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Jeg satser alt på at dette likevel skal gå bra
og at alle dere der ute, eller i hvert fall noen
av dere, sender meg mye godt stoff. Absolutt
ingen ting er for lite eller for mye.

Kostbar bilpakke
En mulig regjeringskrise ble avblåst da
regjeringen i aller siste liten klarte å komme til
enighet med samarbeidspartnerne Venstre og
Kristelig Folkeparti om neste års statsbudsjett.
I ettertid virker det imidlertid som den mye
omtalte Bilpakken til slutt ble så kostbar at
både arbeidsledige og andre grupper kom i
skyggen av kaoset som oppsto på overtid i
budsjettforhandlingene!
Helseminister Bent Høies standpunkt i
forhold til å fjerne diagnoselista, til tross
for at motstanden fra organisasjoner og
enkeltpersoner har vært massiv, har hele tiden
vært at praksisen ikke er rettferdig, og i strid
med god medisinsk praksis.

Løftebrudd
Det er vanskelig å forholde seg til
helseministerens utsagn, ettersom det som
ligger i regjeringens forslag vil, slik Sørvesten
ser det, øke forskjellene i helse-Norge!
Det som imidlertid er mest skuffende, er den
holdningen Venstre og kristelig Folkeparti har
utført i forhold til dette! Selv om de såkalte
samarbeidspartiene gikk inn for å videreføre
ordningen i sine alternative statsbudsjett,
«glemte» de dette i den siste hektiske
forhandlingsfasen. Dette kan ikke kalles annet
enn løftebrudd!
Det som nå synes klart er at vi som er
kronikere mister refusjonen, og får en ekstra
utgift på omtrent 2000 kroner neste år,

Kjell Inge Bringedal
kbrin@haugnett.no

FRA REDAKTØREN

Kjære medlemmer og
lesere av Sørvesten!

ettersom mange av oss har behov for
fysioterapi jevnlig for å holde kroppen vedlike!

NHFU
Det er med glede jeg registrerer at NHFU
Sørvest er mye mer på banen nå enn på lenge!
Flere av våre delegater fikk ikke deltatt på
NHFU Landsmøtet. Grunnen? De hadde ikke
timer nok til assistenter. Dette er udemokratisk!
På Landsmøte lørdagen demonstrerte NHFU
ere i Trondheim for å få assistenttimer nok til
alle, og retten til å delta.
Helgen etter på selveste FN´s internasjonale
dag for mennesker med nedsatt funksjons evne
ble det demonstrert over hele landet. I denne
forbindelse vil jeg få ære vår egen nestleder til
regionstyret Guri Anne Nesdal Egge som var
”in charge” for denne internasjonale aksjonen.
Det ble demonstrert for flere timer slik at vi
kan delta på lik linje som andre og slippe å
droppe dusjen for å kunne gå på møter, eller
utsette dobesøk til det renner over.
Ellers i 2016 har vi i regionen jobbet
med, og kommer til å jobbe videre med
virksomhetsplanen som dere også har satt
deres preg på via vårt årsmøte. Heldigvis har
jeg kjempegode hjelpere i regionstyret som gjør
alt dette mulig!
Det største og flotteste jeg får gleden av å
delta på hvert år er FUNKISDAGEN. Den gir
meg bare glede selv om dette med økonomi
tar på. Tusen hjertelig
takk til dere som bidrar
både økonomisk og med
deres energi. Uten dere
hadde vi ikke hatt denne
fantastiske dagen.
God jul og god lesning til
dere alle …
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Hva har skjedd og hva
skjer i NHF Sørvest?
TEKST: Arild Birkenes

Hva har skjedd?
1) Funkisdagen 2016, 22. august på
Torget i Stavanger sentrum. Flere tusen
besøkende og forbipasserende, med mat,
bålpanne, politikere, forbundsleder Arne
Lein, HBF Rogaland og andre lokallag,
Idrettsforbundet, Aikido foreningen,
artister og alle deltakerne fra NHFU
sin storbyweekend, uten at alle er
nevnt. Ansvarlig; regionleder Kjell Inge
Bringedal og nestleder Guri Anne Egge.
2) Ledersamling i Oslo, 24-25
september. Fra NHF Sørvest regionleder
Kjell Inge Bringedal, nestleder Guri
Anne Nesdal og regionkontorleder
Arild Birkenes. Tema; strategi og
organisasjonsdebatten. Ansvarlig;
Sentralstyret
3) Likepersonstorg i Bergen
1. oktober. Landsforeningene
presenterte seg og likepersonstilbudet
sitt for offentligheten på et «torg» som
bl.a. ble annonsert i Fanaposten, til alle
medlemmer vi har epostadresser, på
Facebook og hos FFO. Tre leverandører
av Brukerstyrt Personlig Assistanse
presenterte seg også, mot et økonomisk
bidrag. Oppmøtet kunne vært bedre,
men arrangementer fungerte godt som
en møteplass for landsforeningene.
Ansvarlig; Likepersonsutvalget i NHF
Sørvest ved Dag Einar Liland, vara
i regionstyret, Mona Turøy, LKB
Hordaland og Helle-Viv Magnerud,
NHF Bergen.
5) Grenseløs idrettsdag 21. oktober i
Haukelandshallen i Bergen. Til stede
Arild Birkenes
6) Likepersonstorg i Sandnes
29. oktober for alle landsforeningene i
Rogaland. Samme evaluering som etter
det tilsvarende arrangementet i Bergen.

Hva skjer
Fire BPA leverandører presenterte seg.
Ansvarlig; Likepersonsutvalget i NHF
Sørvest.
7) Regionstyremøter 7. oktober i
Stavanger og 2. desember i Haugesund.
Ansvarlig; regionstyret, tema; bl.a.
Virksomhetsplan og budsjett for 2017,
datoer for årsmøte i NHF Sørvest 2017
og regionstyremøter i 2017. Ansvarlig;
Regionstyret.
8) Ledersamling i Stavanger
8-9 oktober. Tema; Hvordan skaffe
midler til drift av lokallag? Strategi og
organisasjonsdebatten, hvordan skal
NHF se ut om noen år? Presentasjon
av nettstedet www.tilgjengelig.no
ved Anne Marie Auestad. Ansvarlig
Regionstyret.
9) Jubileumsfest, NHF Voss,
3. november. Arild Birkenes for NHF
Sørvest
10) Styremøte i SAFO Sørvest
9 november i Bergen. Tema, bl.a.
oppnevning av kandidater til
helseforetakene i Helse vest, datoer og
aktiviteter i 2017.
11) BPA aksjon 2. desember i Bergen
og Karmøy, ansvarlig; leder av BPA i
virksomhetsplanen og nestleder i NHF
Sørvest Guri Anne Egge og leder av
NHFU Sørvest, Anette Tranøy.
12) Julebord for tillitsvalgte i regionen
3. desember i Haugesund. Foredrag
med Stig Morten Skjæran som gav
tillitsvalgte en reise gjennom sitt eget liv
på godt og vondt, med glimt i øyet og
imponerende bragder. Gjennomgående
i alle historiene var en grunnoppskrift
på mestring og utvikling med nesten
ubegrensede bruksområder

1) Likepersonskonferanse i
Haugesund 20-22 januar, for
likepersoner i regionen. Ansvarlig
Likepersonsutvalget i NHF
Sørvest.
2) Erfaringskonferanse for
representanter i kommunale råd
for funksjonshemmede, NAV og
Statped vest i Hordaland i mars
eller april.
3) Erfaringskonferanse for
representanter i kommunale råd
for funksjonshemmede, NAV og
Statped vest i Rogaland i mars
eller april.
4) Årsmøtet i NHF Sørvest 1.-2.
april avholdes på Raddison Blu
Hotell, Bryggen i Bergen.
5) Årskonferanse i SAFO Sørvest
10-11 juni.
6) Landsmøtet 16. – 18. juni
2017 på Thon Hotell Arena på
Lillestrøm
7) Funkisdagen 2017 på
Festplassen i Bergen, 24. juni ’
8) Folkemøte med kandidater til
Stortingsvalget 2017 Stavanger/
Sandnes, sannsynligvis 23 eller
24. august. Ansvarlig; SAFO
Sørvest og FFO Rogaland
9) Folkemøte med kandidater til
Stortingsvalget 2017 på Hotel
Ørnen i Bergen sentrum 30.
august med arbeid og inkludering
som tema. Ansvarlig; SAFO
Sørvest i samarbeid med FFO
Hordaland,.
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Tilgjengelighetsprisen 2016:
Kommunalt råd for funksjonshemmede Bergen (KRFF) delte torsdag 24. november
ut Tilgjengelighetsprisen for 2016 til Småpudden.
TEKST: Egil Hope

Tilgjengelighetsprisen er en påskjønnelse
for tilrettelegging for funksjonshemmede.
Årets utdeling fant sted i Bergen Rådhus
torsdag 24. november.
- Småpudden oppfordrer med sin
eksistens byens befolkning til bevegelse.
Broen øker tilgjengeligheten mellom
sentrum og bydelen på Løvstakk-siden
med nye boliger og kontorer langs
Damsgårdsundet. Den er godt tilgjengelig
for funksjonshemmede. Broen har tydelig
4 SØRVESTEN

merkede felt for syklister og gående med
ulikt dekke og ulik farge på dekket. Det
er en tydelig kant mellom sykkelfelt og
gangfeltet, og kanten er merket med
kontrast. Belysningen over broen er god
også for personer med nedsatt syn. De
fleste broer har litt stigning, men dekket
er godt og det er laget flere avsatser
underveis der rullestolbrukere kan hvile,
skriver KRFF i sin begrunnelse. Broen
er universell utformet, og bidrar til
universelle møteplasser på begge sider av
broen med tilkomst til Nygårdsparken,
og mot turområde i Løvstien.

VI ER HER.
SPV

SANDNES • KLEPP • SOLA

Tlf. 51 69 58 90
Solakrossvegen 26, 4050 Sola

Jærveien 502, 4352 Kleppe

Tlf. 51 48 21 82 • E-post: post@farstad-catering.no

www.karlsens.no. Foto: Debrafoto

For mer info om meny og priser,
se våre nettsider; www.farstad-catering.no

Sjekk ut vår nye nettbutikk på oytex.no
FLEKSIBEL
BEKLEDNING FOR DET
NORDISKE KLIMAET
T: 57 74 55 20 / post@oytex.no / www.oytex.no

FUNKSJONELLE KLÆR FOR RULLESTOLBRUKERE
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RENT VANN

En menneskerett?
Ifølge FN-sambandet har så godt som alle i Norge
tilgang til rent vann, omtrent 85 prosent er koblet til
kommunale vannverk. En utsatt gruppe er imidlertid
tilreisende romfolk som ikke har god nok tilgang til
vann og sanitære forhold.
TEKST OG FOTO: ROLF ØSTBØ

På verdensbasis har vannmangel og
dårlige sanitærforhold en negativ
påvirkning på utdanningsmuligheter,
valgfriheter og det å sikre tilgang til mat
til fattige. Det er dessverre et faktum at
tørke oftest rammer fattige land, noe
som fører til økt sult og feilernæring.
I 2050 er det ventet at 1 av 4
mennesker har tilholdssted i land som
har vannmangel!
Verdensdelen som er hardest rammet
er Afrika.
Afrika
Kontinentet der livet oppsto, Afrika,
er blitt synonymt med ørken, sult,
nød og vannmangel. I alle fall er dette
noe mange forbinder med Afrika, selv
om verdensdelen selvfølgelig også
er forbundet med enorme ressurser.
Savanner, vann, et rikt og mangfoldig
dyreliv, menneskelige ressurser og
mineraler.
Hvert niende menneske på
kloden
Nærmere 800 millioner mennesker
mangler fortsatt tilgang på rent vann på
vår «blå planet». Det er hvert niende
menneske på kloden vår, og det er
dessverre et faktum at Afrika er hardest
rammet!
I et radioprogram jeg hørte nylig
(NRK P2 EKKO - Det er mer enn nok
vann i Afrika), hørte jeg Trine Hveem, i
Kirkens Nødhjelp, fortelle at i Tanzania
hersker ørkenlignende tilstander i en
tredjedel av landet!
Kritisk mangel på vann
I den tidligere pulserende, litt kaotiske,
hovedstaden Dares Salaam med 5
millioner innbyggere, er mangelen på
vann kritisk! Men faktum er at rett
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under beina på menneskene som lever
der, finnes et kjempestort reservoar med
rent ferskvann!
Det var et norskledet prosjekt
som for noen år siden fikk vannet til
å strømme fra en dyp, og svært stor
vannkilde, noen kilometer sør for
millionbyen. Rent og klart drikkevann,
og 600 meter under bakken er
det stukket et «sugerør» inn i et
ferskvannreservoar.
Med Verdensbankens hjelp har
Nor-Consult, Norsk institutt for
Vannforskning og selskapet AGWA,
klart det de fleste tanzanianere bare
rister på hodet av; å hente opp det
klareste og reneste ferskvann fra et
vannreservoar mer enn ti ganger Mjøsas
vannmengde!
Oppdaget vann i stedet for olje
Faktisk er det «bare» å bore en
brønn, så spruter det opp vann. Det
mest fantastiske med dette er at slike
grunnvannbasseng ikke bare finnes i
Tanzania, men også på steder som står
i konstant fare for å bukke under for
alvorlige tørkekatastrofer!
I de på mange måter dysfunksjonelle
statene Libya, Etiopia og Somalia finnes
det, ifølge Kirkens Nødhjelp, enorme
vannkilder rett under føttene til tørste
afrikanere. Vannet ble oppdaget av
norske geologer og hydrogeologer i
forbindelse med leting etter olje!
Ikke mulig å tømme
Det beste med oppdagelsene av vann
under den tørre sanden i Afrika, er at
fagfolk bestemt hevder at det ikke vil
være mulig å tømme vannlagrene! Det
ligger nemlig et enormt nedbørsfelt ikke
så langt unna, som hele tiden «mater»
vann inn i systemet.

Paradokset er at i større deler av
verdens tørreste områder, som en
tidligere har gått ut fra har akutt
vannmangel, viser studier at det finnes
mer grunnvann enn noen har tatt med i
beregningene. Naturressursene er altså
tilstede, men det er på forvaltningen av
naturressursene det er store mangler!
Hørt den før?
Vannets lange reise
Vi står overfor en av verdens største
grunnvannsforekomster verden til nå
ikke har vært kjent med; store bassenger
med vann. Hvor tilgjengelige er de, kan
vi tømme dem, og til slutt, det store
spørsmålet: Har vi teknologi til å få
vannet opp fra jorden det befinner seg
i, slik at det kan livnære sultende og
tørstende mennesker?
Grunnvann kan faktisk befinne seg
opptil flere tusen meter under bakkenivå.
Fagfolk forteller at vannet er bedre egnet

som drikkevann sammenlignet med
overflatevann, fordi det har gjort «en
reise» gjennom sedimentene (bunnfall,
avleiringer), ofte over lang tid. Derfor
har vannet gjennomgått en slags langsom
renseprosess.
Rettferdig fordelt vann
Det er på det rene at noen vil tjene mye
penger på dette, og det er ikke alle som
tilbyr rent vann der det er en brønn.
Det er enkeltpersoner og, kall det gjerne
en «vannmafia, som kopler seg på
vannledninger. Med andre ord, stjeler
vann ett eller annet sted på veien og
selger det videre. Og ikke overraskende
er det fattigfolk som kommer dårligst
ut. Ligger brønnen for nær havet
vil også saltvann sige inn i brønnen.
Analyser av vann i åpne, grunne
brønner i storbyen, viser at vannet kan
inneholde både kvikksølv og bly. Med
andre ord, det kan være livsfarlig å

drikke vannet. Det er fattige som ender
opp med å få i seg salt og giftig vann,
når de ikke har råd til å kjøpe det de
fleste av oss tar som en selvfølge.
Vann er en så stor ressurs for verdens
befolkning at både FN, verdensbanken
og seriøse miljøvernorganisasjoner må
arbeide for at i dette tilfellet Tanzanias
myndigheter og politikere får kontroll
på vannet, slik at det kan bli fordelt
rettferdig blant befolkningen!

perler på en snor nedover de gamle
elveleiene.
Dessverre er det slik at vi med jevne
mellomrom hører om tørkekatastrofer
som er under oppseiling i land
som Somalia og Etiopia. Det store
spørsmålet er om det vil være mulig å
avverge den ufattelige nøden slik tørke
fører med seg med den nye kunnskapen
fagfolk har om grunnvannet i det
enorme kontinentet Afrika?

Kontroll på vannet?
Ut fra det vi vet i dag, kan det være
grunn til å tro at vi har fått kontroll på
vannet. Det kan sammenlignes med et
framskritt like stort som da mennesket
en gang i tiden fikk kontroll på ilden.
Under ørkensanden som er mellom
40 og 50 meter tykk, ligger eldgamle
elvesystemer. Hvis vi tar en kikk på på
satelittbilder på oasene i ørkenen idag,
ser en vannreservoarer som ligger som

Den største utfordringen
Tidligere generalsekretær i FN, Kofi
Annan, har ved en anledning sagt at det
mest effektive tiltaket mot bekjempelse
av sykdom og det å redde liv, er å sørge
for at mennesker i utviklingsland får
tilgang til rent vann og tilfredsstillende
sanitære forhold!
Det er etter Sørvestens mening en
av de største utfordringene verden står
overfor de neste 30 årene!
SØRVESTEN
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Grenseløs idrettsdag
Idrettsforbundet arrangerte
Grenseløs idrettsdag på
Nærbø i Rogaland 19. oktober
og i Bergen i Hordaland
21. oktober. Her er noen
bilder fra dagen i Bergen.
Tekst og foto; Arild Birkenes

Grenseløs idrettsdag er en idrettsdag
for mennesker med en fysisk
funksjonsnedsettelse, synsnedsettelse
eller hørselsnedsettelse med mulighet
for utprøving av forskjellige idretter og
aktivitetshjelpemidler. Målgruppen er i
første elever med funksjonsnedsettelse
som kan ta med seg 1-4 medelever.
Foreldre/foresatte, rektorer og lærere,
SFO-ansatte fagpersoner og andre
interesserte er også hjertelig velkomne
for å se hvilke muligheter som finnes
innen idrett og aktivitetshjelpemidler.

WINGS FOR LIFE WORLD RUN 2017

EN JULEGAVEIDÉ?
Trenger du tips til julegave? Hva med en opplevelse der i tillegg
100 prosent av påmeldingsavgiften går direkte til forskning på
ryggmargsskader.
Veldedighetsløpet Wings for Life World Run returnerer til Stavanger 7. mai 2017. Dette er et globalt
løp som arrangeres over hele kloden- samtidig! Formålet er å samle inn midler til forskning på
ryggmargsskader, og all inntekten går uavkortet til stiftelsen Wings for Life, som arbeider med å
finne en kur mot ryggmargsskader.
Løpet har ingen fast distanse, men en ruller, løper, eller går så langt en orker før en blir innhentet
av det som blir kalt for Catcher Car. Denne forfølgerbilen fungerer som mållinje, og starter 30
minutter etter at deltakerne har startet. Når Catcher Car innhenter deg, er du ute av løpet!
Nå kan du kjøpe gavekort til neste års løp! Så hvis du er i tvil om hva du skal legge under juletreet,
er dette en fin mulighet til å overraske familie og venner! Alle er velkomne til Stavanger 7. mai!
Mer info finner du på Wings for Life World Runs nettsider: www.wingsforlifeworldrun.com
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KJÆRE TAMARIN!
Jeg ser meg rundt. Jeg kan se bladene ruske i
vinden, jeg kan se køer med biler, travle mennesker
og fulle busser. Alt er som en vanlig morgen, slik er
de fleste morgener for alle, men jeg ser en ting som
de fleste andre ikke ser.
TEKST: MARIANNE KNUDSEN,
nestleder NHFU

Jeg ser blikk, blikk som borer seg inn i
meg, blikk som forteller meg at jeg ikke
er bra nok, blikk som forteller at jeg
er noe annerledes, noe som ikke passer
inn.
JEG ER DISKRIMINERT
Jeg opplever å ikke få komme inn, jeg
opplever å ikke bli tatt på alvor og jeg
opplever å bli satt i bås.
Jeg er en rullestolbruker. Jeg blir sett
på som en bruker, som en invalid og
ikke minst som hemmet.
Gina Korg, forkjemper for
stemmerett, likestilling og de samme
mulighetene for kvinner som menn, hun
var høvdingen i Norsk kvinnebevegelse.
Nelson Mandela var forkjemper

“

Jeg er en rullestolbruker. Jeg
blir sett på som en bruker,
som en invalid og ikke minst
som hemmet.

«slike» som dem. Det gjør meg så trist
at oppegående barn med ambisjoner,
drømmer og ressurser mister muligheten
sin til å bli det de ønsker. I dag er får 3
av ti funksjonshemmede barn irrelevant
undervisning og de møter en stengt dør
på 80% av skolene i Norge, kun fordi
de er funksjonshemmet.
Jeg blir så trist over at de blir en del
av et system som glemmer at de barn.
Mitt andre navn var bruker
Når jeg tar bussen er det bare en
rullestollplass og dette gjør at jeg
ofte ikke får være med. Det er også
hverdagskost at mannen på bussen ikke
stopper eller lyver om at det er fullt.
Ingen sier noe. Ingen tør. Det samme
gjelder på offentlige steder som kino,
teater osv. Det gjør at jeg føler meg som
en byrde.
Jeg blir så trist over at
funksjonshemmede må finne en annen
type transport, dra en annen plass enn
på teateret og ofte ta bakveien inn.
I hele min oppvekst har mitt
andre navn vært bruker. Jeg har
alltid oppholdt meg på institusjon i
flere dager i måneden med psykisk
utviklingshemmede på grunn av mangel
nok timer med assistanse hjemme.
Dette handler om min verdighet, penger
og makt. I slike institusjoner blir

for likestilling og verdighet for alle
mennesker uansett rase. Ingen forskjellig
skole, busser og behandling, han ville
forene menneskene og at vi skulle
se verdigheten i hverandre. Jeg heter
Marianne Knudsen, jeg er en forkjemper
for funksjonshemmede.
Jeg blir så trist
I dag er det store skiller mellom
funksjonshemmede og funksjonsfriske.
Dette er skiller som skaper forstillinger
om at funksjonshemmede er noe
egenartet, egne grupper med mennesker.
Det starter tidlig med barn som mister
muligheten til å gå på vanlig skole
fordi de blir plassert i spesialskoler for

Tamarin til venstre, Marianne
(artikkelforfatteren) til høyre.

Marianne til venstre, Tamarin til høyre.

funksjonshemmede isolert fra resten av
samfunnet og plassert i grupper.
Min gode venninne Tamarin
Jeg blir så trist når systemet sitter med
makten til funksjonshemmedes liv i
deres hender og misbruker den fordi de
«vet» at det er det beste for slike.
På Fredag var jeg sammen med ei god
venninne av meg som heter Tamarin.
Tamarin har CP akkurat som meg. Hun
har spasmer i kroppen sin som gjør at
hun får ufrivillige bevegelser. På trikken
Fredagskveld var det to menn som
begynte å le av henne, hun ignorerte det
fordi hun er vant til det. Da hun skulle
gå av bussen, bøyde han ene seg fram og
spyttet henne i ansiktet.
Gjorde dere det fordi hun en del av
gruppen? Fordi hun har CP? Derfor er
det greit å spytte på henne?
Det gjør meg ikke bare trist, dette
gjør meg sint!
Kjære Tamarin!
Nå skal disse skillene brytes ned. Nå er
det slutt på å bli plassert i forskjellige
skoler og forskjellige busser. Nå er det
slutt på å ikke få komme inn. Nå er det
slutt på å bli kalt bruker, nå vil jeg bli
kalt ressurs!
Kjære Tamarin, Jeg vet du følte deg
uverdig, jeg vet du følte deg skitten.
Du er ikke alene Tamarin, Hold
hodet hevet, du er verdig!
Jeg heter Marianne Knudsen og jeg
kommer ikke til å gi meg før hatytringer,
diskriminering og sinnet jeg har inni
meg erstattes med likeverd!
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Ingen skal måtte døy
Det er inga god omsorg ved livets slutt at tilsette som
har altfor mykje å gjera, smett innom til den døyande
med jamne eller ujamne mellomrom.
Eg veit at overskrifta er dramatisk. Og eg var i stuss
på om utropsteiknet skulle stå. Men eg valde å la det
vera med. For dette er eit rop, eit rop til oss alle!
TEKST: ODDNY MILJETEIG
Nestleder SV

Sykehjemmet sa nei
Nyleg fann eg ei nettsak hos NRK
med tittelen «Sykehjemmet sa nei- Ida
satt selv hos døende pasient.» Historia
er som fylgjer: Sykepleiarstudent Ida
Ramsrud sat på kveldsvakt hos ein
pasient som stendig vart dårlegare. Det
vart etterkvart umogleg å få kontakt
med pasienten, og alt tyda på at ho
snart skulle døy.
«Vi måtte derfor ha noen til å sitte
der, en som kunne holde hånden hennes,
stryke kinnet, si noen beroligende
ord. Vi vet ikke hva pasienter i hennes
situasjon får med seg av det som skjer
rundt dem, men vi vet at hørselen er
det siste som går. Jeg kunne også lese i
øynene hennes at vi hadde kontakt.»
Skremmende holdninger
Ramsrud spurde difor om dei ikkje
kunne kalla inn ekstravakt fordi den
eine som skulle vera igjen på jobb den
natta ikkje kunne greia dette åleine.
«Da fikk jeg vite at det holdt å
stikke hodet inn til pasienten en gang
i timen for å se om hun fortsatt levde.
Slike holdninger skremmer meg,» sa
sjukepleiarstudenten til NRK.
Ho allierte seg med ein kollega på ei
anna avdeling. Deretter, skriv NRK på
nettsida si, brukte ho natta og fritida
si til å sitja hos pasienten sjølv. Kvinna
døydde føremiddagen etter.
Utrygge på dødsleiet
Sjukepleiarstudenten seier ho fleire
gonger har opplevd at pasientar døyr
åleine. Norsk Sjukepleiarforbund erfarer
det same, skriv NRK i same nettsak:
«Vi hører stadig flere slike historier. Jeg
har ingen tall, men det er mitt bestemte
inntrykk at det er mer vanlig å dø
alene nå enn tidligere. Mange føler seg
utrygge på dødsleiet, seier leiar i Rådet
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for sykepleieetikk i forbundet, Berit
Daae Hustad, til NRK.
Ho ser på sjukepleiarstudent
Ramsrud som ein varslar og synest det
er bra at ho står fram med historia si.
Denne historia er ikkje frå ein
sjukeheim i vår region. Men for nokre
år sidan vart eg kontakta av ein
pårørande som fortalde meg ei like
alvorleg historie. Den handla om ei
kjær gammal mor som låg på det siste
på ein sjukeheim. Familien til pasienten
var liten, og det var difor få pårørande
som kunne dela på å sitja hos mor og
bestemor på dødsleiet hennar.
På eit tidspunkt kjende den vesle
familien at dei måtte få pusta lite grann,
og ba om at sjukeheimsavdelinga kunne
setja inn ekstravakt hos pasienten nokre
timar. Svaret dei fekk, skjer meg framleis
i hjarta: »Det har vi ikke budsjett til!»
Nådelaust og opprivande
Det var i alle fall inga omskriving med
«to do». Men nådelaust og opprivande
for sårbare, utslitne, opprivne pårørande
å bli utsette for. Eg tok opp dette
med byrådet, utan å nemna namn og
sjukeheim, for eg var viss på at dette
ikkje var eineståande ut ifrå det eg
hadde sett og høyrd i media frå andre
stader.
Og eg visste kor sårbar bemanninga
på sjukeheimane våre er og var, og kor
tøff økonomien er.
Eg fekk lite gehør hos byrådet, for å
seia det forsiktig, slik eg opplevde det.
Men eg meinte, og meinar framleis, at
dette skulle ha vorte teke som eit kraftig
varsku.
Hendinga i seg sjølv var heilt hjerterå,
og like gale, om ikkje verre var det å
tenkja på at andre kunne oppleve det
same.

det fredfylt og avklåra å skulle døy.
Mange er fylde av angst- sjølvsagt er dei
det. Ingen av oss veit korleis vi kjem til
å reagera når vi verkjeleg veit at det er
timar att til vi skal fara frå denne verda
og alt vi har kjært.
I ei anna nettsak hos NRK fortel
ei dotter om korleis mora hadde det,
og opplevde det etter å ha vorte flytta
frå Hospice Lovisenberg i Oslo til ei
lindrande avdeling på sjukeheim.
Ho vart flytta frå kunnig omsorg og
lindring til det dottera skildrar som ein
brutal nedtur frå fyrste stund.
Ei mor som ikkje ville vera til bry,
vart redd, grein mykje, og opplevde
at personalet ikkje hadde tid til henne
og ikkje gav henne tid, eller omsorg:
«Hvorfor fant hun snoren som moren
brukte for å tilkalle hjelp, bak senga
hennes? Der kunne hun jo ikke nå den!
Og morfinpumpa som hun selv
skulle ha kontrollen på - hvorfor hadde
de plassert den slik at hun heller ikke
kunne nå den?»

Brutal nedtur
Aldri er vi vel meir sårbare enn når vi
ligg for døden. Slett ikkje alle opplever

Legen hadde ikke tid
To dagar etter at mora var innlagd på
den nye sjukeheimen, hugsar dottera

åleine!
at tilsette som har altfor mykje å gjera,
smett innom til den døyande med
ujamne eller jamne mellomrom.
Som samfunn må vi kunna by på
noko betre? Vi må kunna by på ei
hand å holda i, ei hand til å stryka over
kinnet, til å tørke panna med ein klut,
til å nynna ein song lågt, til å samhandla
med pårørande.
Vi må då det?
Heldigvis finst den gode omsorga også.
Eit kjært syskenbarn av meg døydde
for stutt tid sidan etter langvarig
kreftsjukdom. Godt i det vonde som
sorga er å høyre at døtrene hennar og
systrene hennar, berre har godt å seia
om den omsorg og ivaretaking som
vart både pasient og pårørande til del.
Syskenbarnet mitt fekk døy med fred.

at mora ville helsa på ein lege. «Hun
var veldig redusert, men fikk strukket
hånden ut mot legen. Da svarte legen at
de allerede hadde hilst, han hadde ikke
tid til å hilse på nytt.»
Mora var vaken og sleit med angsten
då ho døydde, skreiv nattevakta i
journalen. Dottera var der ikkje. «Og
så jeg som hadde bedt sykehjemmet om
å kontakte meg hvis det var noen som
helst forandring hos mamma, uansett

når på døgnet det var. Det gjorde de
ikke. Det hadde de tydeligvis ikke tid
til.»
No døydde denne mora åleine. Det
var ei tilsett der- og ei anna dotter.
Men omsorga ved livets slutt vart altså
opplevd som brutal av både pasienten
og pårørande.
Vi må då det?
Det er inga god omsorg ved livets slutt

Når slutten stunda til
Det fortel familien med ro i røysta.
Og dei fortel om personale som henta
ekstrasenger og sengetøy og reidde
opp på både pasienten sitt rom og på
daglegstova på avdelinga, slik at dei
næraste skulle få vera der når slutten
stunda til.
Det er vondt nok som det er å missa
ei mor eller ei syster. Sorga må ikkje
forsterkast av at vi som samfunn sviktar
ved ikkje å behandla menneske med
respekt, omsorg og verdighet ved livets
aller siste slutt. Ingen skal måtte døy
åleine!
Det er overskrifta mi, og det er
slutten på denne artikkelen.
Det trengs inga nærare grunngjeving.
Det trengs då inga grunngjeving i det
heile, veit eg. Eigentleg..

Funksidagen 2017 tildeles midler fra
Sparebankstiftelsen SR-Bank
Under den høytidelig gaveutdeling den
1. desember på Radisson Blu Royal Hotel Bryggen,
mottok NHF Sørvest v/Guri Anne Egge 20 000,- til
Funkisdagen 2017.
Gjennom generasjoner har SpareBank 1 SR-Bank
bygget opp verdier som har bidratt til trivsel, vekst
og ny verdiskaping for mennesker i regionen.

Sparebankstiftelsen SR-Bank er bankens største
eier, og bærer videre de stolte tradisjonene i
Rogaland, Hordaland og Agder.
Sparebankstiftelsen SR-Bank har foretatt fordeling
av gaver til allmennyttige formål, og NHF-Sørvest
er tildelt midler.
Vi gratulerer så mye med gaven!
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Datateknologiens
Førkristen tid:
Kulerammen. Flere tusen
år gammel, sannsynligvis
oppfunnet i Babylonia,
dagens Irak.

1900: Statistisk sentralbyrå tar
Holleriths maskin i bruk i forbindelse
med folketelling.

TEKST: rolf østbø

1632: Regnestaven blir presentert.
Alan Turing

1936: Alan Turing lanserer prinsippene
for den «moderne» datamaskin.
1940: Bell Labs lanserer den første
digitale kalkulatoren.
1944: Kodeknekkermaskinen Colossus,
bygget av det britiske militæret. Ble
brukt av de allierte for å avsløre
tyskernes krypterte kommunikasjon.

Nusse

1959: IBMs Model 650 EMMA blir
innkjøpt og installert i Bergen.
1963: Phillips lanserer kasseten. Spesielt
opptakskassetten blir populær.

Blaise Pascal

1643: Blaise Pascal bygger en mekanisk
kalkulator som utfører addisjon og
subtraksjon. Dette blir blant annet
brukt av det franske skattevesenet.
1673: Gottfried Wilhelm Leibniz
forbedrer Pascals kalkulator til også å
omfatte multiplikasjon.

1968: Intel produserer en såkalt
integrert krets, samt en minnebrikke på
1 kilobyte.

1801: Hullkortstyrt vevstol bygget av J.
M. Jaquard.

1969: Første datakommunikasjon via
Arpanet - forløperen til internet.

1820: Charles Xavier Thomas de
Colmar lanserer Arithometer som
håndterer de fire regneartene.

1971: Intel lanserer den første
mikroprosessoren som kan foreta
60.000 operasjoner i sekundet og består
av 2.400 transistorer.

1890: Herman Hollerith finner opp en
mekanisk tellemaskin som kan behandle
store tallmengder på kort tid.
Regency TR1

1954: Historiens første transistorradio
blir lansert. Navnet er Regency TR1.
1954: Norges første datamaskin, Nusse,
er klar til bruk.
1956: Den første kommersielt
produserte videoopptakeren blir lansert.
Herman Holleriths mekaniske tellemaskin.
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1972: Elektronisk post blir introdusert
med alfakrøllen (@).
1973: Texas
Instruments
introduserer den første
billige håndholdte
kalkulatoren. SR10
kan regne ligninger,
kvadratrot, og andre
operasjoner en tidligere
har brukt regnestav til.

historie
1973: Norsk Data lanserer den
banebrytende datamaskinen Nord 10.

1981: IBM introduserer PC (Personal
Computer).

1975: Microsoft blir dannet.

e-post og dataspill.
1989: SONY presenterer Gameboy, en
spillmaskin i håndstørrelse.
1991: Apple lanserer Powerbook.
1991: Apple lanserer laptop.

Steve Jobs

1976: Datamaskinprodusenten Apple
Computer blir grunnlagt av Steve Jobs
og Stephen Wozniak.
1976: VHS (Video Home System)
blir lansert. Dette systemet blir det
dominerende i hjemmevideomarkedet.
1979: SONY lanserer
Walkman. Det blir
påpekt at navnet
stammer direkte
fra det bergenske
uttrykket Gå mann!

1982: Datamaskinen Commodore 64
blir introdusert.

1992: World Wide Web (www)
blir lansert av CERN til bruk for
allmenheten.

1983: CDplaten (Compact Disc) får sitt
gjennombrudd.

1998: MP3-spilleren kommer på
markedet,noe som bidrar til at det går
raskere å overføre lyd over internett.

1984: Apple Macintosh blir lansert.

2001: Apple iPod blir introdusert.

1985: Windows lanseres.

2004: Facebook
lanseres.

1989: World Wide Web (www) blir
utviklet av Tim Berners-Lee mens
han er ansatt ved Den europeiske
organisasjonen for kjernefysisk
forskning (CERN) i Sveits.
Verdensveven WWW er en av de mange
tjenestene internett tilbyr, sammen med

2007: Apple
lanserer iPhone.
Kilder:
Store norske.no
Wikipedia

Jubileumsfest for NHF Voss på Park Hotel

Aud Marit Netteland til venstre og Magnhild Aase Sandvik til
høyre.

Arne Johan Bregelid spiller og synger for pensjonert banksjef Arne
Gjerde.

NHF Voss feiret 70 årsjubileum på Park hotell på Voss 3. november. Medlemmer, venner og familie var
invitert, manns og kvinnesterke, som bildene fra den flotte kvelden med utsøkt mat, underholdning
med Arne Johan Bergelid og taler, som bildene gir et inntrykk av. 
Tekst og foto: Arild Birkenes
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Bergenhus Festningsmuseum
Etter påtrykk fra Bergen Forsvarsforening, bevilget Stortinget midler fra 1999,
som sammen med innsamlede penger, medvirket til at Magasinbygningen kunne
ombygges. Den 9 april 2006 kunne museet åpnes av Gunnar Sønsteby.
TEKST: Egil Hope

Utstillingene er plassert over tre etasjer
og inneholder tema som:
Kvinners innsats for Forsvaret:
Utstillingen viser den rollen kvinner har
spilt i Forsvaret fra de eldste tider og frem
til i dag, både individuelt og i fellesskap.
Den viser hvilke muligheter kvinner har
hatt, og noen av de begrensninger de har
møtt innen Forsvaret.
Motstandskampen
i Bergensområdet 1940-45:
Denne utstilling tar for seg både det
sivile og militære motstandsarbeidet.
Den viser hvordan det ble organisert
en sivil holdningskampanje mot
Nasjonal Samlings forsøk på å
nazifisere det norske samfunnet, og
hvordan den militære motstanden
utviklet seg fra mindre, isolerte
grupper til en omfattende organisasjon
med forbindelser til London. Den
tyske okkupasjonsmakten satte
inn store ressurser for å stoppe
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motstandsarbeidet, og mange bergensere
ble utsatt for den groveste form for
tortur, før de ble henrettet eller mistet
livet i en konsentrasjonsleir.
Bergenspressen i en krisetid:
Avisutklipp og faksimiler viser hvordan
andre verdenskrig både hjemme og ute
i verden avspeilte seg i Bergenspressen.
Utstillingen inneholder også den illegale
presse 1940–45 med aviser, skrifter og
lignende som ble fremstilt og distribuert
i hemmelighet av motstandsgrupper.
FN-Veteranenes utstilling:
Viser norsk militær innsats for De
Forente Nasjoner (FN) på forskjellige
oppdrag rundt om i verden. Utstillingen
åpnet 24. oktober 2007.
Den Norske Tysklandsbrigade:
Utstillingen viser den norske
tysklandsbrigade 1947–1953. Brigaden
inngikk som en del av de britiske
okkupasjonsstyrkene British Army of
the Rhine. Oppgaven deres var å holde
ro og orden i det krigsherjede Tyskland.
Tolv brigadekontigenter med til sammen

omtrent 50 000 menn tjenestegjorde i
Tyskland i denne perioden.
Bergenhus festningshistorie
Utstillingen viser historien om
Bergenshus festning fra den var Kong
Øysteins kongsgård på Holmen, til
den ble omgjort til festning i 1514 og
residens for hovedlensherren, og videre
blir utviklet, og arrangert frem til
dagens Bergenshus festning.
Usikker på hvor gammel Magasinbygningen er, men Forsvaret har
lykkes svært godt med tilrettelegging.
Handikapparkering like ved rampe
til inngangen. Heis, god størrelse på
handikaptoalett, samt god plass i areal
for utstillingene. Greit å komme rundt
i museet for personer med nedsatt
funksjonsevne. Omfattende utstilling fra
2.verdenskrig, interessant og lærerikt,
med bilder, avisartikler, modeller og
effekter, mye stoff å komme gjennom.
Fri entre. Museet ligger ved Koengen
og Plenen, parken hvor årlige konserter
med internasjonale artister blir
arrangert. Kort vei til sentrum, samt til
Bryggen og vågen. Godt besøk.

Telefon +47 55 94 36 00
Telefax +47 55 94 36 01
Internet: www.dnv.com

Det Norske Veritas AS

www.nav.no
Telefon 55 55 33 33

Austbøsletta 6, 4085 Hundvåg

4007 Stavanger
Tlf: 51 50 60 00
www.dnvgl.com

Rett & slett handle på nett.
www.premiere-produkter.no

Tlf.: 51 90 90 90 • www.stavanger-taxi.no

Velkommen til oss!

Klart det er mulig!
Ta kontakt – vi gir nærmere informasjon om mulighetene for
funksjonshemmet ungdom å ta en fagutdanning!

AssisterMeg AS gir personer med funksjonshemninger skreddersydd assistanse uansett bakgrunn, funksjonsnivå, kulturtilhørighet,
språk eller religiøs tilknytning.
I samarbeid med brukeren finner vi assistenter med de egenskaper
og kvalifikasjoner som skal til for å gjøre hverdagen
enklere og hyggeligere.

HORDALAND
FYLKESKOMMUNE

Opplæringsavdelingen Fagopplæringskontoret
5020 Bergen
Telefon 55 23 90 00

Med AssisterMeg kan alle ha BPA. I samarbeid med brukeren kan vi påta
oss all administrasjon av ordningen, arbeidsgiveransvar, personal og
lønnsadministrasjon, vikar ved fravær, turnuslister,
opplæring og oppfølging og m.m.

Kontakt:
Knud Holms gt. 3,
4005 Stavanger
Strandgaten 6,
5013 Bergen
Olav Trygvasonsgt. 8-10, 7011 Trondheim
Storgaten 11,
2000 Lillestrøm

Tlf. 52 977 570
Tlf. 55 612 002
Tlf. 940 23 023
Tlf. 940 07 914

post@assistermeg.no • bergen@assistermeg.no
www.assistermeg.no

Fabrikkgaten 3, 5059 Bergen
tlf. 417 99 417
www.asplanviak.no
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Mat til trengende:

Matsentralen
- en suksess
Kassert mat fra matvareindustrien har vært en suksesshistorie i Oslo, nå vil
både Bergen og Stavanger kopiere oppskriften og etablere matsentraler slik at
trengende kan få seg et måltid!
TEKST: rolf østbø

Blå Kors og Frelsesarméen er to av de
største organisasjonene som har fått i
stand dette i hovedstaden, og i tillegg
til å drive kafé, deler de ut matposer én
dag i uken! Det meste av denne maten
får de av Matsentralen, som er navnet
på organisasjonen som samler inn mat
fra produsentene, og gir den videre til
mennesker som ikke alltid har råd til å
sette mat på bordet. Mat som er i ferd
med å gå ut på dato, men som fortsatt
er like god!
Mange tonn
Virksomhetsleder ved Blå Kors´
kontaktsenter, Jostein Hågan, sier til
Dagsavisen at organisasjonen henter
mange tonn med mat som de ellers ikke
hadde hatt mulighet til å kjøpe. Blå
Kors fikk mat direkte fra leverandørene,
men med Matsentralens opplegg er dette
betydelig forenklet, og i dag har Blå
Kors 215 gjester i snitt hver dag.
Ifølge daglig leder Christian Aubert,
har Matsentralen vært en ubetinget
suksess, han viser til veksten i mengden
av mat som kommer fra produsentene
og som går videre til trengende.
To millioner måltider
I første halvår av 2016 har Matsentralen
hatt over 80 prosent vekst, noe som er
formidabelt! Aubert sier til Dagsavisen
at Matsentralen dette året kommer til å
distribuere over to millioner måltider!
På grunn av suksessen i Oslo er
det planer om å ta initiativ til å starte
matsentraler i resten av landet. I
Bergen og Trondheim er det konkrete
planer om å etablere matservering
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allerede i høst, men også i Rogaland,
på Sørlandet og i Nord-Norge er det
tilsvarende planer. Ifølge Dagsavisen har
Senterpartiet lansert idéen om lignende
opplegg flere steder i innlands Norge.
Enormt behov
Fra Frelsesarméen og Matsentralen
sentralt heter det at dette gjøres for å
redusere matsvinn, og fordi de idéelle
organisasjonene har behov for å gjøre
lignende ting i hele landet. Årsaken til
dette er at det er et enormt behov for
mat til Norges fattigste, samtidig som
miljøgevinsten er stor. For å illustrere
dette vant Matsentralen Oslo bys
miljøpris for 2016!
Christian Aubert hevder at det er
et ønske at samtlige matsentraler skal
favne inn under samme organisasjon,
rett og slett fordi han mener at at mange
kan dra nytte av av de erfaringene og
rutinene som er gjort i Oslo.
Sentrale avtaler
Matsentralen ønsker å drive mest

mulig effektivt, og håper å inngå
sentrale avtaler med de store kjedene og
leverandørene. Dette kan forhåpentligvis
de nye sentralene koble seg på, og slik
sett drive hensiktsmessig!
Styreleder i Matsentralen, Lindis
Evja, sier at det er viktig med
økonomiske rammer som gjør det
enklest mulig å drifte, for det er ikke
gratis å hente og distribuere mat.
Organisasjonen har blant annet
behov for lagringsplass der maten kan
oppbevares tørt, kjølig og hygienisk
forsvarlig. Derfor mener Evja at
politikerne kan bidra til at driften kan
organiseres på en fornuftig måte.
Dobbel porsjon lapskaus
På Blå Kors´ kafé i Oslo ser en av
brukerne at en fyr på nabobordet sliter
med å spise opp alt på tallerkenen. Han
spør om det er fordi maten ikke er god,
men får til svar at maten er kjempegod.
Problemer er imidlertid at han har tatt
dobbel porsjon, og må innse at det er
litt for mye ...

LØP
FOR DE SOM IKKE KAN
EN DAG SAMTIDIG OVER HELE VERDEN

7. MAI 2017
STAVANGER, KL 13:00

MELD
DEG PÅ
I DAG!

100% AV
AV PÅMELDINGSAVGIFTEN
PÅMELDINGSAVGIFTEN GÅR TIL RYGGMARGSFORSKNING
100%

WINGSFORLIFEWORLDRUN.COM
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Livets vann – og annet
Allerede 3500 år f. Kr. kunne parfymemakere i
Mesopotamia destillere olje fra blomster for å få
en velduftende aroma. Aristoteles beskrev faktisk
destillering 300 år f. Kr., da dreide det seg mest om
havvann. Det er uansett sannsynlig at det både i
India og Kina hadde vært gjort vellykkede forsøk på å
destillere sprit fra gjærede drikker av ulike kornslag
allerede på 600-tallet!
TEKST: rolf østbø

På bakgrunn av dette kan en si at det
var kinesere og indere som oppdaget
det vi kan kalle brennevinsprosessen,
og til Europa kom den via araberne.
Brennevinets historie er av flere årsaker
vanskelig å tidfeste, men det var ikke før
på 1100-tallet at destillasjonsteknikken
for alvor begynte å bli kjent i VestEuropa.
Var det irske eller skotske munker
som var de første til å destillere sprit,
blir de ikke enige om…..irlenderne og
skottene altså, men det er grunn til å
anta at det i Italia ble framstilt vinsprit
(!) allerede på 1100-tallet, og noe senere
i Tyskland.
Det kan ha vært tilfeldigheter som
førte til at når en alkoholholdig væske
blir varmet opp, fordamper alkoholen
raskere enn vannet. Ved å samle opp, og
kjøle ned den alkoholholdige dampen
slik at den ble gjort om til væske igjen,
fikk en det en kaller et destillat med
høyere alkoholprosent.
Brennevin
Dette kalles destillering og denne
prosessen resulterte i, til alles
forundring, en drikk som var
velsmakende. I Nederland fikk den
navnet brandewijn, som er nederlandsk
for brennevin, og etter hvert som folk
i ulike deler av verden prøvde seg fram
med å destillere alkohol basert på for
eksempel sukkerrør og poteter, smaksatt
med alt fra einebær til anis, oppsto de
ulike typene sprit.
Historien vil ha det til at det var
en nederlandsk kaptein (disse tørste
nederlenderne) som først kom med
idéen om å destillere vin. Han fraktet
vin til hjemlandet, og hans teori gikk ut
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på først å destillere vinen, for deretter
å tilsette vann når lasten var kommet i
land.
Nederlandske sjøfolks største
problem var nemlig at den medbrakte
vinen ble bedervet under lengre
sjøreiser. Derfor begynte de å destillere
fransk vin til sprit som hadde mye
lengre holdbarhet. Vinbøndene i dette
franske distriktet så straks at de kunne
tjene gode penger ved å gjøre det på
denne måten, og framstilte den første
dobbeltdestillerte vinen - konjakk!
Cognac
Går vi så langt tilbake som romertiden,
som varte til omtrent 500 e.Kr., var
området rundt Cognac kjent for
å produsere god hvitvin. Men på
begynnelsen av 1600-tallet begynte
kvaliteten å synke uten at noen kunne
gi en forklaring på det. Etter at dette
skjedde, gjorde bøndene i Cognacregionen store anstrengelser for å klare
å produsere god vin, men uten å lykkes.
Alt de greide å få ut av den
kalkholdige jorden, var en syrlig vin
som solgte dårlig. Imidlertid gikk
det ikke lang tid før et lyst hode fant
ut at vinen var ideell som basis for
brandyproduksjon. Innbyggerne i
Cognac begynte derfor omkring 1650 å
destillere all hvitvinen to ganger, og det
resulterte i en egen type brandy som fikk
navnet vi i dag kjenner som Cognac.
Snart florerte det med etterligninger
over hele Frankrike, noe som førte til at
myndighetene så sent som i 1909 i lovs
form slo fast at det kun var brandy som
var produsert i de nøyaktig avmerkede
områdene i kommunen Cognac som
kunne bruke dette navnet. Denne
loven er senere blitt prøvd i forskjellige
rettsinstanser, men utfallet har alltid
vært det samme.

Selv om flere tror at brandy ikke
er like godt som Cognac, er det altså
basert på en misforståelse. Som vi har
nevnt angir navnet Cognac kun den
brandyen som er produsert i regionen
Cognac, som er beliggende sør-vest i
Frankrike.
Livets vann
Kjært barn har mange navn og som
en kuriositet kan det nevnes at i det
tidligere Jugoslavia gikk brandy under
benevnelsen vinjak, mens i Storbritannia
er den vanlige betegnelsen brandy, også
om den stammer fra Cognac. Brandy
produseres i samtlige verdensdeler,
men det er Frankrike med Cognac og
armagnac som er mest kjent. Brandy
regnes som et destillat av druer (vin),

brennevin

men det finnes også brandy som er
destillert av frukt og da kalles det eaude-vie, eller fruktbrandy.
Eau-de-vie er fransk og betyr Livets
vann. På latin er det samme Aqua vitae,
som har gitt navn til den norske utgaven
akevitt. Livets vann på gælisk er Uisge
Beatha, som på folkemunne er blitt
forkortet til «uisge», som på engelsk ble
til whisky.
Whisky - Whiskey
Whisky, som det staves i Skottland og
Canada, eller whiskey, som det staves
i Irland og USA, fremstilles av tresket
korn. Vanligvis benyttes mais, bygg,
hvete eller rug, og dette brennevinet har
altså samme råvare som vodka og en del
akevitter.

Det som skiller whisky fra andre
destillater av gjæret korn, er at den
ofte lagres på eikefat over tid. Fatet gir
brennevinet en tydelig karakter som en
praktisk talt aldri finner i vodka eller
andre typer brennevin.
Jeg vil tro at de aller fleste tenker på
Skottland når whisky bringes på banen.
Men whisky produseres verden over,
og det er flere måter å framstille den
på. Verdens mest berømte brennevin
produseres ikke bare i land som Irland,
Skottland, USA og Canada, men også
blant annet i Thailand, Japan, India,
Finland (!), New Zealand, Tyrkia,
Tyskland og Australia!
Bourbon
Undertegnede hørte for flere år

siden følgende historie: Pengesterke
amerikanere hadde et sterkt ønske om å
produsere Scotch Whisky i USA. Store
summer ble betalt for å få de originale
oppskriftene fra et av Skottlands
mest kjente destillerier. Det ble brukt
nøyaktig de samme ingrediensene, men
det strandet på et viktig punkt; vannet.
Faktisk viste det seg at vann fra det
skotske høylandet ikke har sin like i
USA, dermed måtte amerikanerne lage
sin egen variant av whiskey. Det ble
bourbon, og bourbon er USAs mest
berømte whiskey. Omtrent 11 prosent
av all whisky som selges på verdensbasis
er bourbon!
Bourbon av høy klasse består av
omtrent 70 prosent brennevin brent på
mais. Mais er relativt smaksnøytralt,
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derfor er det avgjørende at de resterende
30 prosent er mer smaksrikt brennevin,
som rug, bygg og hvete. Det er
imidlertid eikefatene som gir bourbon
smaken den er kjent for.
Amerikansk lov krever at whiskeyen
lagres på nye, og kraftig brente, eikefat i
minst to år. De fleste destilleriene lagrer
likevel sin bourbon i fire år eller mer!
Vodka
Det russiske ordet Vodka, som betyr
«lite vann», dukket for første gang
opp i skrifter på 1300-tallet. På slutten
av 1300-tallet ble vodka fremstilt av
moste druer i Russland og Polen, og
i begynnelsen var drikken bare på 14
prosent!
Det er interessant å merke seg at
det nettopp var destillasjonsteknikken
som gjorde vodka sterkere. Drikken
var så enormt populær i disse landene
at enkelte byer i Russland og Polen
på slutten av det 1500-tallet kunne ha
mange hundre destillerier! I tsarens
Russland kom for eksempel 40 prosent
av statens inntekter fra vodka-avgifter.
I 1780 hyret tsarina Katarina den
store av Russland en kjemiker for å

gjøre drikken mer hygienisk. Om det
var ved denne anledningen russerne fant
opp metoden med filtrering gjennom
kull, vet jeg ikke, men det er uansett
denne metoden de fleste av dagens
vodkaprodusenter bruker fremdeles.
Unntaket er svenske Absolut Vodka,
som lages av så rent vann at filtrering er
unødvendig!
Vodkaen vi drikker i dag, ble først
produsert i St. Petersburg tidlig på
1800-tallet. Polskfødte Peter Smirnov
(Smirnoff) grunnla sitt destilleri i
Moskva i 1818, der han videreutviklet
prosessen ved å filtrere kornsprit
gjennom et kullfilter, og oppnådde et
praktisk talt helt rent brennevin!
Tequila
Tequila ble først produsert på
1500-tallet rundt byen Tequila i
Mexico. Indianerne lærte de spanske
Conquistadorene at de kunne
gjære alkohol på agaveplanten.
Spanjolene hadde for sikkerhets skyld
destillasjonsapparater med seg fra
Europa, slik at alkoholprosenten skulle
bli så høy som mulig.
Kunsten å framstille Tequila ble

utviklet rundt 1600-tallet, og den sterke
drikken ble snart meget ettertraktet!
Fattigmannsdrikken Rom
Rom (og da tenker jeg ikke på
to rom og kjøkken), ble til på
sukkerrørplantasjene i Karibia. Det
var slaver som først oppdaget at
avfallsstoffer, som melasse, gjæret
og ble til alkohol. I begynnelsen var
drikken sterk og smakte direkte vondt,
noe som ikke var så rart fordi de første
produsentene blandet de forskjellige
ingrediensene på en slump. Rom hadde
imidlertid et fortrinn, og det var at det
var billig, og hvorfor gjøre noe med
smaken da det stort sett var slaver og
fattige sjøfolk som drakk den?
Nederlandsk genever
Gin er et brennevin med hovedaroma
fra einebær. En nederlandsk (!) lege
begynte på 1600-tallet å brenne
sprit smaksatt med einebær. Navnet
kommer fra det franske ordet for
einebær, genévrier. Nederlandsk gin,
eller genever, er forskjellig fra engelsk
gin. Særlig blant engelske soldater
som utkjempet kriger på kontinentet
på 1600-tallet ble genever en populær
drikk. Soldatene tok spriten med hjem
til «koksholmen», og kalte den gin!
I London dukket det opp ginbutikker
på hvert gatehjørne, men smaken var
ofte så som så, for mange av selgerne
spedde gin opp med terpentin. Genever/
gin ble også solgt på apoteket fordi den
blant annet skulle hjelpe mot gikt. Da
undertegnede tilfeldigvis har gikt, må
jeg innrømme at jeg prøver genever fra
tid til annen for å se om det hjelper; og
det hjelper hver gang……(!)
Akevitt (hikk)
Det er usikkert hvor lenge akevitt har
blitt produsert i Skandinavia, men første
gang det ble nevnt var i 1531. Da sendte
den danske diplomaten Eske Bille en
pakke, eller kanskje en eske (sic!) til
den siste erkebiskopen i Norge, Olav
Engelbrektsson, så han skulle ha noe å
(l)eske seg på.
Pakken inneholdt: «Nogit Watn som
kalles aqua vite och hielper samme
watn for alle haande kranckdom
(sykdom) som ith menneske kandt
haffue indvortes och udvortes.» Akevitt
ble også brukt mot gikt,( ja tenkte vi
det ikke) og pest……! Som ikke det var
nok, ble det anbefalt å blande det i krutt
fordi det skulle være lettere å antenne.
Akkurat ja; det er sikkert derfra vi har
fått uttrykket kruttsterkt!
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Absint
Rundt 1840 ble en blanding av
malurt og vin populært blant franske
soldater som deltok i krigen i Algerie.
Etter at de vendte hjem til Frankrike,
fortsatte de med bruken der og absint
spredde seg til alle samfunnslag og ble
etterhvert en sentral del av kafé- og
utelivet.
I 1897 kjøpte Henri-Louis Pernod
formelen til absint, og startet straks
omfattende produksjon. Absint ble
smaksatt med anis og malurt, som
inneholder det giftige stoffet tujon.
Den gangen hadde man en mistanke
om at tujon førte til psykoser, men
årsaken viste seg å være det høye
alkoholinnholdet. Absint blir ofte
omtalt som den grønne fe, på grunn av
fargen og de psykoaktive effektene.
Ferdig til å drikkes
Den meget sterke likøren inntok
kunstnermiljøet og i perioden 1880
til omtrent 1920 var kunstnermiljøet
i Paris preget av absintbruk!
Da kunne man for eksempel se
den funksjonshemmede franske
kunstmaleren Henri de Toulouse-

Lautrec sammen med noen av sine
flotte modeller få servert et glass med
noe grønt i, sammen med en sileskje
tvers over glasset.
På skjeen var det plassert en
sukkerbit. Han helte litt vann på
sukkerbiten fra en karaffel, slik at
sukkerløsningen langsomt blandet seg
med det grønne i glasset. Da skiftet
det grønne gradvis farge til gult, og
abstinensen…eh…absinten, var klar til
å drikkes!
Fra Paris spredte absintbruken
seg videre til andre land, også til
Norge. Fra litteraturen kjenner vi til
beskrivelser av absintbruk fra Hans
Jægers bok Kristianiabohemen.
Likevel er det ikke dokumentert
mange kunstverk der absintens
virkning har bidratt til det kunstneriske
uttrykket.
Vincent van Gogh
Kunstmaleren Vincent van Gogh
(1853-1890) er imidlertid et unntak fra
dette. Han var fra Nederland, og som
så mange av datidens kunstnere flyttet
han til Paris. De siste årene av sitt liv
ble helsen hans stadig dårligere på

grunn av anfall som i ettertid beskrives
som forvirring eller psykose. Det var
under et slikt anfall han kuttet av sitt
venstre øre.
Det er grunn til å tro av kunstnerens
inntak av absint var en medvirkende
årsak til anfallene, for van Gogh var en
begersvinger av de store!
Sannsynligvis var det tidligere nevnte
Toulouse-Lautrec som introduserte
van Gogh for absint. Blant annet ble
dette foreviget i et pastellportrett der
van Gogh sitter ved et kafébord med et
glass absint foran seg.
Vincent van Gogh begikk selvmord
37 år gammel i 1890, ved å skyte seg
selv i brystet. Men det er en helt annen
historie!
Kilder:
Språkrådet
Store norske.no
Whiskyklubben.no
Store norske leksikon
Stavanger Aftenblad
Wikipedia
Morten Thomsen,
Illustrert vitenskap - Historie
Urban Laurin,
Whisky fra hele verden - Landbruksforlaget

Landsmøtet i Norges Handikapforbund 2017
I henhold til NHFs lover § 14-1 har sentralstyret vedtatt sted og tidspunkt for
landsmøtet i 2017. Det meddeles regionene og hovedstyrene i landsforeningene om at
landsmøtet skal avholdes: 16. – 18. juni 2017 på Thon Hotell Arena på Lillestrøm.
Saker som lokallag, regioner og hovedstyrer i landsforeningene ønsker behandlet i
landsmøtet, skal i henhold til NHFs lover § 14-2 meldes til sentralstyret innen fire måneder
før landsmøtet avholdes, det vil si innen 16. februar 2017.
Det minnes om at i henhold til NHFs lover § 23-1 er det bare sentralstyret, regionstyrene,
hovedstyrene i landsforeningene og NHFUs sentralstyre som kan fremsette forslag om
endring av NHFs lover. Lokallag som ønsker å endre lovene må fremme sine forslag for
regionstyrene, som igjen evt fremmer disse overfor landsmøtet som regionens forslag.
Med vennlig hilsen
Norges Handikapforbund
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Obs obs - nye regler
De nye parkeringsforskriftene trer
i kraft fra 1. januar 2017.
Tekst: Birger Nymo Foto: Shutterstock

Fra dette tidspunktet skal i prinsippet
alle parkeringsplasser være universelt
utformet, enten det gjelder offentligeeller privatdrevne parkeringsplasser.
Vel, så enkelt er det ikke. Det vil ikke
være mulig å implementere alle krav
som de nye forskriftene legger opp til
innenfor denne fristen. Derfor trenges
det overgangsordninger, som for enkelte
elementer vil vare helt frem til 1. januar
2021.
Overgangsordningene gjelder for
eksisterende parkeringsplasser/phus, som ikke har de nye kravene
implementert i parkeringsanleggene.
Nye parkeringsplasser/p-hus som
bygges etter 1. januar 2017 er ikke
omfattet av overgangsordningene,
men skal bygge i henhold til de nye
parkeringsforskriftene, hvor kravene til
universell utforming blir slik vi kjenner
dem fra TEK10.
Kravene til universelt utformede
parkeringsanlegg og betalingsløsninger
skal i løpet av overgangsperioden fases
inn i eksisterende anlegg. Nye anlegg
som bygges etter 1. januar 2017 skal ha
dette fra dag en.
De nye forskriftene slik de er
vedtatt, sier at det fra 1. januar
2017 skal innføres en ikke-manuell
betalingsordning på lukkede
vilkårsparkeringsplasser. Med «lukket»
siktes til plasser med fysisk bom.
Formålet med bestemmelsen er at også
de som ikke kan betjene en bom skal
kunne parkere på stedet. Dette tilsier at
det må installeres en teknisk innretning
som kan åpne bommene uten at det
trekkes lapp e.l. Dette vil ta tid og
er svært kostbart å installere. Derfor
etableres det en overgangsordning frem
til 2021 for å få dette på plass.
Forskriftene sier videre at
forflytningshemmede med
kommunalt parkeringsbevis skal
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kunne parkere gratis på kommunale
vilkårsparkeringsplasser. Det innebærer
at de også skal kunne parkere gratis i
kommunale bomanlegg. Vanskeligheten
her er at det ofte må trekkes en billett
for å komme inn i slike anlegg, og
kvittering for betaling må legges inn i
en automat for at utkjøringsbommen
skal åpne seg. Her planlegges det
derfor en overgangsordning, men
samtidig et krav om at de som ikke kan
betjene en bom, skal kunne kontakte
parkeringsvirksomheten og få bistand
(forhåndsavtale).
Betalingsplikt for funksjonshemmede
skal alltid skiltes. Dette tilsier at dersom
det ikke står slikt skilt, er det gratis å
parkere.
Det vil opprettes et register for
Parkeringsbevis for funksjonshemmede,
samt utarbeides ny parkeringsbevis som
vil bli vanskeligere å manipulere og
å omsette. Det påpekes videre at den
tekniske utviklingen sammenholdt med
nye krav til HC-bevis og register over
gitte tillatelser, vil gi løsninger i løpet
av få år. Det vil også gis mulighet til å
registrere parkeringskortene i det nye
registeret.
De nye forskriftene medfører at
funksjonshemmede vil miste den retten
de i dag har til å parkere ubegrenset på
tidsbegrenset parkering. Denne retten
erstattes med en rett til å parkere inntil
dobbelt tid på plasser regulert med
parkering fra 30 minutter og oppover.
Retten vil gjelde på både private og
offentlige plasser. Når det gjelder
reguleringer med tidsbegrensning under
30 minutter, vil det ikke bli åpnet for at
funksjonshemmede skal kunne parkere
ubegrenset/utvidet tid.
Implementering av nye universelt
utformede billettautomater skjer
fortløpende og skal være gjennomført
innen 1. januar 2021. Videre foreslås
det at retten til betalingsfritak i

lukkede anlegg skal gjelde fra 1. januar
2021. Som kompensasjon foreslås
at funksjonshemmede skal beholde
dagens rett til å parkere ubegrenset på
tidsbegrensede plasser.
De nye parkeringsforskriftene er
meget omfattende, og vil ta tid å få
implementert. Derfor har man en
overgangsordning som vil vare frem
til 1. januar 2021. Etter dette skal alle
offentlige og private parkeringsplasser/
p-hus omfattes av de nye forskriftene,
og være universelt utformet.

for parkering!

Andre endringer
• Tre faste gebyrsatser, på 300kr, 600kr og 900kr.
Sistnevnte gebyr er for feilparkering på HC-plass.
• Forflytningshemmede med parkeringstillatelse har
betalingsfritak på avgiftsbelagte kommunale plasser.
På private parkeringsplasser vil denne gruppen bare
ha betalingsfritak dersom parkeringsvirksomheten har
bestemt det.

• Det blir fortsatt ulike skilt på offentlig og privat
parkering, men hvilke skilt som skal benyttes hvor skal
likevel standardiseres. Blant annet skal kommunale
vilkårsparkeringsplasser skiltes med den kjente, hvite
P-en på blå bakgrunn. Slik vil de plassene hvor det
er betalingsfritak for forflytningshemmede være lett
synlige. Private vilkårsparkeringsplasser skiltes med en
svart P på hvit bakgrunn.
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Med relativt få ord
REDIGERT OG TILRETTELAGT AV ROLF ØSTBØ

PISSER PÅ KATEDRALEN
Verdens høyeste katedral, Ulm Minster
i Tyskland, står i fare for å miste sin ...
eh… respekt og verdighet fordi menn
er så trengte på naturens vegne, at de
ikke tar seg tid til å finne et toalett,
men i stedet slår lens på den praktfulle
katedralen!
Urin inneholder salt og syrer, og det
er dette som tærer på sandsteinen.
Byens myndigheter mener at til tross
for renoveringsarbeidet som pågår, er
bygningens integritet i fare! Det har
heller ikke hjulpet at bøtene for å «slå
vannet av potetene» har økt fra 50 til
100 euro.
Vet de ikke at når døren med hjerte de
finner, all nød og smerte forsvinner?

PRINCE

VELDIG TUNG

Paisley Park i Minnesota, Prince´
hjemsted, skal bli permanent museum.
Lokale myndigheter har gitt tillatelse
til at det skal åpnes museum der,
melder The Guardian. Museet skulle
egentlig åpnet dørene i begynnelsen
av oktober, men planene er forsinket.
Årsaken er at innbyggerne i bydelen
Chanhassender Paisley Park er
beliggende skulle få tid til å reflektere
over om de vil ha en turistattraksjon,
med et beregnet besøkstall på 600
000 personer årlig. Den avdøde
rockestjernen fikk botillatelse på
stedet i 1987.
SULT
Dyrene i Venezuelas dyrehager
er sultne. Rettere sagt, de sulter
ihjel! Omtrent 50 fugler, kaniner,
vietnamesiske griser og tapirer har
dødd i Caracas Zoo til nå i 2016. I
andre dyrehager er kjøttetere, som
løver og tigre, blitt foret med gresskar
og mango, mens bjørner bare får
halvparten av den næringen de har
behov for! Kjøtt er for dyrt.
Årsaken er den økende matvarekrisen
i landet, som nå altså rammer landets
tobeinte innbyggere. Det er magasinet
Quartz som melder dette.
ENGELSKE LEIETAKERE
Færre og færre
engelskmenn eier
boligen de bor i. Bare
64 prosent i England
eier egen bolig, noe
som er det laveste
andelen på 30 år! I
2003 eide 71 pro-sent
av engelskmennene
egen bolig!
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Forskere ved McMaster University i
Ontario, Canada har funnet ut at
galaksen Melkeveien inneholder
omtrent like mye masse tilsvarende
700 milliarder. Ifølge Illustrert
Vitenskap veier sola sånn omtrent (!) to
milliarder milliarder milliarder tonn!!
Tenk å få noe sånt på tåa…..
DEN SISTE OLJE?
De siste par årene har signalene om
at oljeforekomstene minker, blitt
gjentatt fra de fleste hold. Regjeringen
varsler også at «Oljefesten» er over!
Kulturministeren var for ikke så lenge
siden i Vatikanet. Kanskje ikke så rart;
den aller siste olje skal visst befinne seg
der et sted.
LYKKEN ER ….DILL
Det er en trist kjensgjerning at krydderog medisinplanten dill, som forøvrig
tilhører skjermplantefamilien, er i
ferd med å bli en minoritet! Mange
snakker om dill, men mener de noe
med det? Jeg spør, fordi det er mange
kjensgjerninger om denne fantastiske
urten som aldri når matspaltene.
Faktisk føler jeg at offentligheten har
begynt å få et negativt inntrykk av dill.
Men er det mulig å forestille seg en
verden uten dill i salater, supper,
krepseanretninger, potetretter og eh…
sild i dill?
I Matteusevangeliet står det: Ve dere,
dere skriftlærde og fariseere, dere
hyklere (!) som gir tiende av mynte, dill
og karve.
Du verden…..
BØKENES BOK OG ANDRE BØKER
Det er snart klart for bispevalg i
Stavanger, og «valgkampen» er i full
gang. En av kandidatene, Torstein
Lalim, har gått ut og sagt at han
skal vinne bispekampen ved hjelp
av Facebook. De andre kandidatene
satser nok mest på Bøkenes Bok, antar
Sørvesten ...

Kontorets
spalte

Arbeidsdeling er vanskelig når det ikke er noen å dele
arbeidet med. Det har kort fortalt vært situasjonen
på regionkontoret i høst, siden kollega Alf-Are Skog
ble sykemeldt i august. Anette Tranøy, leder av NHFU
Sørvest har imidlertid takket ja til å vikariere for Alf-Are
fra og med nyttår, som er en svært god nyhet. Anette er fra
Odda, utdannet ergoterapeut og kjenner organisasjonen
fra innsiden. Sørvesten presenterer henne mere inngående
i neste utgave i 2017. Lokallagene kommer uansett helt
sikkert til å bli godt kjent med henne.

telefon og epost virker bra og har gjort det mulig å bistå
regionstyret med en del arrangementer og aktiviteter i
løpet av høsten som står omtalt i en egen spalte; hva har
skjedd og hva skjer i NHF Sørvest?

I mellomtiden er jeg en del alene på kontoret, men både

Arild

Jeg merker godt at Alf-Are er sykemeldt, men gjør mitt
beste for at det skal gå minst mulig ut over lagene. Inntil
videre ønsker jeg dere god jul og på gjensyn til neste år.
Beste julehilsen

Til lokallagene tilsluttet
Norges Handikapforbund Sørvest
I forbindelse med årsmøtet
i Norges Handikapforbund
Sørvest som avholdes 1-2 april
2017, på Raddison Blu Royal
hotell, ved Bryggen i Bergen,
oppfordres landsforeningene
og kontaktpersoner om å
sende valgkomiteen forslag på
kandidater til regionstyret i NHF
Sørvest og til valgkomite.
2017 blir et spennenende år for
organisasjonen, bl.a. med

Regionstyret består i dag av:
Navn

Funksjon

Periode

Kjell Inge Bringedal

Leder

2015-2017

På valg

Guri Anne Egge
Nesdal

Nestleder

2015-2019

Ikke på valg

Christine Søiland

Styremedlem

2015-2017

På valg

Harald Norheim

Styremedlem

2015-2017

På valg

Arne Olav Hope

Styremedlem

2015-2019

Ikke på valg

Aksel Låstad

1. vara

2015-2017

På valg

Dag Einar Liland

2. vara

2015-2017

På valg

• Landsmøtet i juni som skal
behandle den omfattende Strategi- og organisasjonsutviklingsprosessen som har vært debattert i det siste
året.
• Norges Handikapforbund Ungdom (NHFU) har i 2016 for første gang på 3 år avholdt
landsmøte. Det betyr at ungdommen igjen er klar for innsats, noe som er bra for
organisasjonen vår.
Vi kommer tilbake med ytterligere informasjon om arbeidet vårt over nytt år.
Valgkomiteen i NHF Sørvest
Astrid Tangerås, telefon 93407420, epost Astrid.Tangeras@hotmail.com
Per Langeland telefon 48243046 epost plangel2@online.no
Tore Eugen Hansen, telefon 476 18 500, epost tore-eu@online.no
Vara: Rita Samdal, telefon 95946647, e-post r.samdal@live.no
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Landsforeningen for ryggmargsskadde (LARS) i

Kambodsja 2016
For 5 år på rad sender Landsforeningen for Ryggmargsskadde ned representant
for oppfølging, bidrag og utvikling av bistand til Kambodsjas ryggmargsskadde.
Dette er en artikkel om hvordan prosjektet har utviklet seg. Det er undertegnede,
som igjen har hatt oppgaven.
Tekst og foto: Arne Olav Hope

For femte år på rad sender
Landsforeningen for Ryggmargsskadde
ned representant for oppfølging, bidrag
og utvikling av bistand til Kambodsjas
ryggmargsskadde. Dette er en artikkel
om hvordan prosjektet har utviklet seg.
Innsamlingsaksjonen på
Landskonferansen til LARS fikk inn
mer enn kr. 26.000,- til prosjektet, så
givergleden blant medlemmene i LARS
er stor. Tusen takk til alle som bidrog!
Turen begynte i år på samme måte
som den har gjort de siste 4 årene. Rett
etter ankomst i hovedstaden Phnom
Penh, er det å finne seg en Tuk-tuk (åpen
3 hjulet «taxi») for transport til hotellet.
Like greit å la seg kultur-sjokke, å
begynne klimatiseringen med en gang,
tenker jeg. I og med at turen var lagt til
den varmeste årstiden i Kambodsja, ble
dette en meget tøff øvelse denne gang.
Gradestokken var passert 40 med god
margin.
Reisefølget var noe endret siden
fjoråret. I år hadde vi med oss celebert
besøk fra vårt kjære naboland Sverige.
Dr Clas Hultling fra Spinalis, var
invitert til å bidra med innlegg til
konferansen i Battambang. For de
som ikke kjenner Hultling, er han selv
ryggmargsskadet og har en komplett
nakkeskade (tetraplegi). De av oss
som lever med en slik skade, og som
befinner seg i miljø med 40-45 grader
celsius, har definitivt større og andre
utfordringer en «luksus» paraplegikere
i denne temperaturen. Jeg har bare et
ord for beskrivelsen av Hultlings måte
å takle en slik utfordring på; - respekt!
Ny av året var også Kenneth Jørgensen.
Han skal bli utvekslet som bruker
til Kambodsja senere i høst. Dette
får dere høre mer om. Ellers var som
vanlig Thomas Glott (lege på Sunnaas),
Marianne Holth Dybwad (daglig leder
Sunnaastiftelsen) og Wojciech Skulski
(foto/video) med.
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Dr. Claes Hultling i aksjon i en av sine innlegg
på konferansen i Battambang

personer med dårlig økonomi. Faktisk
henger prislisten på veggen i inngangen.
Det er slik i Kambodsja at akutt kirurgi
på ryggmargsskadde utføres sjelden av
ulike årsaker. Men noen få «lykkelige»
får dette tilbudet. Det er stor mangel på
nevrokirurger. Det koster å få utført en
ryggoperasjon og pasienten må betale
alt selv. Derfor kan en si at sykehusene
er adskilt etter hvilken kundegruppe
de server og ønsker. De rikeste Khmer
drar derimot til Bangkok, men dette
gjelder også «fattige» nordmenn med
«coverage: unlimited medical cost» godt
synlig på reiseforsikringskortet.

Dr. Claes Hultling og Marianne Holth Dybwad
i samtale med en ny-skadd pasient.

Temaene for turen var en god del
flere enn tidligere turer. Vi hadde for
eksempel aldri vært på et akuttsykehus
før. Dagen etter ankomst fikk vi en
avtale om å besøke pasienter som var
helt ny-skadde ved Preah Kossamak
Hospital. Dette er et sykehus for

Prisene er i Kambodianske Riels. 100.000 riels
= ca. NOK 210,-

Vel fremme ved Preah Kossamak
Hospital ble vi igjen sjokkskadet av å
se tilstanden på et sykehus som ikke
har vært pusset opp siden Kambodsja
var under fransk styre på 50 tallet.
De ryggmargsskadde befant seg i 3.
etasje. Jeg forventet selvsagt ikke heis,
men tenkte at de i hvert fall hadde et
rampesystem siden det er snakk om
pasienter med store mobilitetsproblemer.
Nei da, «heisen» besto av 2 personer
og en båre. Disse 2 kunne ikke et ord
engelsk. Via tolk fikk vi forklart at
eneste måten for meg å besøke disse
pasientene var å legge meg på denne
båren. Uaktuelt! Så løsningen ble en
grundig opplæring i bæring av pasienter
i rullestol. Antall bærere ble doblet. En
av de norske jentene som arbeider for
i Kambodsja for Rescio/Fredskorpset
er Nina Enersen. Hun ble med på
bæringen, og uten henne hadde det gått
heller dårlig. Spenningen opp trappene
toppet seg da en av Khmer bærerne fikk
en telefonsamtale. Den måtte han bare
selvfølgelig ta midt i anstrengelsene.
Episk!

Legg merke til den viktige
mobiltelefonsamtalen.

Vel oppe i 3. etasje fikk vi snakket med
2 pasienter. Den ene var en mann på
22 år. Han var bonde av yrke og hadde
skadet ryggen med å bli påkjørt av sin
egen traktor. Stabiliserende kirurgi var
utført, og det så virkelig ut som om
skaden var av den inkomplette typen.
Dermed tenkte jeg at han har nok mer
håp enn de fleste. Selv hadde han ikke
så mye tro på fremtiden. En god samtale
om håp ble det. Sykepleierne hadde
begynt opplæringen for å forebygge
trykksår og dette budskapet fikk vi
forsterket. Slagordet her nede er nå: –
your ass is your future.
Pasient nummer 2, var en
atraumatisk (ryggmargsskadet pga
sykdom). Her hadde nevrokirurgene
faktisk klart å stoppe en tumor
(godartet) fra å vokse inn i ryggmargen.
Hun hadde fått tilbake all motorikk,
og noe sensorikk. Dette var egentlig en
gladsak. Men av en eller annen merkelig

grunn, så ønsker helsepersonell at
pasienten må bli i senga lengst mulig.
Hun var dermed like utsatt som den
første pasienten for trykksår og andre
komplikasjoner som han med større
funksjonsnedsettelser. Dette skjer kun
på grunn av kunnskapsmangel. Vi fikk
selvsagt belyst galskapen fra et klart og
sterkt brukerperspektiv.
Turen gikk videre til Battambang.
Reisefølget har forskjellige oppgaver
og gjøremål på turen. Mine i
Battambang var å bidra med innlegg
på konferansen, likepersonsarbeid,
hjemmebesøk hos ryggmargsskadde
og oppfølging av SCIAC (Spinal Cord
Injury Association of Cambodia). Dette
var tidenes konferanse i Kambodsja om
ryggmargsskader og rehabilitering. Med
over 100 deltakere er dette absolutt
oppsiktsvekkende. Det er ganske
utrolig å få til noe sånt i et så fattig
land som Kambodsja. I aller høyeste
grad var konferansen nå mer vinklet
som en fagkonferanse. Allikevel var
det mange workshops som klart var
myntet for pasienter / brukere. Som vi
erfarte fra Preah Kossamak Hospital,
så er kunnskapsmangelen stor også
blant helsepersonell. Konferansen
avsluttet med en aller høyst uoffisiell
landskamp i rullestolbasket mellom
Norge og Kambodsja. Dette ble en
maktdemonstrasjon av temperatur
mestring. Etter ca. 20 minutter ledet
Kambodsja 1-0, og nordmennene sterkt
dehydrerte og reduserte. Kampen ble
avlyst kort etter av medisinske årsaker.

Høytidelig og offisielt besøk fra guvernørens
kontor

Hjul nesten så langt øye kan se.

Likepersonsamtale med en ny-skadd pasient.

Thomas Glott snart klar med en medisinsk
vurdering av landskampen.
Presentasjon om organisasjonsutvikling og
likepersonsarbeid

Bra med engasjement i salen!

Etter 2 dager med konferanse
var det tid for hjemmebesøk hos
ryggmargsskadde. Dette er alltid
den tøffeste delen av turen. Her
forventer vi alltid å se horrible
tragedier. Noen av de som jeg har
besøkt tidligere har jeg fått bekreftet
døde. Disse personene kan dere finne
igjen i tidligere artikler i Patetra
om Kambodsja. I Kambodsja er det
mye unødvendig lidelse som nok har
bakgrunn i religion og overtro. Det er
for eksempel utenkelig å medisinere
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sterkt for å unngå lidelse slik vi gjør i
siste fase i Norge.
Det er stor distanse mellom
bostedene til de ryggmargsskadde. Vårt
mål var å besøke 3 ryggmargsskadde,
men klarte bare 2. Vi var nødt til å
ha bil med aircondition denne gangen
pga varmen. Ute i jungelen kunne vi
se på temperaturmåleren i bilen at
utetemperaturen var opp imot 45. På
hjemmebesøkene hadde vi med oss
Sophie Doverby som er den andre
personen som er utvekslet fra Norge,
og som jobber for Rescio/Fredskorpset.
Lederen av SCIAC, Cheat Sokha og
en av hennes undersåtter, var de som
fant fram i jungelen og visste hvor de vi

besøkte bodde. Imponerende hvordan
de finner ut av veier som verken har
nummer eller navn.
Det skulle vise seg å bli den hittil
sterkeste historien så langt på mine
reiser til Kambodsja på det siste
besøket. Dette var en ung mann på
24 år som hadde skadet seg ved å
falle fra et tre. Han hadde aldri fått
verken kirurgi eller noen form for
rehabilitering. Av alle ting ble vi møtt
med et smil fra han. Bak smilet derimot,
kunne vi klart se store anstrengelser
for å takle smertenivået. Man kunne se
ryggskaden tydelig som en vinkel oppå
ryggen. Når sykepleier Doverby begynte

Dødelig tilstand. Med slike skader har ikke denne mannen
mulighet til å overleve.

å undersøke trykksårene, var det selv
for henne en veldig sterk opplevelse. Jeg
har ikke sett lignende trykksår på noen
av bildene jeg har sett av slike «worst
case scenario». Etter samtale med han,
får vi vite at matlysten var falt bort, og
temperaturen stigende. Så vi tenkte nok
at her er blodforgiftning startet, og at
hans lidelser snart vil være over. Det ble
en tøff tur tilbake til hotellet.
I siste kveld i Battambang reflekterte vi
over alle disse unødvendige tragediene.
Ofte starter det med et lite sår eller
en infeksjon som får utvikle seg til
et så stort problem at behandling
ikke er mulig. Det er lurt å kalibrere
etter slike opplevelser. Det er i sånne

Barn brukt som «airbag». Legg merke til at de voksne har
hjelm, men ikke barnet!

MELDING OM TID OG STED FOR ÅRSMØTET I
NORGES HANDIKAPFORBUND SØRVEST 2017
I henhold til NHFs lover § 4-1 har regionstyret vedtatt sted og tidspunkt for årsmøtet
i regionen i 2017. Det meddeles lokallagene, landsforeningene, kontaktpersoner og
direktemedlemmer om at årsmøtet skal avholdes:
1.-2 april 2017 på Raddison Blu Royal, ved Bryggen i Bergen
Saker som organisasjonsleddene ønsker behandlet på årsmøtet skal i henhold til NHFs
lover § 4-1 meldes til regionstyret innen 2 måneder før årsmøtet avholdes,
dvs innen 31. januar 2017.
Vi kommer tilbake med mere informasjon om
delegatfordeling og program over nyttår.
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kalibreringstider en finner nye
vinklinger på ting. En ting som ikke er
så mye belyst i Kambodsja, er årsakene
til ryggmargskader. Dette tenkte vi å
se nærmere på. Derfor ble siste del av
turen en reise i reisen for å virkelig se på
nært hold hvorfor ryggmargskader skjer.
I hovedtrekk er det 3 store grunner til
ryggmargskader. Den største er fall fra
tre. Treklatring er på ingen måte en
sport i Kambodsja, men i aller høyeste
grad en måte å livnære seg på. Mye
frukt henger høyt og sukker tappes
også i toppen av et tre. En treklatrer
klatrer gjerne 30 trær om dagen. All
klatring skjer uten sikkerhetsutstyr.
For å risikere livet 30 ganger på en dag
tjener han kanskje $10. Nummer 2 på
listen er trafikkulykker. Her ser vi daglig
nestenulykker og vi har vært med på
noen selv. Galskapen råder, og den jevne
Khmer tror jeg ikke har helt forståelsen
for risiko. På 3. plass finner vi fall i
forbindelse med bygningsarbeider.
Bildene dere ser her taler for seg selv.
Helt til slutt vil jeg si at de gode tingene
skjer i Kambodsja. De gode tingene
skjer også fortere og oftere når vi
hjelper til. Det å hjelpe andre til å hjelpe
seg selv i denne delen av verden, er noe

Usikrede arbeider tilbake fra jobb. Hjelmen
hjelper lite ved en kollisjon.

For $ 10 dagen risikerer denne mannen livet.
Mange dør eller pådrar seg ryggmargsskade.

Høyt ned og ingen sikring.

alle burde prøve. Det gir mye mer enn
det tar. Å representere LARS her nede er
temmelig stort. Vi er anerkjente og det
settes meget stor pris på våre bidra. Selv
mener jeg sterkt at vår tilstedeværelse og
støtte definerer oss som organisasjon!

LARS, stolt sponsor av konferansen.
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Løsningsgate kryssord sendes:
mail: nhf.soervest@nhf.no eller arild.birkenes@nhf.no
post: Norges Handikapforbund Sørvest, Postboks 93, 5852 Nesttun
Innleveringsfrist: 1. februar 2017
Premie: Gavekort hos adlibris.com/no
Løsning sist nummer: Jeg beklager vi har ikke blått blod i dag
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Hjelpemidler på dispensasjon
I oktober trådte den nye rammeavtalen
for manuelle rullestoler og drivhjul
med elektrisk motor i kraft. Som
mange av dere har fått med dere var
det et par av merkene fra forrige avtale
som ikke kom med denne gangen. I
den forbindelse har NHF gått ut og
oppfordret sine medlemmer å søke om
og få disse rullestolene på dispensasjon.
Hva betyr så det?
Når NAV har inngått en rammeavtale
på manuelle rullestoler står ikke
hjelpemiddelsentralen fritt til å kjøpe
inn rullestolen du ønsker uten at det
først er vurdert om rullestolene som er
på avtale dekker behovet ditt.
Behov utover rammeavtalen
Den nye avtalen om manuelle rullestoler
inneholder 16 ulike poster, fra aktiv
rullestol med fastramme og rullestol
med sammenleggbar ramme til allround
rullestol og komfortrullestol. I avtalen
finnes også manuelle rullestoler med
ståfunksjon og barnerullestoler. I noen
av postene, som post 2 aktiv rullestol
med fastramme og fast benstøtte, finnes
det seks ulike rangeringer. Sjansen for
at ett av disse produktene vil kunne
dekke ditt behov vil være stor, mens det
i andre poster som post 10 rullestol med
manuell ståfunksjon bare finnes ett valg.
Hvis du mener du har behov for
en annen rullestol enn de som er
på rammeavtale, må du begrunne
dette godt i søknaden. Dersom

NYTT FRA NAV

NYTT FRA NAV

hjelpemiddelsentralen er enig i
begrunnelsen,
vi anledning
TEKST: BENTEhar
KALDHEIM,
tilavdelingsleder
å søke om dispensasjon
fra
NAV
rammeavtalen for å kjøpe inn
hjelpemidlet.

TEKST: BENTE KALDHEIM,
avdelingsleder NAV

Krav til dispensasjonssøknader
Det er et krav om at alle søknader om
dispensasjon, uansett type hjelpemiddel,
skal godkjennes av avdelingsdirektøren
på din hjelpemiddelsentral.
Hjelpemiddelsentralen er også pålagt å
vurdere hvilke produktkrav som skal
ligge til grunn for hvert enkelt innkjøp.
Eksempler på produktkrav kan være:
• Samsvarserklæring, dvs. om
produktet er samsvarsvurdert og
CE-merket i henhold til direktiv om
medisinsk utstyr eller forskrift om
medisinsk utstyr
• Risikovurdert, bekreftelse på utført
risikoanalyse og referanse til standard
brukt
• Standarder, hvilke standarder og
krav som produktet tilfredsstiller.
Bekreftelse på utført prøving skal
være datert og signert.
• Dokumentasjon i form av
bruksanvisning, monteringsanvisning,
sprengskisse med artikkelnummer
på reservedeler og servicemanual på
norsk.
Lenger leveringstid
Vi har hatt søknader om dispensasjon
der det har tatt tid å få på plass

Sudoku

alle dokumentene som skal til for å
oppfylle produktkravene, noe som har
forsinket leveringstiden betraktelig. Når
dokumentasjonen er i orden, bestilles
hjelpemidlet. Men siden hjelpemidlet
ikke er på rammeavtale, kan det ta
lenger tid å få produktet fra leverandør
enn produktene som er på rammeavtale.
Hjelpemiddelsentralene har ofte
deler til de mest vanlige rullestolene
på rammeavtalen på lager. Hvis det
blir behov for deler til en rullestol eller
et annet hjelpemiddel som er bestilt
med dispensasjon, må delen bestilles
fra leverandør og dette vil forlenge
leveringstiden.
Sjekk Hjelpemiddeldatabasen
Om du skulle ha behov for en ny
manuell rullestol, så finner du postene
og rangeringene i hurtigoversikten i
rammeavtalen for manuelle rullestoler
og drivhjul med elektrisk motor på
www.hjelpemiddeldatabasen.no . Og
er det ingen av disse som dekker ditt
behov, så kan hjelpemiddelsentralen
søke om dispensasjon for å kjøpe
inn en annen rullestol, men det vil
sannsynligvis bety lenger leveringstid.
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JORDEN RUNDT PÅ
8 MINUTTER
REDIGERT OG TILRETTELAGT AV ROLF ØSTBØ

MARY CELESTE
I 1872 ble det amerikanske
handelsskipet Mary Celeste funnet
forlatt og drivende utenfor kysten av
Portugal. Det skulle seile fra New York
til Genova i Italia. Skipet var tomt for
folk, men lasten, som hovedsakelig
besto av 1701 tønner alkohol er
intakt. Det var satt mat på bordet
og gjort klar for måltid. Hva som
skjedde med besetningen på åtte og de
to passasjerene (kapteinens kone og
datter), er aldri blitt oppklart.
SINTE SPANJOLER
Kjendiskokken Jamie Oliver har
publisert en paellaoppskrift som
inneholder, gud forby, chorizopølse!
Dette har fått spanjoler til (nesten)
å gå fra konsep-tene. Ikke nok med
det; den britiske TV-yndlingen heller
mer bensin på det ulmende bålet:
God spansk mat blir ikke mye bedre
enn paella. Min versjon kombinerer
kyllinglår med chorizo, tvitrer han på
Twitter. Illsinte spanske matelskere
forlanger at chorizoen skal fjernes. Vi
forhandler ikke med terrorister, sier en
av dem som har reagert på Twitter.
Andre har truet med hevnaksjoner
hvor de skal lage den tradisjonsrike
britis-ke britiske delikatessen Fish and
chips, med and og auberginer!
Selv tviholder jeg på pølse i brød, med
sennep og ketchup, spesielt når jeg er
på Viking stadion og ser de mørkeblå
herjer med bortelaget.
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SMÅ GRØNNE MENN?
Kanadiske forskere har fanget opp
mystiske signaler fra et mindre antall
stjerner. Deres teori er at intelligent liv
kan stå bak dette! Det dreier seg om
frekvensendringer som kan tolkes som
at intelligent liv forsøker å gjøre oss
oppmerksom på sin eksistens! Forskerne
har ingen eksakt forklaring på hva som
skjer, men teorien går som nevnt ut på at
dette kan være et forsøk på signaler fra
intelligent liv i verdensrommet.
TUT - TUT SIER ONKELS BIL
Selvkjørende biler er på vei, også når
det gjelder godstransport. Ikke nok
med det; godstransport er muligens
en av de oppgavene som først blir
overtatt av robotsjåfører. Det kan
bety at et av de aller siste relativt godt
betalte arbeiderklasseyrkene er truet!
I USA er det 1,8 millioner av dem,
og mange andre yrker og bransjer er
avhengig av sjåførene. Blant andre
bensinstasjoner, moteller og veikroer.
VERDENS KALDESTE BY?
Den lille byen Ojmjakon i Sibir regnes
regnes som det kaldest permanent
bebodde stedet i verden. I 1933 ble
det målt en kulderekord på minus
67,8 grader Celsius i landsbyen,som
har 521 innbyggere! Det kaldeste
(ubebodde) stedet i verden ble målt til
minus 93,2 grader Celsius, i Antarktis
10. august 2010, på en åsrygg på det
østantarktiske platået.

VERDENS MEST UTBREDTE
SPRÅK
Det snakkes omtrent 7000 språk i
verden. Noen er i ferd med å dø ut,
men her har vi samlet noen av de
språkene du bør kunne for å snakke
med flest mulig!
1. Kinesisk
2. Spansk
3. Engelsk
4. Arabisk
5. Hindi
6. Portugisisk
7. Bengali
8. Russisk
SJØSLAGET PÅ VÅGEN
I 1665 sto et stort sjøslag på
Vågen i Bergen, mellom engelske,
nederlandske og dansknorske styrker.
England og de forente Nederlandene
lå i krig, da 60 nederlandske skip som
ble forfulgt av en engelsk eskadre,
søkte tilflukt i Bergen havn.
Danmark-Norge var i utgangspunktet
nøytralt, men kongen, Fredrik 3.
inngikk en hemmelig avtale med
engelskmennene om å dele krigsbyttet.
Lasten kan ha vært verd mellom 50
og 60 millioner riksdaler!
Striden ble kort og blodig. 17
nordmenn, 10 av dem sivile, satte livet
til. Tapstallene for de andre partene
var langt høyere: 123 nederlendere og
omtrent 600 engelskmenn døde, og
den engelske flåten måtte trekke seg
tilbake!

Foto: Christian Houge

Lev livet.

BPA står for:
• Muligheten for å definere sin egen hverdag
• Ta styring og delta aktivt i samfunnet
• Leve et fritt og selvstendig liv
• Ta ansvar for sin egen tilværelse
Ulobas BPA handler ikke om pleie og omsorg, men om å ta
kontrollen over sitt eget liv. Gi full likestilling og mulighet til
å delta på alle samfunnsområder slik at hverdagen får en
mening. BPA står for muligheten til å leve livet – helt og fullt!
Ta kontakt med oss på www.uloba.no eller ring oss på
telefon 32 20 59 10.
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VOSS KOMMUNE

Brilleservice får du hos

www.voss.kommune.no
postmottak@voss.kommune.no
Støtter NHF´s arbeid

SOLA
Solagården, Tlf. 51 65 22 99

S A N D N E S

S O L A

S T A V A N G E R

B E R G E N
Verdiskaping
forVerdiskaping
gode formål.

O D D A

U L V I K

for gode formål.

Skarsmo Mat og
Hytteservice AS

5763 Skare
Tlf. 53 64 51 11 • Fax. 53 64 39 06

Ulvik Bensin &
Service AS
5730 Ulvik

Tlf. 56 52 63 89

S T O R D
B Ø M L O
Finnås Kraftlag

Tlf.: 55 92 00 00
E-Mail: bergen.airport@thonhotels.no

5430 Bremnes, tlf. 53 42 89 00

M O D A L E N

Farestveit
5729 MODALEN

Tlf. 901 82 524

Sunnhordland
Lufthavn AS

Sørstokken, 5410 Sagvåg
Tlf. 53 40 37 00

Ønsker du en ny start?
Søknadsfrist
30. mars

✓ ELEKTROFAG
✓ SERVICE OG SAMFERDSEL
✓ IKT-SERVICEFAG
✓ PÅBYGG TIL GENERELL
STUDIEKOMPETANSE (Vg3)

Trenger du ekstra
oppfølging for å fullføre
skolegangen din?

5283 Fotlandsvåg, tlf. 56 39 00 08

S T O R D
Apotek 1 Stord 224

Postboks 430 Skøyen, 0213 Oslo, tlf. 53 45 60 30

K A R M Ø Y
Haaland & Thuestad AS

Sundv. 22, 4250 Kopervik, Tlf. 52 85 12 55
________________________________________________

Solstein AS

4276 Vedavågen, tlf. 52 04 40 40

K L E P P
Jæren Folkehøgskule
4352 Kleppe, tlf. 51 78 51 00

S T A V A N G E R
Kiropraktisk Klinikk AS

4006 Stavanger, Tlf. 51 89 60 55
________________________________________________

Vi tilbyr videregående opplæring for personer
med fysiske eller psykiske
funksjonsutfordringer, eller lærevansker.

Cowi AS

4016 Stavanger, Tlf. 02694

www.krokeide.vgs.no
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O S T E R Ø Y
Hansen & Eknes AS

T I M E
Advokat Målfrid Ølberg
4349 Bryne, tlf. 51 77 94 00

Norges Handikapforbund Sørvest
-alfabetisk lokallagsliste
ALF HORDALAND
v/Fred Gunnar Eide
99 35 88 86
fgu-eid@online.no

LFS ROGALAND
v/Roger Amundsen
Mob: 48999797
E-post: rogeramu@start.no

NHF ULVIK
v/Regionkontoret
95 02 65 26
nhf.soervest@nhf.no

NHF ØYGARDEN
v/Magne Rossnes
951 12 634
magross@online.no

HBF HORDALAND
v/Frode Hetlebakke
Tlf: 48162507
E-post: hordaland@hbf.no
Postadresse;
v/Norges Handikapforbund
Sørvest
Postboks 93 Nesttun
5852 Bergen

LKB HORDALAND
Annegunn Løtveit Stokke,
Tlf. 98835798,
annegunns@live.no

NHF VOSS
v/Torstein Sausjord
957 92 195
bjoergho@online.no

NHFU SØRVEST
v/ Anette Tranøy
anette.t@live.com
992 25 126

HBF ROGALAND
v/Mette Aske
954 92 002
mette.aske@lyse.net

NHF BERGEN
v/Astrid Tangerås
93 40 74 20
astrid.tangeras
@hotmail.com

HORDALAND POLIOLAG
v/Liv Grethe Markussen
481 26 667
livgmar@online.no
ROGALAND POLIOLAG
v/Kjell Inge Bringedal
90 91 75 22
kbrin@haugnett.no
LARS HORDALAND
v/Marius Loftheim
55 31 22 64
loftheim@gmail.com
LARS ROGALAND
v/Geir Inge Sivertsen
917 77 639
ginsive@online.no
LFA HORDALAND
v/Gisle Hagenes
90 66 56 42
gihage@online.no
LFN HORDALAND
v/Hjørdis Dale
Tlf. 40234860
LFN ROGALAND
v/Regionkontoret
95 02 65 26
nhf.soervest@nhf.no
LFS HORDALAND
v/Hans Henrik Tøsdal
91 86 60 74
hans@avantic.no

LKB ROGALAND
v/Inger Marie O Tjøstheim
91 77 10 29
ingermot@lyse.net

NHF BØMLO
v/Elsa Ingunn Kvarven
534 21 047
asbjorg.husevik@bomlo.
kommune.no

KONTAKTPERSONORDNING
LFA ROGALAND
v/Jorunn Svanevik
95 11 51 92
josvane@haugnett.no

OSTERØY KOMMUNE
v/Aksel Låstad
901 89 528
aksla119@online.no

KVINNHERAD KOMMUNE
v/Nils Magne Kloster
906 72 839
nilsmagne.kloster@knett.no

STORD
v/Claire Benichou
91184892
clairebenichou@outlook.
com

NHF HÅ
Hallgeir Grødeland
900 59 564
NHF KARMØY
v/Kjell Inge Bringedal
90 91 75 22
kbrin@haugnett.no
NHF KLEPP OG TIME
v/Sissel Løchen
919 19 771
nhf.klti@lyse.net
NHF MELAND
v/Anne-Berit Kolås
56 17 08 06
kokolaas@online.no
NHF Nord-jæren
v/Per Langeland
482 430 46
plangel2@online.no
NHF NORD-ROGALAND
v/Åse Kallevik
918 11 714
aas-kall@online.no
NHF OS
v/ Rita Samdal, 959 46 647
r.samdal@live.no

Sudoku løsning
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www.nyttekjoretoy.no

Plasseres på BAKSIDEN

Returadresse:
Norges Handikapforbund Sørvest
Postboks 93, Nesttun, 5852 Nesttun

Et hav av plass. Helt sikkert.
Volkswagen Caravelle har et hav av plass for hele familien og er blant de mest komfortable
og sikre bilene på markedet. I Caravelle blir lange reiser med familien en drøm.
Volkswagen Caravelle leveres som personbil fra 5 til 9 seter og er godt egnet for tilpassing
til individuelle behov. Naturligvis kan Caravelle leveres med innovative løsninger som
4MOTION firehjulsdrift eller med DSG-automatgir. På toppmotoren 2,0 TDI 180 hk kan
du også få kombinasjonen DSG og 4MOTION! Stikk innom din Volkswagenforhandler,
så forteller vi deg mer!

Nyttekjøretøy

Drivstofforbruk blandet kjøring: 0,69 – 0,88 l/mil. CO2-utslipp 179 - 232 g/km. Pris fra 578.700,- veil. levert Oslo inkl. lev.omk. Frakt utenfor Oslo og årsavgift kommer i tillegg.
Avbildet modell kan ha utstyr utover standard.

