenhjertig om det
som skjedde. Vi siterer:
- Så sa jeg til ham: Nå reiser jeg hjem
for å hente tilstrekkelige medikamenter og så kommer jeg tilbake i kveld,
og da må du overbevise meg.
Husebø beskriver så hvordan stemningen var en helt annen da han kom
tilbake. Det var som julaften for ekteparet. Han skulle endelig få slippe
å lide mer. De fikk tatt farvel, og han
fikk den overdosen som var nødvendig. Dette skjedde i 1992.
Som en følge av dette gikk Husebø
inn i en vanskelig periode. Han fikk
permisjon som avdelingsoverlege ved
Haukeland Sykehus, fordi Statens
Helsetilsyn og Riksadvokaten gran-
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sket hans forhold til aktiv dødshjelp.
Han fikk til slutt påtaleunnlatelse
av Kongen i Statsråd og advarsel fra
Statens Helsetilsyn.
Husebø angrer ikke på det han gjorde
den gangen, men hans vennskap
med tidligere NHFU-leder (Norges
Handikapforbunds Ungdom) Vidar
Linga fikk ham til å endre oppfatning
av aktiv dødshjelp problematikken. I
tillegg til dette mener han at i dag er
alternativet bedre, fordi omsorgen vi
kan tilby er en helt annen.
Vidar Linga uttalte ved en anledning:
- Mitt liv har vært et eneste helvete
med sykdom og handikap. Jeg har
mange ganger vært nærmere døden
enn de fleste av dere. Men jeg gjentar, gang på gang, på vegne av meg
selv og andre med alvorlig sykdom og
handikap: Det vi trenger er ikke hjelp
til å dø, men hjelp til å leve. Aktiv
livshjelp!
Vidar Linga døde i 1994, 33 år gammel.
Stein Husebø har også uttalt at legers
viktigste oppgave er å hjelpe pasienter
til å leve. Han sier:
- Å lindre smerte, gi håp, nærhet,
støtte og trøst, er viktige stikkord i
behandlingen av uhelbredelig syke og
døende mennesker.
Så langt Husebø, som med sin innsikt på dette følsomme området har
fått folk til ta et standpunkt i debatten.
En sak for folk flest
Vi kan vel alle enes om at alvorlig
syke og døende mennesker må sikres
trygghet for at de får all den hjelp,
omsorg og behandling de trenger i
livets siste fase.
Ved en legalisering av aktiv dødshjelp
kan ”retten til å dø”, bli oppfattet
som en ”plikt til å dø”. Det er ikke
en utvikling vårt velferdssamfunn
verdig. Samfunnet kan ikke gi leger

rollen som bøddel. Vårt medisinske
fagpersonnels viktigste oppgave er,
hevet over all tvil, å redde liv!
At denne debatten, som i høyeste
grad angår alle, nå er gjort til en sak
for folk flest, (for å bruke partiets
egen terminologi), er kanskje Fremskrittspartiets viktigste bidrag. For
så langt er det nesten bare fagfolk,
politikere og funksjonshemmedes
organisasjoner som har vært meningsberettiget.
TEKST: ROLF ØSTBØ
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Dødsenglar på vengene att
Framstegspartiet heldt landsmøte i
sommar. Det eine framifrå meiningslause forslaget avløyste det andre. No
gjeld det effektivisering av omsorgsog pleietenesta. Fleirtalsjaet for aktiv
dødshjelp vart klappa gjennom av
fundamentalistiske og ekstatiske
landsmøtedeltakarar.
Leiar Siv Jensen ser stålhardt rett
inn i fjernsynskameraet og fortel kor
godt alt skal verta, berre dei kjem til
makta. Vilkåra for å luka bort veike
og verjelause skal styrkjast og soleis
gjera sjukehusa og eldreheimane meir
presentable og lønsame.
Det er ikkje fyrste gongen saka om
aktiv dødshjelp vert drøfta: Bort med
dei som tek våre skattepengar! Hjelp
eldre og alvorleg sjuke til å ta livet
sitt! – I kontrollerte former, må vita.
Kvifor ikkje hjelpa alle menneske
til eit verdig liv og ein best mogleg
alderdom, anten det gjeld sjukdom,
einsemd, tunge depresjonar eller
andre livskriser?
Lækjarane skal lindra smerte og berga
liv. Samfunnet skal ikkje verta slik at
pasientane ottast å missa livet sitt, når
dei treng naudsynt helsehjelp.
Dei unge i Frp som fremja dette
forslaget, veit neppe kva framlegget
deira kan føra til.
Ein iskald gufs sveiv gjennom romet
då meldinga om vedtaket kom. Eit
skræmande signal frå eit parti eg har
mistenkt for å spela på folks smålegog grålskap. Trua på partikvaliteten
vart ikkje styrkt etter dette landsmøtet.
Menneske med omfattande funksjonsnedsetjing kan ha ulike former
for helsesvikt utan å vera dauden
nær. Uroa mi for konsekvensane av

aktiv dødshjelp er stor. Den er ikkje
grunnlaus.
Endå me finn livet verdt å leva, har
mange av oss med kroniske lidingar
opplevt at livsturvande lækjing og
stell har vorte stilt spørsmål ved. Dette gjeld på ulike nivå: frå akuttmottak
til Rikshospitalets operasjonssalar.
Heldigvis kjem det negative reaksjonar frå leiaren i Den norske Legeforening mot Frp-vedtaket for aktiv

dødshjelp. Han tek avstand frå Framstegspartiet i denne saka. Det gjer òg
Noregs Handikapforbund. Vonleg vil
Stortinget gjera det same.
Helsestellet vårt lyt sjå pasienten.
Den det gjeld, vert ofte kun ein
utgiftspost. Slutt å tenkja berre
lønsemd, sjå heile mennesket! Aktiv
dødshjelp er det me minst treng.
Tekst; Bjørg Holm, NHF Voss
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S T O R D

B Ø M L O

Lido Norway AS
Pb. 1333, 5430 Bremnes

WÄRTSILÄ NORWAY AS
5420 Rubbestadneset

Tlf. 54 30 95 20

Tlf. 53 42 25 00 • Fax. 53 42 25 01
www.wartsila.com/no

F J E L L

Leirvik, 5400 Stord
Tlf. 53 40 25 00
Fax: 53 40 25 01
E-mail: info@stord-hotel.no
www.stord-hotel.no

Tlf. 56 33 03 03 Fax. 56 32 03 73
Mob. 958 13 999
E-mail: knut@murmester-ulveseth.no

A S K Ø Y
M.T.V. Bygg og Eiendom AS

K V I N N H E R A D

Nipefjellet 102, 5300 Kleppestø, Tlf. 92 01 87 52 - 93 46 78 79
_______________________________________________

Balestrand & Sønn Transport AS
Sør-Norge Aluminium AS
5460 Husnes Fax. 53 47 50 26
Tlf. 53 47 50 00

M O D A L E N

O S
IT Konsulent/Rådgiver Terje Rognsvåg AS
Skjelåsen 43, 5215 Lysekloster, Tlf. 56 30 46 00 / 91 56 17 99

O S T E R Ø Y
Halleland Transport
O S
Sagvåg Interiør
Pb. 3, 5410 Sagvåg, Tlf. 95 12 80 57

S T O R D
Amfi Stord

Hamneg. 11, 5411 Stord, Tlf. 53 41 33 15
_______________________________________________

Stord Boligbyggelag AL

Pb. 316, 5402 Stord, Tlf. 53 45 64 50
_______________________________________________

Apotek1 Stord

5300 Kleppestø, Tlf. 90 07 12 22, Fax. 56 14 73 39

Pb. 1, 5401 Stord, Tlf. 53 45 60 30, Fax. 53 45 60 31
_______________________________________________

M E L A N D
Meland Arbeidssenter AS

Torgbakken 5, 5411 Stord, Tlf. 53 45 60 00
_______________________________________________

Advokatene i Borgen AS
FK Stord AS

Tlf. 56 17 45 00, www.melandarbeidssenter.no, admin@meland-arbeidssenter.no

O D D A
Knut Kvandal Ingeniør AS

5750 Odda, Tlf. 53 65 07 45, Fax. 53 65 07 46

Pb. 1284, 5406 Stord, Tlf. 53 40 09 00

V O S S
Vedaa Rør og Fyringsservice
Gamle Bordalsv. 43, 5700 Voss, Tlf. 92 21 59 04

VESTKANTEN

Vi har utarbeidet en
tilgjengeligsmelding,
til
og du finner
den
de på www.bergen.kommune.no

Utgiver av brosyren
b
er Bergen
kommune, Byrådsavdelingen for
byutvikling.
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- Sportspub m/ storskjerm
- Tilrettelagt for handikappede/
- Norsk Tippeliga,
rullestolbrukere med heis,
Italiensk Seria A,
ramper og kuleutskyter.
rettigheter m.m.
For bestilling eller informasjon ring 55 50 77 80

Haugevegen 70, 5523 Haugesund

Tlf. 52 71 37 44
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Hos oss setter vi deg som kunde i fokus.
Vi har sykepleiere i vår bandasjistavdeling
som kan gi råd og veiledning.
Ønsker du gjennomgang av dine
medikamenter kan du få snakke med
en av våre farmasøyter.

Fabrikkgaten 3, 5059 Bergen

Tlf. 55 59 67 00 Fax. 55 59 67 50
www.asplanviak.no

Vi kan levere sykepleiemateriell hjem etter avtale.

Vi leverer alt innen:
˾ ØÕÙØÞÓØÏØÝÚÜÙÎßÕÞÏÜ
˾ÞÙ×ÓßÞÝÞãÜ
˾ÓËÌÏÞÏÝßÞÝÞãÜ
˾ÜãÝÞÚÜÙÞÏÝÏÜ
˾ôÜÓØÑÝÎÜÓÕÕÏÜ˹ÝÙØÎÏ×ËÞ
˾êÜßÞÝÞãÜ
˾ÞśʵÏ˹ÕÙ×ÚÜÏÝÔÙØÝÝÞÜś×ÚÏÜ
˾ ßÎÚÖÏÓÏÚÜÙÎßÕÞÏÜ
˾ÜÙÎßÕÞÏÜÞÓÖÐÙÜÏÖÎÜÏÙÑÌËÜØ
˾ÏÎÓÝÓØÝÕßÞÝÞãÜ

DIN SAMARBEIDSPARTNER PÅ
BANDASJIST- OG SYKEPLEIEMATERIELL
Apotek 1 Sotra
Sartor Helsehus
5353 Straume
tlf: 56 31 56 00

Apotek 1 Promenaden
Knarvik Senter 2.etg.
Kvernhusmyrane 29
5914 Isdalstø
tlf: 56357200

Vår kunnskap - din trygghet

Kokstadv. 3, 5257 Kokstad

Tlf. 55 92 00 00
www.thonhotels.no
Støtter NHF’s arbeide

veien til frihet…

Trenger du å tilpasse bilen din?
Det kan vi hjelpe deg med!!
Ring oss gratis på: 800 31 414

Samfunnsplanlegging, Areal- og byplanlegging,
Skoleplanlegging, Veg- og trafikk,
Vann og avløp, Bygg
Starvhusgt. 2B, Pb. 1199 Sentrum, 5811 Bergen
Tlf. 55 37 55 00 Faks 55 37 55 01
e-post
postbergen@norconsult.no
www.norconsult.no
Hovedkontor
Tlf. 67 57 10 00

Norconsult Bergen har kompetanse
på universell utforming.
Melding om universell utforming for
Bergen kommune "tilgjengelighetsmeldingen".
Vurdering av hele bygningsmassen ved
universitetene i Tromsø og Bergen med forslag
om tiltak for bedre tilgjengelighet.
Utdanningsdirektoratets nasjonale
rådgivingstjeneste for skoleanlegg: Bistand til plan
og tilrettelegging. Universell utforming er sentralt.

a5reklame.no

Apotek 1 Sotra og
Apotek 1 Promenaden
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Er trappene blitt en utfordring eller et problem? Her er løsningen.
Seteheiser og rullestolheiser gjør tilværelsen lettere for deg som er bevegelseshemmet. Vi leverer og monterer heiser, automatiske
døråpnere og høyttalende porttelefoner. Hjelpemidlene kan du få dekket av Rikstrygdeverket. Snakk med din lokale ergoterapeut eller
ta kontakt med oss i Arna Medikal for råd og veiledning.
Gå gjerne inn på våre hjemmesider: www.arnamedikal.no Telefon: 55 39 59 79 E-post: post@arnamedikal.no

Høgskolen i Agder, foto: Jaro Hollan

Tilgjengelighet i offentlige bygg
Bygg for alle er Statsbyggs nettsted med informasjon om tilgjengeligheten i
300 av våre offentlige bygg som høyskoler, museer, trafikkstasjoner med mer.
Besøkende kan velge bygning, se detaljer om de enkelte lokaler og mulige hindringer på veien til besøksmålet. I tråd med Regjeringens plan for universell utforming
til viktige samfunnsområder, har Statsbygg utviklet et elektronisk verktøy for
universell utforming av bygninger med tre moduler: registrering, forvaltning og
presentasjon av tilgjengelighet.
Målet med Bygg for alle er primært å videreføre arbeidet med å systematisere og
forbedre tilgjengeligheten i Statsbyggs eksisterende eiendommer. Sekundært er
målsettingen å vise samfunnsansvar ved å dele systemet med andre offentlige
eiendomsforvaltere i Norge. Dette systemet er unikt og foreløpig det eneste av sin
art i landet.

I 1998 ble det gjennomført tiltak for å bedre
tilgjengelighet i Statens hus i Steinkjer.
Bygget fikk Tilgjengelighetsprisen for 2000.
Blindeforbundets tilgjengelighetspris blir delt
ut sjeldent og rangerer høyt. Foto: Øhlander

Datasystemet er utviklet av Statsbygg og Objectnet AS

Prøv selv på www.byggforalle.no
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Kvinnherad
Kommune

5470 Rosendal
STØTTER BARN OG UNGE
FUNKSJONSHEMMEDE
Tlf. 53 48 31 00

Det Norske Veritas AS
4007 Stavanger
Tlf: 51 50 60 00
www.dnv.com
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Vi takker
alle våre
annonsører
for den
flotte
støtten!

SANDNES • KLEPP • SOLA

Orstadvegen 96, 4353 Klepp St. Tlf. 51 78 87 00

Fax: 51 78 87 01

Tlf. 51 69 58 90
Solakrossvegen 26, 4050 Sola

A D V O K A T E N E

Tengs-Pedersen, Ueland,
Sæther & Birkeland
MNA

Vågsgt. 42, 4306 Sandnes

Tlf. 51 66 50 20

Fax. 51 66 76 12

Alt
i Stavanger
trykksaker
Bryne
Offset

må sendes over fra trykkeriet
REGIONAL UTVIKLING
Telefon: 51 56 91 00
Auglendsdalen 77
4017 Stavanger

4010 Stavanger

Tlf. 51 51 66 00

Vi oppfordrer alle våre innbyggere til
å vise ansvar i trafikken.
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H A U G E S U N D

K L E P P

T I M E

Klepp
Kommune

Vi hjelper med:
- Containerutleie
- Transport
- Avfallsbehandling
- Gjenvinning

Håland Vest, 4340 Bryne

Tlf: 51 42 98 00
Støtter NHF Klepp

Tlf. 51 77 06 00 www.jias.no

S O L A
Alt innen: • Rør
• Service
• Nybygg • Industri
Kontor: 52 71 55 00 • Fax: 52 71 69 77
Mobil: 93 45 74 56

Pb. 649 Sentrum, 4003 Stavanger

Tlf. 52 00 20 00

H Å

HÅ KOMMUNE
Pb. 24, 4368 Varhaug

Telefon 51 79 30 00
Støtter NHF

S T A V A N G E R

Kvaleberg Industri AS

K A R M Ø Y

Rolf Davidsen
Helseagenturer AS
Postboks 238, 4291 Kopervik
Tlf. 52 84 45 00 Fax. 52 84 45 09
E-post: rdhelse@online.no

Flinteg. 2A, 4016 Stavanger
Tlf. 51 95 04 95
Fax. 51 95 04 99

Vi takker alle våre
annonsører for den
flotte støtten!

K L E P P
Jæren Folkehøgskole

Søren Øvretvetsv. 9, Tlf. 51 78 51 00, Fax. 51 78 51 01

K L E P P
Coop Høyland og Jæren

Brueland, 4306 Sandnes, Tlf. 51 60 88 00

T I M E
Jærtun Lutherske Friskule

Kong Haakonsv. 8, 4340 Bryne, Tlf. 51 77 68 80

STAVANGER KOMMUNE
Vei • Park • Idrett
Slipp
ambulansen fram

Jærveien 502, 4352 Kleppe

Tlft&post: post@farstadcatering.no

For mer info om meny og priser,
se våre nettsider; www.farstadcatering.no

Plattformv. 5, Pb. 63, 4098 Tananger

Tlf. 51 69 43 00 • www.dolphin.as

Krisesenteret har åpent hele døgnet!
Ta kontakt på telefon 51 53 06 23
Les mer om oss på
www.stavanger-krisesenter.no
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Hvorfor er
du så taus?
Få ting gjør oss mer urolige enn at noen vi kjenner godt

TIDLIGE TEGN PÅ PSYKOSE

forandrer seg uten at vi forstår hvorfor. Følelsen av at noe

isolerer seg

er galt, uten at du kan finne en årsak, er ubehagelig og noen

tristhet

sover dårlig

ganger skremmende. Når forsøk på å nå fram med spørsmål

forsømmer hygiene, jobb eller skole

angst

konsentrasjonsvansker

eller nærhet blir avvist, møtt med taushet eller sinne, er

ekstremt opptatt av temaer som døden, politikk eller religion

det naturlig å bli engstelig. Hvis symptomer på psykiske

store humørsvingninger

problemer varer i uker og måneder, blir stadig mer fremtredende

snakker usammenhengende

og går ut over dagliglivet, skal en vurdere å søke hjelp. Hvis

føler seg forfulgt eller styrt av andre

hører stemmer

det er vanskelig å ta problemene opp med fastlegen, kan du ringe
TIPS. Her møter du erfarne fagfolk som vil gi råd om hvordan du
får hjelp og behandling hvis det er nødvendig.
Du kan gjerne ringe anonymt.
SØK HJELP SÅ RASKT SOM MUL IG - DA ER SJANSEN STØRST FOR Å BLI FRISK
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Bilfører

65+

OPPFRISKNINGSKURS

for bilførere over 65 år!
I samarbeid med Statens vegvesen Rogaland,
Stavanger starter oppfriskningskurs for 65+ på
flere steder i fylket.
Lær om de nye trafikkreglene, rundkjøring, kryss,
hvordan «lese» trafikken, kompensering for alderen
m.m.
Kursets mål er å gjøre deg til en tryggere og bedre
bilist samt gi deg økt mobilitet, frihet og glede i
trafikken. NB! Ingen mister førerkortet!
Vi arrangerer flere kurs fordelt på flere steder i fylket,
både vår og høst. Ta kontakt med det lokale
Folkeuniversitetet, eller med Statens vegvesen ved
Per Eirik , telefon 51 91 16 84-958 38 940, for å få vite mer.
MELD DEG PÅ DU OGSÅ!

Statens vegvesen
Rogaland

Folkeuniversitetet

Fordi du trenger god plass og fremkommelighet
'PSEJEVUSFOHFSHPEQMBTTPHGSFNLPNNFMJHIFU
.FSDFEFT#FO[FSFUNFSLFGSB%BJNMFS$ISZTMFS

Få det bedre
med firehjulstrekk.
Mercedes-Benz Vito har
detaljene du ønsker deg.
DRIVSTOFFORBRUK FOR VITO 4X4 VED BLANDET KJØRING; 0,84-0,96 L/MIL.
CO2-UTSLIPP 222-254 G/KM. VERDIER IHT. DIREKTIV 80/1268/EØF.
IMPORTØR BERTEL O. STEEN AS. ESP (ELELTRONISK STABILITETSPROGRAM),
ABS (BLOKKERINGSFRIE BREMSER), ASR (ANTISPINNREGULERING),
BAS (BREMSEASSISTENT) OG EBV (ELEKTRONISK BREMSEKRAFTFORDELING).

Valg av riktig bil er svært viktig for å få
hverdagen til å fungere. Nye Vito har
stor plass, mange praktiske løsninger,

stor takhøyde og enorm fleksibilitet.
med “4x4” firehjulstrekk får du suveren
fremkommelighet selv på isete veier. Bilen
er også alene om å kunne tilby kombinasjonen; firehjulstrekk, automatgir og
dieselmotor. Blant stansdardutstyret finner
du ESP med integrert ABS, ASR, BAS og
EBV* som hjelper deg å holde kontrollen i

Bertel O. Steen Rogaland AS
Vassbotn 9, 4313 Sandnes
Tlf. 51 70 70 70, Fax. 51 70 70 72

kritiske situasjoner. Kontakt din nærmeste
autoriserte Mercedes-Benz forhandler for
mer informasjon om de viktige detaljene
som gjør hverdagen din enklere.
Hjertelig velkommen!

Algaard AS
Ekraveien 27, 5261 Indre Arna
Tlf. 55 39 31 00, Fax. 55 39 31 01
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vanskelig sudoku

7 6 8
9
5 9
1
2
1
5
3
7
2
1
6
7
8
9 2
9
4 3 8
8 9
Løsning på Sudoku i neste nummer av Sørvesten.

Sudoku Sørvesten 3-09
5
7 8
6
5
1
7 1 4
2
2 7
4 1
9 6
4 5
5
4 7 6
3
8
1
4 2
5

Løsning på Sudoku i neste nummer av Sørvesten.

vanskelig sudoku
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8
3

8

2

7
5
2 6

7 1
2

8
2
3

8

3 7
2 4

2
8

5 6
9 1

Løsning på Sudoku i neste nummer av Sørvesten.

Lett sudoku

1 4
2 3
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www.reimeagri.no

Karmsundsgaten 134, 5528 Haugesund

Sentralbord: 52 80 50 00
Telefaks: 52 80 50 09

www.hsr.as

Livstyrketrening • Rehabiliteringssopphold
Læringsopphold

Alle som viser gyldig ledsagerbevis eller annen
bekreftelse på at de kommer fra institusjon
betaler for 1 billett og får 1 billett.
Gjelder for alle forestillinger
i Sandnes og Stavanger*
For mer informasjon
ring 51 51 07 00
www.sfkino.no
*Gjelder ikke luksussalen
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Norges Handikapforbund Sørvest
- alfabetisk lokallagsliste
ALF Hordaland
Fred Gunnar Eide
Hylkjebakken 12
5109 Hylkje
99 35 88 86
Fgu-eide@online.no
ALF Rogaland
Bjarne Kapstad
Krosshaugveien 3
4085 Hundvåg
51 54 84 65
bkapstad@online.no
HBF Hordaland
Jørgen Titlestad
Parkveien 4b
5007 Bergen
55 31 59 22
41 56 49 16
hordaland@hbf.no

LFA Hordaland
Gisle Hagenes Dale
Kyrkjesteinsvegen 15
5357 Fjell
90 66 56 42
LFN Hordaland
Stig Inge Otterlei
Knappenstigen 1
5337 Rong
56 38 87 48
LFN Rogaland
Kontakt Regionkontoret
LFS Hordaland
Hans Henrik Tøsdal
Nygårdsmyren 1
5164 Laksevåg
91 86 60 74
hans@avantic.no

HBF Rogaland
Gerd Marie Svelland
Granittveien10
4027 Stavanger
51 54 69 87
gerd-marie.svelland@laerdal.no

LFS  Rogaland
Helge Høvik
Stortuvegen 8
4260 Torvastad
52 83 93 94
hehoevik@online.no

Hordaland Poliolag
Svein Johan Johannessen
Nordåsgrenda 80
5235 RÅDAL
55 13 19 65
Sveinj37@start.no

LKB  Hordaland
Line Kristin Losnegård
Strimmelen 34
5097 Bergen
55 28 87 18
line@lkbhordaland.no

Rogaland Poliolag
Kjell Inge Bringedal
Stemmemyr 12
5542 Karmsund
52 22 80 86
kbrin@haugnett

LKB Rogaland
Inger Marie Tjøstheim
Rødstilkveien 1
4049 Hafrsfjord
91 77 10 29
ingermot@lyse.net

LARS Hordaland
Svein Arne Vabø
Mangerbua 33
5911 Alversund
56 35 20 44
92 20 92 18
s-vab@frisurf.no

NHF Bergen
Astrid Haugstad Tangerås
Kokstadveien 46
5257 Kokstad
55 10 78 00
Astrid.tangeras@vital.no

LARS Rogaland
Geir Inge Sivertsen
Fjogstadveien 94
4329 Sandnes
91 77 76 39
ginsive@online.no

NHF Bømlo
Arthur Nesse
5430 Bremnes
53 42 53 51
aashus@online.no

NHF Fusa
Marit Holmefjord Solvang
Holdhus
5640 Eikelandsosen
41 21 59 11
maritehs@gmail.com
NHF Hå
Monica Anita Lindman
Vatnamot
4364 Sirevåg
91 64 70 09

NHF Sandnes
Per Langeland
Bruelandsenteret
Ganddalsveien 1
4307 Sandnes
51 68 74 47
48 24 30 46
Per.langeland@c2i.net
NHF Sotra
Kontakt regionskontoret

NHF Karmøy
Edna Blø
Sveinsvolljordet 12
4250 Kopervik
52 85 12 43
ea-blo@online.no

NHF Stavanger
Anne Marie Auestad
Børeringen 9
4085 Hundvåg
90 60 07 39
52 90 21 92
am.auestad@getmail.no

NHF Klepp og Time
Sissel Løchen
Arne Garborgsvei 16
4340 Bryne
51 48 87 13
sissel.loc@c2i.net

NHF Stord
Anne-Jofrid Skibenes
Lønningsåsen 7, leil 3B
5417 Stord
53 41 11 86
anne-jofrid@start.no

NHF Kvinnherad
Nils Magne Kloster
Heiabråte 1
5454 Sæbøvik
53 47 63 93
nilsmagne.kloster@knett.no

NHF Ulvik
Bjørg Midtbø
Øvre Paradis 25
5730 Ulvik
56 52 63 42

NHF Meland
Anne-Berit Kolås
Fosse
5918 Frekhaug
56 17 08 06
kokolaas@online.no
NHF Nord-Rogaland
Ragnar Nesheim
Vikedal
5583 Vikedal
52 76 01 82
ragnanes@online.no
NHF Os
Maria Christine Dressel
Kuhnleveien 103
5200 Os
56 30 04 45
madress@online.no

NHF Voss
Bjørg Holm
Teigabrekko 14
5700 Voss
56 51 41 95
bjoergho@online.no
NHF Øygarden
Magne Ingvald Rossnes
Rotevågsøy
5336 Tjeldstø
56 38 91 91
nhfoyg@bluezone.no
NHFU Sørvest
Claire Benichou
Buneset 9, leil106
5410 Sagvåg
91 18 48 92
minimadame@live.no
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Kryssord Sørvesten 3-09
NHF 
Sørvest

1

2

3

4

Løsning kryssord! I neste nummer av Sørvesten.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ALF

Arbeidsmiljøskaddes Landsforening

HBF

Handikappedes Barns Foreldreforening

LARS

Landsforeningen for Ryggmargskadde

LFN

Landsforeningen for Nakkeskadde

Vannrett:
1) Sjørøver
5) Busk
6) Skriver vers
8) Spinkel
9) Engelsk pronomen (omvendt)
10) Tilbe
12) Juridisk begrep
14) Forstaving
15) Hus
16) Jubilere
17) Kvinnenavn
18) Kaos
Loddrett:
1) Vulkansk slagg
2) Dyr
3) Bindemiddel
4) Krigsgud
5) Luthers fødeby
7) Bad
10) Sist i 5 vannrett
11) Dyr
13) Vokaler
16) Tone

LFPS

Landsforeningen for Polioskadde

LFS

Landsforeningen for Slagrammede

LKB

Landsforeningen for Kvinner med
Bekkenløsningsplager
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Returadresse:
Norges Handikapforbund Sørvest
Kokstadveien 46B, 5257 Kokstad

Av økonomiske
grunner er det
dessverre ikke
mulig å leve et
verdig liv.

