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...dei små historiane frå lesarane våre

Søndag 28.august gjekk den 
årvisse kystkulturstemna i Trel-
levik av stabelen.

Til tross for truande værvars-
ling fekk me ein fin dag med bra 
frammøte. 

Dagen byrja med gudsteneste 
der Tofterøyspeidarane medverka 
fint. So gjekk det slag i slag med 
ymse sjøaktivitetar. På grunn av 
for sterk vind måtte seglasane 
avlysast, so kampen om Trellevik-
pokalen måtte utsetjast til neste 
år. Derimot fekk barn og unge 
boltra seg med kano,  kajakk og 
spennande tevling i gummibåtar. 
På sjøsafari med «Havgula» var 
det fullt belegg, og desse fekk ein 
flott tur rundt Tofterøy medan dei 
vart servert reker og drikke.

Dagen var avslutta med kultur-
program i Bygnaden der Toradar-
klubben fekk opp stemninga med 
feiande musikk.

Ole Fjeld tok oss med i Johan-
nes Kleppevik sin musikalske 
verd på ein gripande måte.

Det vart som programleiaren, 
Sølvi Sangolt Førde so treffande 
sa: Det var både ein både ein 
god historietime og fin song-/og 
musikktime.

Me fekk vita bakgrunn for son-
gane, og dei vart framført på ein 
varleg og god måte i Kleppevik 
si ånd. Ole Fjeld trekte og trå-
dar attende til Evart Taube som 
levde og verka i generasjonen før 
Johannes, og fortalde med det kva 
desse to trubadurane har betydd 
for kystkulturen.  

Folkeakademiet Sund vil med 
dette takka sokneprest Helge 
Unneland, Tofterøyspeidarane, 
Stiftinga Trellevik kultursenter, 
Tofterøy bygdalag, Sund toradar-
klubb, Ole Fjeld, Sund kystlag, 
alle for ein fin og vellukka dag, og 
kystsogevekene for støtte. Alt vel 
avslutta; so kom regnet som det 
var so rikeleg lova på førehand.

Erling Toft        

Kystkulturstemna Trellevik

Torsdag 8. september ble Hjelpe-
middelmessen arrangert i Bergen 
for sjette gang.  Messen arrange-
res av NAV Hjelpemiddelsentral 
Hordaland sammen med  bruker-
organisasjoner  og leverandører av 
hjelpemidler, og  den gir en unik 
mulighet til å se hva som finnes av 
stort og smått innen hjelpemidler 
for mennesker med nedsatt funk-
sjonsevne. Utvalget spenner fra 
enkle hjelpemidler som brukes på 
kjøkkenbenken, til avanserte løs-
ninger der det nyeste innen tek-
nologi blir tatt i bruk.  Her er alt 
fra puter og madrasser via pc’er 
og telefoner til  elektriske rullesto-
ler,  hukommelseshjelpemidler og 
robot-armer.

På årets messe i Framohallen var 
nærmere 60 leverandører og orga-
nisasjoner samlet for å vise frem 
sine produkter og tjenester til de 
mange besøkende som tok turen 
innom messen.  

Hjelpemiddelbrukere, kommu-
nale terapeuter og høyskolestu-
denter var blant dem som utgjorde 
publikum, og rundt 700 besøkende 
var innom messen i løpet av dagen.  
Nytt av året var at alle videregå-
ende skoler i Hordaland var invi-
tert til messen. ”

Byråd for Helse og inklude-
ring, Hilde Onarheim, åpnet mes-
sen og fikk også gleden av å dele 
ut overskuddet av fjorårets messe-
inntekter til organisasjoner som på 
forhånd hadde søkt om støtte. Til 
sammen 60 000 kroner ble delt ut 
til, og Likevel MC, Hørselshem-
medes Landsforbund Hordaland 
og Dagsenteret For Yngre Fysisk 
Funksjonshemmede I Bergen var 
blant de heldige som fikk penger 
til arbeidet.

NAV Hjelpemiddelsentral Hor-
daland stilte med egen stand der 
medarbeidere med ulik fagkom-
petanse svarte på spørsmål om 
søknadsprosedyrer, hjelpemid-
ler og om sentralens tjenestetil-

Avansert hjelpemiddelmesse

Byråd for Hilde Onarheim åpnet årets hjelpemiddelmesse. Her deler hun ut 
messeoverskudd  til HLF Hordaland

Robert Aas Osdal fra NAV veksler mellom tegnspråk og tale når han forteller 
om hørselshjelpemidler

Liss Merete Berge prøver den ombyggede HarleyDavidson-sykkelen sammen 
med Kjell Ove Oppedal fra styret i Likevel MC

bud.  Hjelpemiddelsentralen for-
midler hjelpemidler til nærmere 
30 000 brukere i hele Hordaland 
og samarbeider tett med leveran-
dørene om gode løsninger for bru-
kerne. Spesielt innen hørselsom-
rådet var det mange spørsmål, og 
tolk og hørselsrådgiver Robert Aas 
Osdal vekslet mellom tegnspråk og 
tale mens han svarte på de mange 
spørsmålene fra besøkende. 

Blant de utstilte produktene i 
år var en ombygd HarleyDavidson  
blant de som ble mest beundret. 
Det er organisasjonen ’LikevelMC’ 
som eier motorsykkelen som de 
leier ut til sine medlemmer.  Like-
velMC er en motorsykkelklubb for 
personer som ikke kan kjøre van-
lig motorsykkel.  Kjell Ove Oppe-
dal  og Hein A. Kvalheim fra sty-
ret i Likevel MC, forteller at en 
slik ombygget sykkel koster nær-
mere 600 000 kroner, og dermed 
kan de færreste skaffe sin egen. I 
starten ble messen arrangert ennet-
hvert år.  På fjorårets messe i 2010 
ble det imidlertid satt besøksre-

kord,  og når det det er ny messe 
i 2011, så er det flere utstillere enn 
noensinne.

Etter interessen å dømme kan 
det dermed kanskje bli messe  også 
i 2012?

Kjersti H Ørnhaug
kommunikasjonsrådgiver
NAV Hjelpemiddelsentral Hor-
daland


