Sunnaas sykehus HF
Uttak 03.09.2015
Sunnaas sykehus HF

Nyhetsklipp

Hallvard Flatland tilbake til Sunnaas sykehus - med TV-kameraer
- En spesiell kveld for en viktig sak
Hallvard Flatland og datter Katarina skal lede tv-program sammen
Skal lede tv-aksjon
Hallvard Flatland leder TV-innsamling til inntekt for Sunnaas
sykehus
Samler inn til Sunnaas
Hallvard Flatland: Samler inn til Sunnaas
Hallvard Flatland Samler inn til Sunnaas
Samler inn til Sunnaas
Flatland samler inn til Sunnaas
Ba faren om råd før hun skulle delta på danseprogram
Flatland klar for Aksjon Sunnaas
- La handikappede være en ressurs
Vil styrke rehabiliteringstilbudet
Lars Ivar gikk i søvne og våknet lam
Leder første TV-program sammen
Storslalåm og rappeller ing i rullestol
- Vil styrke tilbudet for rehabilitering
UKENS CHAMPIS
La handikappede være en ressurs
Frontfigur i innsamlingsaksjon
Det er krevende til tider. Man må lære seg å leve på nytt, og enkle
ting som å spise og kle på seg blir ei utfordring
Tråkker til foran sine egne
En spesiell kveld for en viktig sak
Flott initiativ
En viktig sak
Jeg er veldig takknemlig for livet
Når livet tar en alvorlig og tøff vending ... n Sykdom kom
overraskende n
Katarina Flatland ble motivert av farens sykdom
En spesiell kveld for en viktig sak
En spesiell kveld for en viktig sak
Direkte lørdags-tv fra Sunnaas
ukens tv
Når livet tar en tøffere vending

TV2
MyNewsdesk
Dagbladet
Kampanje
Varden (3 like treff)

05.08.2015 08:00
05.08.2015 08:51
05.08.2015 09:22
05.08.2015 10:21
06.08.2015

3
5
7
9
10

Østlendingen (1 likt treff)
Gjengangeren
Sunnmørsposten
Drammens Tidende
Telemarksavisa
Kjendis.no
Helseinfo
Tønsbergs Blad (1 likt treff)
Tønsbergs Blad (1 likt treff)
Tønsbergs Blad Pluss
Her og Nå
Varden
Ekstra
Se og Hør
Ekstra
Rana Blad
Rana Blad Pluss

06.08.2015
06.08.2015
06.08.2015
06.08.2015
06.08.2015
08.08.2015 10:34
09.08.2015 12:21
10.08.2015
10.08.2015
10.08.2015 08:31
11.08.2015
11.08.2015
11.08.2015
11.08.2015
11.08.2015
13.08.2015
13.08.2015 11:38

11
12
13
14
15
16
18
20
22
23
25
26
28
29
30
32
34

Fredriksstad Blad
Helgelands Blad (1 likt treff)
Her og Nå
Se og Hør
Se og Hør
Sandnesposten

14.08.2015
17.08.2015
18.08.2015
18.08.2015
18.08.2015
18.08.2015

36
38
39
40
41
44

Seher
Askeravisen (1 likt treff)
Bærumsavisen
Akershus Amtstidende
Opdalingen (2 like treff)
Sandnesposten

18.08.2015 07:14
19.08.2015
19.08.2015
19.08.2015
19.08.2015
19.08.2015 10:28

47
49
50
51
53
54

Nyhetsklipp - Sunnaas sykehus HF
Hallvard Flatland med direktesendt lørdags-TV fra Sunnaas
Presseinvitasjon - Aksjon Sunnaas: Fra tragedier til mirakler
En spesiell kveld for en viktig sak
ukens tv
En spesiell kveld for en viktig sak
ukens tv
ukens tv
Sterke historier
Aksjon Sunnaas ...
Hallvard og Katarina Flatland.
Sebastian (24) ble lam fra brystet og ned etter takling
Knekte nakken, ikke humøret
«Aksjon Sunnaas»
Knakk nakken, men ikke humøret
Hallvard Flatland (58): - Jeg følte meg usårbar
Omer Bhatti donerer solbrillene til Michael Jackson for Sunnaas
Selger Michael Jackson-solbriller til inntekt for morens
rehabiliteringssted
Sunnaas sykehus viser seg fram i all sin prakt
Fem år før Besseggen satt Espen i rullestol
Fem år før Besseggen satt Espen i rullestol
Sola ble ingen spøk for Komiprisen
17 millioner samlet inn til Sunnaas sykehus
17 millioner samlet inn til Sunnaas sykehus
17 millioner samlet inn til Sunnaas sykehus
TAR IKKE RÅD FRA PAPPA
17 millioner samlet inn til Sunnaas sykehus
17 millioner samlet inn til Sunnaas

Uttak 03.09.2015 Kilde: Retriever

Akershus Amtstidende
MyNewsdesk
Askøyværingen
Bø Blad
Nordstrands Blad (2 like treff)
Solungavisa
Steinkjer-Avisa
På TV
Se og Hør EXTRA
TV2 God Morgen Norge 06.30
TV2
Stavanger Aftenblad
Dagsavisen
Stavanger Aftenblad
TV2
TV2
VG Nett

19.08.2015 11:24
19.08.2015 13:43
20.08.2015
20.08.2015
20.08.2015
20.08.2015
21.08.2015
21.08.2015
21.08.2015
21.08.2015 06:30
21.08.2015 12:42
21.08.2015 20:28
22.08.2015
22.08.2015
22.08.2015 12:00
22.08.2015 19:15
22.08.2015 20:34

55
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
69
71
72
74
77
79

Akershus Amtstidende
Bergens Tidende (1 likt treff)
Bergens Tidende - Login
Kampanje
Fædrelandsvennen
Avisen Agder (3 like treff)
Klassekampen
Her og Nå
iTromsø
Laagendalsposten

22.08.2015 22:56
24.08.2015
24.08.2015 08:43
24.08.2015 11:25
24.08.2015 21:12
24.08.2015 21:13
24.08.2015 21:40
25.08.2015
25.08.2015 10:14
26.08.2015

81
82
84
86
87
88
89
90
92
93

Nyhetsklipp - Sunnaas sykehus HF

Uttak 03.09.2015 Kilde: Retriever

Hallvard Flatland tilbake til Sunnaas sykehus - med TV-kameraer
TV2. Publisert på nett 05.08.2015 08:00. Profil: Sunnaas sykehus HF, Aksjon Sunnaas.
Sandra Mei Ling Noer sandra.noer@tv2.no.

- Jeg trillet inn i rullestol, og gikk ut dørene på
egne bein ti uker senere, sier 58-åringen, som
leder ny innsamlingsaksjon.
For første gang skal far Hallvard (58) og datter
Katarina Flatland (26) lede et tv-program sammen
når TV 2 sender innsamlingsaksjonen Aksjon
Sunnaas: Fra tragedier til mirakler 22. august,
direkte fra Sunnaas sykehus.
Etter Hallvard Flatlands alvorlige sykdom for to år
siden, blir det en helt spesiell sending for både
far og datter, som begge er kjente fjes i norsk TVbransje.
Vinteren 2013 ble tv-profilen Hallvard Flatland
brått alvorlig syk. Etter en lang og tøff
sykdomsperiode for både Hallvard og resten av
familien, bar det til Sunnaas sykehus for
rehabilitering.
- Jeg ble trillet inn i rullestol, og gikk ut dørene på
egne bein ti uker senere. I løpet av de ti ukene
der fikk jeg både se og selv oppleve det utrolig
viktige arbeidet som gjøres på Sunnaas, forteller
han.
- Ekstra spesiell sending
Flatland, som kanskje er best kjent fra sin tid
som Casino-programleder, innrømmer at
sendingen blir én utenom det vanlige.
PÅ SKJERMEN FOR EN GOD SAK: Programleder
Hallvard Flatland leder årets innsamlingsaksjon
på TV 2. Her er han avbildet da han mottok
Gullrutens hederspris i 2014. Foto: Marit
Hommedal / NTB scanpix
- Det blir spesielt å lede et program sammen med
Katarina, og ekstra spesielt blir det å lede
nettopp Aksjon Sunnaas: Fra tragedier til
mirakler, fordi vi og resten av familien har en
historie sammen som inkluderer Sunnaas
sykehus. Vi føler på denne måten at vi gir noe
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tilbake, og håper at hele Norge slutter opp om
Sunnaasstiftelsens innsamlingsaksjon til inntekt
for rehabiliteringsformål over hele landet.

medføre lammelse eller kognitiv svikt er svært alvorlig.
Mange opplever at de trenger mye hjelp og støtte, selv til
enkle dagligdagse gjøremål. Sunnaasstiftelsen vil hjelpe
dem å finne en vei videre, ved å legge til rette for
mestring, livskvalitet og integrering i samfunnet. Vi vil
også bidra til å fremme banebrytende forskning og ny
teknologi som kan hjelpe mennesker over hele landet å
leve et aktivt liv til tross for at de har vært rammet av
alvorlig sykdom eller skade, sier hun.

- Jeg sier litt hårete at målet med denne
innsamlingsaksjonen er å kunne hjelpe lamme til
å gå og stumme til å snakke, sier
programlederen.
- Sykdom kan ramme alle
58-åringen opplyser om at pengene som samles
inn vil gå til forskning, teknologi og også for å
bidra til økt livskvalitet for barn og voksne på
sykehuset.
- Mange tror at ulykker eller alvorlig sykdom aldri
vil ramme dem selv, men det kan det fort gjøre.
Derfor er Sunnaas og andre
rehabiliteringsinstitusjoner viktige for oss alle. Vi
håper mange vil være med å hjelpe
Sunnaasstiftelsen å gi rehabiliteringsfeltet et løft
gjennom denne innsamlingen.

Sammen med Flatland-duoen blir Sunnaas gjestet av
artister som blant andre Hanne Krogh, Marianne
Antonsen, Halvdan Sivertsen, Bjarte Hjelmeland, Rein
Alexander og Øystein Baadsvik - i tillegg til at vi får høre
sterke historier knyttet til Sunnaas.
Aksjon Sunnaas: Fra tragedier til mirakler sendes på TV
2 lørdag 22. august kl. 20.30.
FAR OG DATTER: Både Hallvard og Katarina Flatland har
fartstid foran TV-kameraene. Nå skal de lede en
innsamlingsaksjon sammen. Foto: TV 2
© TV2

- Mange trenger mye hjelp og støtte
Se webartikkelen på http://ret.nu/PJdEtnYo

Daglig leder av Sunnaasstiftelsen, Marianne Holt
Dybwad, er naturligvis takknemlig for
innsamlingsaksjonen. Hun forteller at stiftelsen
jobber med ulike områder - der pasientene står i
hovedfokus.
- Å få en alvorlig sykdom eller skade som kan
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- En spesiell kveld for en viktig sak
MyNewsdesk. Publisert på nett 05.08.2015 08:51. Profil: Sunnaas sykehus HF, Sunnaas sykehus HF.

For første gang skal far Hallvard og datter
Katarina Flatland lede et tv-program sammen når
TV 2 22. august sender innsamlingsaksjonen
Aksjon Sunnaas: Fra tragedier til mirakler, direkte
fra Sunnaas sykehus.
Etter Hallvard Flatlands alvorlige sykdom for to år
siden, blir det en helt spesiell sending for både
far og datter.
Vinteren 2013 ble tv-profilen Hallvard Flatland
brått alvorlig syk. Etter en lang og tøff
sykdomsperiode for både Hallvard og resten av
familien, bar det til Sunnaas sykehus for
rehabilitering.
- Det blir spesielt å lede et program sammen med
Katarina, og ekstra spesielt blir det å lede
nettopp Aksjon Sunnaas: Fra tragedier til
mirakler, fordi vi og resten av familien har en
historie sammen som inkluderer Sunnaas
sykehus. Vi føler på denne måten at vi gir noe
tilbake, og håper at hele Norge slutter opp om
Sunnaasstiftelsens innsamlingsaksjon til inntekt
for rehabiliteringsformål over hele landet, sier
Hallvard Flatland.
Lørdag 22. august skal Hallvard tilbake til
Sunnaas, sammen med datteren Katarina, for å
lede en helaften på TV 2 med flotte artister som
blant andre Hanne Krogh, Marianne Antonsen,
Halvdan Sivertsen, Bjarte Hjelmeland, Rein
Alexander og Øystein Baadsvik - i tillegg til sterke
historier knyttet til Sunnaas.
- Jeg sier litt hårete at målet med denne
innsamlingsaksjonen er å kunne hjelpe lamme til
å gå og stumme til å snakke. Selv ble jeg trillet
inn i rullestol, og gikk ut dørene på egne bein ti
uker senere. I løpet av de ti ukene fikk jeg både
se og selv oppleve det utrolig viktige arbeidet
som gjøres på Sunnaas, forteller Hallvard.
- Mange tror at ulykker eller alvorlig sykdom aldri
vil ramme dem selv, men det kan det fort gjøre.
Derfor er Sunnaas og andre
rehabiliteringsinstitusjoner viktige for oss alle. Vi
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håper mange vil være med å hjelpe
Sunnaasstiftelsen å gi rehabiliteringsfeltet et løft
gjennom denne innsamlingen. Midlene skal blant
annet gå til banebrytende forskning og utvikling
av ny teknologi. Innsamlingsaksjonen vil også
bidra til aktivitet og god livskvalitet for barn og
voksne som har havnet i en vanskelig situasjon
etter sykdom og skade, sier han videre.
- Det blir en helt spesiell kveld for oss. Vi har selv
fått føle hvor fantastisk jobben som gjøres på
Sunnaas er. Vi har verdens beste helsevesen i
Norge, men samtidig er det mye som ikke blir
dekket. Dette håper vi å kunne gi et bidrag til. For
meg blir dette ikke bare en jobb, jeg kjenner også
på den personlige motivasjonen. Jeg gleder meg
veldig, sier Katarina Flatland.
Innsamlingsaksjonen gjennomføres i regi av
Sunnaasstiftelsen, en stiftelse som arbeider for
å dekke gapet mellom offentlige bevilgninger og
pasientens behov.
- Å få en alvorlig sykdom eller skade som kan
medføre lammelse eller kognitiv svikt er svært
alvorlig. Mange opplever at de trenger mye hjelp
og støtte, selv til enkle dagligdagse gjøremål.
Sunnaasstiftelsen vil hjelpe dem å finne en vei
videre, ved å legge til rette for mestring,
livskvalitet og integrering i samfunnet. Vi vil også
bidra til å fremme banebrytende forskning og ny
teknologi som kan hjelpe mennesker over hele
landet å leve et aktivt liv til tross for at de har
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vært rammet av alvorlig sykdom eller skade, sier daglig
leder av stiftelsen, Marianne Holt Dybwad.
Hun er svært takknemlig for at Hallvard og Katarina
Flatland og TV 2 støtter det viktige arbeidet gjennom tvsendingen Aksjon Sunnaas: Fra tragedier til mirakler.
- Programlederne har sterke personlige erfaringer, og et
engasjement og forståelse for hvor viktig god
rehabilitering er. Det betyr utrolig mye at TV 2 støtter
innsamlingsaksjonen for de menneskene som må finne
en vei videre etter sykdom og skade. Vi håper at mange
vil være med å hjelpe til å gjøre det umulige mulig,
avslutter Dybwad.
Aksjon Sunnaas: Fra tragedier til mirakler sendes på TV
2 lørdag 22. august kl. 20.30.
TV 2 er Norges største kommersielle tv-kanal og en av
landets sterkeste merkevarer. TV 2 er en del av
mediehuset TV 2, og virksomheten omfatter både tv,
internett, mobil samt nye interaktive plattformer.
Mediehuset TV 2 står bak en rekke etablerte merkevarer
som TV 2, TV 2 Nyhetskanalen, TV 2 Zebra, TV 2 Bliss,
TV 2 Sportskanalen, TV 2 Humor, TV 2 Sumo, TV2.no,
TV 2 Mobil og TV 2 Skole. TV 2 er et selskap i vekst, og
det drives betydelig forretningsutvikling knyttet til
morgendagens medier.
© MyNewsdesk
Se webartikkelen på http://ret.nu/jgZpYkez
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Hallvard Flatland og datter Katarina skal lede tv-program sammen
Dagbladet. Publisert på nett 05.08.2015 09:22. (Oppdatert 05.08.2015 09:23) Profil: Sunnaas sykehus HF, Aksjon Sunnaas.
Stina Gregersen Karlsen.

- Det blir spesielt. Stina Gregersen Karlsen
stina.karlsen@dagbladet.no (Dagbladet): Hallvard
Flatland og datter Katarina Flatland begynner
begge å få lang fartstid som programledere.
(Oppdatert: 05.08.2015 09:23)
Den 22. august skal de lede et program sammen
for første gang, skriver TV 2 i en pressemelding.
De skal lede den direktesendte
innsamlingsaksjonen Aksjon Sunnaas: Fra
tragedier til mirakler fra Sunnaas sykehus, der
Hallvard Flatland selv var på rehabilitering etter
den tøffe sykdomsperioden vinteren 2013.
- Blir spesielt
- Det blir spesielt å lede et program sammen med
Katarina, og ekstra spesielt blir det å lede
nettopp Aksjon Sunnaas: Fra tragedier til
mirakler, fordi vi og resten av familien har en
historie sammen som inkluderer Sunnaas
sykehus, sier Hallvard Flatland i pressemeldinga
og fortsetter:
- Vi føler på denne måten at vi gir noe tilbake, og
håper at hele Norge slutter opp om
Sunnaasstiftelsens innsamlingsaksjon til inntekt
for rehabiliteringsformål over hele landet, sier
han.
Flatland forteller at han selv ble trillet inn i
rullestol på Sunnaas og gikk ut igjen på egne
bein ti uker senere. Det var i februar 2013 at
Flatlands datter Katarina bekreftet overfor
Dagbladet at tv-personligheten var alvorlig syk.
Da hadde det gått én måned siden den
folkekjære tv-profilen ble rammet av det svært
sjeldne HLH-syndromet.
30 operasjoner
Syndromet gjør at immunforsvaret går til angrep
på kroppens vitale organer. Flatland gikk gjennom
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rundt 30 operasjoner, opplevde at både nyrer,
lever og hjertet sviktet og lå tre måneder i koma.
Mot alle odds, vant Flatland den tøffe kampen. I
august 2013 kom meldinga om at han var på
bedringens vei.
Til VG i dag sier Halvard Flatland at han aldri vil
bli helt frisk. Han har fortsatt problemer med
balansen og sliter med å bevege seg.
- Jeg har døde nerver i føttene og blir fort sliten.
Beina er kraftløse. Det er mye jeg har innsett at
jeg ikke kan gjøre lenger. Som å løpe eller gå på
ski for eksempel, sier han til avisa.
Likevel har han akseptert situasjonen slik den er
og er takknemlig og fornøyd med det livet han
lever i dag. Datteren Katarina sier det blir veldig
spesielt å lede tv-sendingen med faren.
- Det blir en helt spesiell kveld for oss. Vi har selv
fått føle hvor fantastisk jobben som gjøres på
Sunnaas er. Vi har verdens beste helsevesen i
Norge, men samtidig er det mye som ikke blir
dekket. Dette håper vi å kunne gi et bidrag til. For
meg blir dette ikke bare en jobb, jeg kjenner også
på den personlige motivasjonen. Jeg gleder meg
veldig, sier Katarina Flatland i pressemeldinga.
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Flere artister skal spille under programmet, deriblant
Hanne Krogh, Marianne Antonsen, Halvdan Sivertsen,
Bjarte Hjelmeland, Rein Alexander og Øystein Baadsvik.
Innsamlingsaksjonen er i regi av Sunnaasstiftelsen.
- Programlederne har sterke personlige erfaringer, og et
engasjement og forståelse for hvor viktig god
rehabilitering er. Det betyr utrolig mye at TV 2 støtter
innsamlingsaksjonen for de menneskene som må finne
en vei videre etter sykdom og skade. Vi håper at mange
vil være med å hjelpe til å gjøre det umulige mulig, sier
daglig leder av stiftelsen, Marianne Holt Dybwad.
LEDER PROGRAM SAMMEN: Far og datter Flatland skal
lede et direktesendt program på tv fra Sunnaas sykehus.
Her er de fotografert sammen da Hallvard Flatland vant
Gullrutens hederspris i 2014. Foto: Marit Hommedal /
NTB scanpix
TAKKET FAMILIEN: Rørt Halvard Flatland mottok
Gullrutens hederspris i 2014, og ble gratulert av
datteren Katarina Flatland. Video: Gro Rognmo /
Sveinung Ystad
TV-COMEBACK Hallvard Flatland kom tilbake i jobb etter
å ha vært alvorlig syk. Video: Viasat
© Dagbladet
Se webartikkelen på http://ret.nu/GEtlgwLG

Artister skal spille
Midlene som samles inn under aksjonen skal gå
til forskning og utvikling av ny teknologi. Det skal
også bidra til aktivitetet for barn og voksne som
har havnet i en tøff situasjon etter sykdom og
skade.
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Skal lede tv-aksjon
Kampanje. Publisert på nett 05.08.2015 10:21. Profil: Sunnaas sykehus HF, Sunnaas sykehus HF.

22. august sender TV 2 innsamlingsaksjonen
Aksjon Sunnaas: Fra tragedier til mirakler, direkte
fra Sunnaas sykehus, med Hallvard Flatland og
datteren Katarina Flatland som programledere.
Det skjer to år etter at Hallvard Flatland selv var
på rehabilitering på sykehuset.
- Det blir spesielt å lede et program sammen med
Katarina, og ekstra spesielt blir det å lede
nettopp Aksjon Sunnaas: Fra tragedier til
mirakler, fordi vi og resten av familien har en
historie sammen som inkluderer Sunnaas
sykehus. Vi føler på denne måten at vi gir noe
tilbake, og håper at hele Norge slutter opp om
Sunnaasstiftelsens innsamlingsaksjon til inntekt
for rehabiliteringsformål over hele landet, sier
Hallvard Flatland i en pressemelding.
Innsamlingsaksjonen gjennomføres i regi av
Sunnaasstiftelsen med artister som Hanne
Krogh, Marianne Antonsen, Halvdan Sivertsen,
Bjarte Hjelmeland, Rein Alexander og Øystein
Baadsvik.
Kommentér
TILBAKE TIL SUNNAAS:
To generasjoner Flatland skal lose seerne
gjennom innsamlingsaksjonen til fordel for
Sunnaasstiftelsen. Foto: TV 2.
Hallvard og Katarina Flatland deler skjerm for
første gang.
© Kampanje
Se webartikkelen på http://ret.nu/0ZQd0re
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Hallvard Flatland leder TV-innsamling til inntekt for Sunnaas sykehus
Varden (3 like treff). Publisert på trykk 06.08.2015. Profil: Sunnaas sykehus HF, Aksjon Sunnaas. Side: 44.

b Oslo Etter selv å ha fått hjelp på Sunnaas vil
Hallvard Flatland (bildet) sammen med datteren
Katarina Flatland nå lede en TV-innsamling til
Sunnaas sykehus.
Innsamlingsaksjonen «Aksjon Sunnaas: Fra
tragedier til mirakler», sendes direkte fra Sunnas
sykehus lørdag 22. august, melder TV 2 i en
pressemelding.
Til VG sier Flatland at det er ham selv som har
tatt initiativ til aksjonen.
- Jeg har tilbrakt flere uker på sykehus og vet hva
hjelpen betyr. Jeg har fått et nært forhold til
stedet. Det er fint å kunne bidra til å gi noe
tilbake, sier han til VG.
Det var vinteren 2013 at den profilerte tvprogramlederen brått ble rammet av alvorlig
sykdom, det sjeldne HLH-syndromet. Flatland
tilbrakte ti uker på rehabilitering på Sunnaas,
etter å ha ligget i koma i tre måneder.

44

Torsdag 6. august 2015

KULTUR

Hallvard Flatland leder TV-innsamling til inntekt for Sunnaas sykehus
b OSLO Etter selv å ha fått hjelp

på Sunnaas vil Hallvard Flatland
(bildet) sammen med datteren
Katarina Flatland nå lede en TVinnsamling til Sunnaas sykehus.
Innsamlingsaksjonen «Aksjon
Sunnaas: Fra tragedier til mirakler», sendes direkte fra Sunnas

sykehus lørdag 22. august, melder TV 2 i en pressemelding.
Til VG sier Flatland at det er
ham selv som har tatt initiativ til
aksjonen.
– Jeg har tilbrakt flere uker på
sykehus og vet hva hjelpen betyr.
Jeg har fått et nært forhold til

stedet. Det er fint å kunne bidra
til å gi noe tilbake, sier han til VG.
Det var vinteren 2013 at den
profilerte tv-programlederen
brått ble rammet av alvorlig sykdom, det sjeldne HLH-syndromet.
Flatland tilbrakte ti uker på rehabilitering på Sunnaas, etter å ha

ligget i koma i tre måneder.
Blant artistene som vil delta er
Hanne Krogh, Marianne Antonsen, Halvdan Sivertsen, Bjarte
Hjelmeland, Rein Alexander og
Øystein Baadsvik – i tillegg til at
seerne vil få servert sterke historier knyttet til Sunnaas. (NTB)

Stadig flere vil på Skjæ r
– Vi treffer folk rett
i hjerterota. Mye
arbeid og logistikk,
men veldig moro.
b BAMBLE

Svein Olsen er festivalsjef for
Skjærgårdssang som starter i
Langesund fredag 7. august. For
åttende året på rad bruker han
fritida etter at hans daglige bankjobb er unnagjort til å hale i
land en ny stor festival.

3.000 på hver konsert
Forhåndssalget har økt med 30
prosent fra i fjor, som var et rekordår. Da fylte de Skjærgårdshallen så godt som seks ganger,
opptil 3.000 på hver konsert.
Alle hoteller i Grenland er fullbooket, folkehøyskole likeså. Nå
tyr de til privat innkvartering.
Rundt 70 bobiler vil innta parkeringen ved Skjærgårdshallen.
Folk kommer fra hele landet,
mange igjen og igjen.
Festivalfølelse, uten alkohol
– Åtte år og stadig mer populært.
Hva har dere gjort riktig?
– Ha, ha. Fordi innenfor vår
sjanger, kristen musikk, er det
normalt med møtevirksomhet.
Her er det ikke møter, men konserter. Vi gir folk festivalfølelsen.
Uten alkohol, svarer Svein Olsen.
Og legger til:
– Skjærgårdssang har sitt utspring i Skjærgårdsgospelen som
var i Kragerø. Jeg var ofte der. Nå
har vi alle aldersgrupper og generasjoner her hos oss. Publikum er veldig bredt. Vi er den
eneste i vår sjanger, som jeg vet
om, som er så stor.
– Dere har mange artister,
amerikansk besøk også. Flere
festivaler sliter med dollarkursen, hvordan er det hos dere?
– Vi merker det. Og en ameri-

SVEIN OLSEN: – Veldig moro.
FOTO: LISE VALBØ RØNNINGEN

kaner kommer sjeldent alene. I
fjor hadde til og med noen med
seg livvakt. Men vi har veldig
god kontroll på økonomien, så
det går bra. Vi øker, men forsiktig. Vi tar bare et steg ad gangen.

Kolonne til gudstjeneste
Søndagen er avsatt til gudstjeneste i Skjærgårdshallen. Biskop
Per Arne Dahl taler og flere artister drar i gang allsang, i år i Åge
Samuelsens ånd.
– I fjor var det en kar fra Skien
som skulle på gudstjenesten.
Han fortalte at trafikken økte og
økte og det endte opp med en hel
kolonne som skulle til Langesund. Sånt er jo veldig moro å
høre, sier Svein Olsen.
To konserter fredag og fire lørdag. Amerikanske Lynda Randle
er kjent fra Bill Gaithers Homecoming-programmer. Oslo Gospel Choir hyller Andrae Crouch.
Allsang med sangønsker. Flere
lokale aktører, cd-slipp også.
Dette er noe av programmet. Alle
detaljer finner man på Skjærgårdssang sin egen nettside.

b Helge Ottesen
helge.ottesen@varden.no

HYLLES: Oslo Gospel Choir skal hylle Andrae Crouch med egen konsert.
Her fra amerikanske besøk i Langesund i 2009.
FOTO: HELGE OTTESEN

FYLLER OPP: Sånn ser det ut i Skjærgårdshallen når Skjærgårdssang arrangerer. Det er ca. 3000 mennesker inne til hver

eneste konser

Blant artistene som vil delta er Hanne Krogh,
Marianne Antonsen, Halvdan Sivertsen, Bjarte
Hjelmeland, Rein Alexander og Øystein Baadsvik i tillegg til at seerne vil få servert sterke historier
knyttet til Sunnaas. (NTB)
© Varden
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Østlendingen (1 likt treff). Publisert på trykk 06.08.2015. Profil: Sunnaas sykehus HF, Aksjon Sunnaas.
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Etter selv å ha fått hjelp på Sunnaas vil Hallvard
Flatland sammen med datteren Katarina Flatland
nå lede en tv-innsamling til Sunnaas sykehus.

44 ● personalia

familien
e-post: familien@ostlendingen.no
Telefon: 62 40 00 00

ostlendingen.no

Innsamlingsaksjonen «Aksjon Sunnaas: Fra
tragedier til mirakler», sendes direkte fra Sunnas
sykehus lørdag 22. august, melder TV 2 i en
pressemelding.
Til VG sier Flatland at det er ham selv som har
tatt initiativ til aksjonen.
- Jeg har tilbrakt flere uker på sykehus og vet hva
hjelpen betyr. Jeg har fått et nært forhold til
stedet. Det er fint å kunne bidra til å gi noe
tilbake, sier han til VG.
© Østlendingen

Torsdag 6. augusT 2015

Tips oss!
SMS+MMS: ØFaMilien til 2005

Navnedag

I dag har Gunnlaug og
Gunnleiv navnedag.
Begge navn er norrøne.
Gunnlaug er sammensatt
av gunnr- som betyr «strid» og
-laug som kan bety «lovet,
viet til».
Guttenavnet Gunnleiv har
samme forstavelse, men
andre stavelse kommer av
leifrsom betyr «ætling, arving,
etterkommer». (©NTB)

Frist: Alle hilsninger må være oss i
hende før kl. 08.00 for å komme med
i påfølgende dagsavis.
For mandagens avis gjelder samme
frist som for lørdagsavisen,
fredag kl. 08.00.

Østlendingen

Fødselsdager

Skuespiller Karen
Randers-Pehrson fyller 83
år i dag, smykkekunstner
Tone Vigeland 77 år,
musiker Egil Kapstad 75
år, fotballagent og
psykolog Erik Solér 55 år, artist Kate
Gulbrandsen 50 år, tidligere Ginger Spice
i Spice Girls, sanger og skuespiller Geraldine Halliwell 43 år og skuespiller Erik
Ferguson 36 år. (©NTB)

GraTulerer MeD DaGen

narve Fredheim.
Årene flyr og håret
det gråner, men hva
gjør vel det? Du
helsa har, kan lasten
kjøre og belgespillet
dra! Hurra! Hurra! Vi
søsken sender deg
en hilsen. Gratulerer! Vi ser fram mot
en koselig fest!
Hilsen Liv, Knut og
Berthe.

Hipp hipp hurra for

Bodil svendsberget! Vi gratulerer
deg så mye med
dagen! Hilsen
Espen, Andreas,
Birgit , Oskar,
Hedda, og Stian.

Vi gratulerer vår
morsomme og
sporty søster, ildri
norderhaug, med
8-årsdagen 6.
august.
Håper du får en fin
dag. Hilsen Iver,
Karinus, Enok,
mamma og pappa.

Alle «onkel-ungene» gratulerer alf
Kristian Øynes
masse med dagen
og hilsen fra resten
av familien også.

Kjære gode rolf
langen, pappa,
svigerfar og
bestefar! Gratulerer
med 70 år i dag! Vi
er så glade i deg og
det du står for!
Klem fra alle dine!

Hipp hurra for
morfar Manfred
Bråten som fyller
år i dag. Klem fra
Marcus. mammaen
og pappaen min
hilser også.

Hipp hurra! Carina Von axelsson fyller år i
dag på selveste premierekvelden.
Gleder oss til å se vår egen Tyri i kveld.
Håper du får en flott dag. Kjempeglad i deg!
Stor klem fra Felix , Irma og Frank. Zara og
Zimba hilser.

Samler inn
til Sunnaas

Jeg ønsker å gratulere verdens beste
søskenbarn Kirsti Moen med 14-årsdagen!
Håper du får en super dag! Klem Birgitte!

Vi GiFTeT oss

Vi giftet oss i Stavern kirke lørdag 27. juni.
Tusen takk til alle som gjorde dagen vår helt
fantastisk!
astrid Kolderup og stein egil Hervik.

VelKoMMen Til VerDen

Endelig kom prinsen vår! 3905 g og 52 lang.
Helt perfekt! Ravn er stolt storebror, og vi er
stolte foreldre. Tusen takk til Drammen
sykehus for godt stell.
Connie Thoresen og Kristoffer
Blomhoff Johansen.

Send gratulasjon via nettavisen!

Etter selv å ha fått hjelp på Sunnaas vil
Hallvard Flatland sammen med datteren
Katarina Flatland nå lede en tv-innsamling
til Sunnaas sykehus.
Innsamlingsaksjonen «Aksjon Sunnaas:
Fra tragedier til mirakler», sendes direkte
fra Sunnas sykehus lørdag 22. august,
melder TV 2 i en pressemelding.
Til VG sier Flatland at det er ham selv
som har tatt initiativ til aksjonen.
– Jeg har tilbrakt flere uker på sykehus
og vet hva hjelpen betyr. Jeg har fått et
nært forhold til stedet. Det er fint å kunne
bidra til å gi noe tilbake, sier han til VG.
(©NTB)

Bursdagsbarnet

SliK gjør dU: Gå inn på www.ostlendingen.no/vis/personalia
eller via linken under Meny på vår nettside. Klikk på Send hilsen
under Kundeservice (se bildet).

Oversikt over like treff
Samler inn til Sunnaas
Drammens Tidende 06.08.2015

Trykk på legg inn ny hilsen,
velg så hvilken type hilsen.
For papiravisen er det kun
bursdag, nyfødt og gifte
som gjelder.
For de øvrige blir de innsendte
bidragene kun synlige
på nettavisen.
På personalia-siden kan du også
bla igjennom alle våre
innsendte hilsener.
HUSK:
Bilder skal være av nyere dato og med lett gjenkjennelige personer. Ikke «partybilder».
Husk å fylle ut alle feltene du blir bedt om.
Vi forbeholder oss retten til å publisere innsendte bilder på alle våre plattformer.
TidSfriSTer:
Kl. 08.00 dagen før hilsenen skal på trykk.
For lørdags- og mandagsavisen er fristen kl. 08.00 på fredag.

Gratulerer så mye med dagen Jørgen svensberget! Håper du får en
fin dag. Hilsen mamma, pappa, Mikael, søster, bror og Martin.

Østlendingen trekker hver dag ut et bursdagsbarn og sender Flaxlodd
til den heldige.
Gratulerer med dagen!

Hallvard Flatland leder TV-innsamling til inntekt for Sunnaas
sykehus
Varden 06.08.2015

Hallvard Flatland: Samler inn til Sunnaas
Gjengangeren 06.08.2015

Hallvard Flatland Samler inn til Sunnaas
Sunnmørsposten 06.08.2015

Flatland samler inn til Sunnaas
Telemarksavisa 06.08.2015

Side 11 av 93

Nyhetsklipp - Sunnaas sykehus HF

Uttak 03.09.2015 Kilde: Retriever

Hallvard Flatland: Samler inn til Sunnaas
Gjengangeren. Publisert på trykk 06.08.2015. Profil: Sunnaas sykehus HF, Aksjon Sunnaas.
NTB. Side: 13.

Etter selv å ha fått hjelp på Sunnaas vil Hallvard
Flatland sammen med datteren Katarina Flatland
nå lede en tv-innsamling til Sunnaas sykehus.
Innsamlingsaksjonen «Aksjon Sunnaas: Fra
tragedier til mirakler», sendes direkte fra Sunnas
Gir ut CD til inntekt for veldedighet
sykehus lørdag 22. august, melder TV 2 i en
pressemelding.

GjenGanGeren

kultur

Torsdag 6. august 2015

Utvidet «Hobbit»
for blodfansen

Hallvard Flatland:
Samler inn til Sunnaas

Tolkien-fans som ikke fikk nok med den
ordinære «Hobbiten»-trilogien, kan nå
glede seg til oktober. Iallfall hvis de er i
USA på det tidspunktet.
Der vil nemlig de utvidede versjonene
av alle tre filmene vises på kino, melder
Slashfilm.
Men i motsetning til da «Lord of the
Rings»-trilogien ble kinovist i utvidet

Etter selv å ha fått hjelp på Sunnaas vil
Hallvard Flatland sammen med datteren
Katarina Flatland nå lede en tv-innsamling
til Sunnaas sykehus.
Innsamlingsaksjonen «Aksjon Sunnaas:
Fra tragedier til mirakler», sendes direkte
fra Sunnas sykehus lørdag 22. august,
melder TV 2 i en pressemelding.
Til VG sier Flatland at det er ham selv

versjon på én og samme dag, vil
«Hobbiten»-filmene spres på tre dager.
Fansen får 13 minutter mer av «Hobbiten: En uventet reise», 25 minutter mer av
«Hobbiten: Smaugs ødemark», og en hel
halvtime mer av sluttoppgjøret i «Hobbiten: Femhærerslaget».
Dette er første gang disse utvidede
(NTB)
versjonene vises på kino.

13

som har tatt initiativ til aksjonen.
– ,Jeg har tilbrakt flere uker på sykehus
og vet hva hjelpen betyr. Jeg har fått et
nært forhold til stedet. Det er fint å kunne
bidra til å gi noe tilbake, sier han til VG.
Det var vinteren 2013 at den profilerte
tv-programlederen brått ble rammet av
alvorlig sykdom, det sjeldne HLH-syndro(NTB)
met.

Sanger fra adalstjern til Polen

Til VG sier Flatland at det er ham selv som har
tatt initiativ til aksjonen.
- ,Jeg har tilbrakt flere uker på sykehus og vet hva
hjelpen betyr. Jeg har fått et nært forhold til
stedet. Det er fint å kunne bidra til å gi noe
tilbake, sier han til VG.

Sat SInG: Pianisten Gabriela Montera kommer sammen med Oslo Filharmoniske Orkester og dets
Foto: le ven de klaS SISk
dirigent Vasily Petrenko til Oseberg kulturhus sent i høst.

Storkonsert
i november
27. november gjen
nomfører Levende
klassisk en av sine
dyreste produksjo
ner til nå.

Det var vinteren 2013 at den profilerte tvprogramlederen brått ble rammet av alvorlig
sykdom, det sjeldne HLH-syndromet.

Erik MunstErhjElM

redaksjonen@gjengangeren.no
977 40 715

Da ankommer hele Oslo Fil
harmoniske Orkester med sjef
dirigent Vasily Petrenko og
pianist
Gabriela
Montera
Tønsberg for en konsert i Ose
berg kulturhus.
Dette ligger an til å bli høs
tens høydepunkt hos Levende
klassisk. Petter Andersen er
fornøyd med å ha trukket den
ne «godbiten» i land.

© Gjengangeren

tatt to år å få på plass

Oversikt over like treff

I Polen: Jostein Sætre, Jannicke Z. Eriksen, søster Malgorzata
Foto: PrIvat
Napiorkowska og Zbigniew «Zibi» Przybylski.

– Da kommer det godt med at
Tønsberg kommune har valgt
å bidra med 30 000 kroner i
støtte til denne konserten, en
konsert som vi har arbeidet for
å få til i mer enn to år.
– Vasily Petrenko er sjefdiri

gent for Oslo Filharmoniske
Orkester som hvert år gir 60–
70 symfoniske konserter i Oslo
Konserthus. Pianisten Gabrie
la Montera er bosatt i Los An
geles og kjent for sine improvi
sasjoner, gjerne direkte på
oppfordring fra publikum.
Hun er solist i Edvard Griegs
klaverkonsert i amoll. På pro
grammet står også musikk av
Jean Sibelius og Johannes
Brahms, opplyser Andersen
videre til Tønsbergs Blad.
Men høstprogrammet til Le
vende klassisk inneholder
selvfølgelig flere konserter
enn bare denne. Andersen
nevner et par til

Solister og orkester
11. oktober kommer den britis
ke cellisten Steven Isserlis til
Oseberg kulturhus. Sammen
med Det Norske Kammeror
kester fremfører de Joseph
Haydns cellokonsert i Cdur.
– Vi er stolte over at Isserlis
har takket ja til å besøke Tøns
berg. Han har spilt med ver

densledende orkestre og har
gjort mange meget anerkjente
innspillinger, forteller han.
Cellisten Tanja Tetzlaff og
pianisten Gunilla Süssmann er
begge regnet som fremragen
de solister med oppdrag for or
kestre verden rundt.
– De er på norgesturné med
premiere i Den Norske Opera &
ballett i Oslo 1. oktober. Dagen
etter kommer de til oss.
Andersen tror også at mange
klassiske musikkelskere vil
glede seg over at kammeror
kesteret Nordic Harmony
kommer tilbake til Oseberg
kulturhus i november.
– Denne gang fremfører de
Robert Schumanns konsert for
hele fire hornsolister, deri
blant hornsensasjonen Julius
Pranevičius.
Levende klassisk åpner for
øvrig høstsesongen på Teie ho
vedgård søndag 16. august
med søsknene David og Julie
Coucheron.
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Hallvard Flatland Samler inn til Sunnaas
Sunnmørsposten. Publisert på trykk 06.08.2015. Profil: Sunnaas sykehus HF, Sunnaas sykehus HF.
NTB. Side: 19.

TV
Etter selv å ha fått hjelp på Sunnaas vil Hallvard
Flatland (bildet) sammen med datteren Katarina
Flatland lede en tv-innsamling til Sunnaas
sykehus. Innsamlingsaksjonen «Aksjon Sunnaas:
Fra tragedier til mirakler», sendes direkte fra
Sunnas sykehus lørdag 22. august, melder TV 2 i
en pressemelding. Til VG sier Flatland at det er
ham selv som har tatt initiativ til aksjonen.

SUNNMØRSPOSTEN Torsdag 6. august 2015
HALLVARD FLATLAND LEDER
INNSAMLINGSAKSJON TIL
SUNNAAS SYKEHUS SENERE
DENNE MÅNEDEN. FOTO: Jon
Olav Nesvold / NTB scanpix

Hallvard Flatland Samler inn til Sunnaas

Etter selv å ha fått hjelp på Sunnaas vil Hallvard Flatland (bildet)
sammen med datteren Katarina Flatland lede en tv-innsamling til
Sunnaas sykehus. Innsamlingsaksjonen «Aksjon Sunnaas: Fra tragedier til mirakler», sendes direkte fra Sunnas sykehus lørdag 22.
august, melder TV 2 i en pressemelding. Til VG sier Flatland at det
er ham selv som har tatt initiativ til aksjonen. NTB

øre nå da, Eva?
b som leder for Barneteatret Vårt

FOLKEFEST: Tall Ships Races i Ålesund 2015 ble en stor folkefest. Men
hvor var den, egentlig? Her fra skutefesten fredag 17. juli.

FOTO: MORTEN HJERTØ

Gjettet seg fram til
200.000 besøkende
ÅLESUND

Tall Ships Races-arrangøren i
Ålesund gjettet seg fram til
200.000 besøkende. Det kan
ha vært en solid overdrivelse.

© Sunnmørsposten

I onsdagens utgave av Nytt i Uka
har avisa sett på talla fra arrangøren har kommet fram til.
Ifølge analyser som selskapet
UMS (Uniﬁed Messaging System) har gjennomført på oppdrag for avisa, har det
sannsynligvis vært langt færre
besøkende. Avisa konkluderer
med at det var neppe over 100.
000 tilstede på seilfesten i Ålesund dagene 15. - 18. juli.

Oversikt over like treff
Samler inn til Sunnaas
Drammens Tidende 06.08.2015

Hallvard Flatland leder TV-innsamling til inntekt for Sunnaas
sykehus
Varden 06.08.2015

Hallvard Flatland: Samler inn til Sunnaas

FRI SOM FUGLEN: Skuespiller og manusforfatter Eva Mørkeset vil fortsette å ha hjembyen Ålesund som base.
Men vil prøve seg på audition til ﬁlm- og teaterjobber både andre steder i landet og i utlandet.

Mobiltelefoner. Selskapet baserer sine utregninger på hvor
mange mobiltelefoner som
beﬁnner seg innenfor et deﬁnert
geograﬁsk område. Denne
utregningen han vist at den bare
var 11.000 ﬂere tilreisende
mobiltelefoner på det meste i
løpet av dagene Tall Ships Races
varte, da har de trukket fra 11.
200 mobiltelefoner som de
mener alltid er i bysentrum.
Dermed mener de at det er
langt færre besøkende enn det
arrangøren har oppgitt.
Da Nytt i Uka spør prosjektleder i Tall Ships Races Ålesund,
Albert E. Gjørtz, om hvordan de
har kommet fram til at det var
200.000 besøkende svarer han
følgende:

– Vi har vurdert alderssammensetninga på de som var i
byen på ulike tidspunkt. Blant
annet var det mange barn under
ti år, og vi går ut fra at de ﬂeste
av disse ikke hadde mobiltelefon. Dessuten var det mange
eldre, som kanskje heller ikke
har mobiltelefon. Kanskje var
det også en del ektepar som bare
hadde med seg én telefon på
deling.
Teller også fastboende. Bjørn
Ivar Rødal, kommunalsjef for
oppvekst og kultur i Ålesund
kommune, er leder for arrangementskomiteen til Tall Ships
Races Ålesund 2015.
Overfor
Sunnmørsposten
bekrefter han at utregningene
er basert på to målinger daglig,
men at de ikke bare har telt bare
tilreisende, men alle i sentrum.
– Det er klart det blir skjønnsmessig, men vi har konkludert
ut i fra det med i overkant av
200. 000 besøkende.
– Vi skal gi en mer nøyaktig
vurdering av besøkstallene i en
samlerapport i september. Jeg
ser at det er et poeng at vi har
telt alle, men vi antar at siden
det er et så stort arrangement så
vil de som bor og jobber i sentrum også vil få med seg arrangementet.
– Det var ønskelig at det
skulle være en folkefest, og det
ble det, sier Rødal.
HARALD SKOTHEIM

harald.skotheim@smp.no

Auditions. Utsagnene om at det
er umulig for kvinnelige skuespillere å få seg jobb i voksen
alder bryr ikke om 52-åringen
seg noe om.
– Det ﬁnnes ﬁlm- og teaterroller for folk i min alder også, og i
skuespiller-Norge er jeg et nytt
fjes. Jeg har ikke tenkt å gi opp
før det er prøvd. Går det, så går
det, sier Mørkeset.
– Akkurat nå og kjenner meg
som i eventyret; det er bare å
legge i veg og se hva som skjer.
Det er en herlig følelse.
KARIN RYKKJE

kr@smp.no

Gjengangeren 06.08.2015

KULTUR 19

TV

ALEXANDER WORREN (FOTO)

alexander.worren@smp.no

EGEN FORESTILLING: Soloforestillinga «Oda – satans kvinne» hadde
premiere under fjorårets teaterfestival i Ålesund. Eva Mørkeset er ikke
fremmed for å lage seg ﬂere teaterkonsept. ARKIVFOTO: ALEXANDER WORREN

GJETTER FOR HØGT?:Prosjektleder Albert Gjørtz (t.v) og leder av
arrangementskomiteen, Bjørn Ivar Rødal, i Talls Ships Races i Ålesund.

ARKIVFOTO: LARS INGE SKREDE
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Etter selv å ha fått hjelp på Sunnaas vil Hallvard
Flatland sammen med datteren Katarina Flatland
nå lede en TV-innsamling til Sunnaas sykehus.

Drammens TiDenDe
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Torsdag 6. august 2015

Vår kjære bror

Sigbjørn Lien
født 6. oktober 1951

døde fra oss i dag.
Takk for alt du var for oss!
Tranby, 25. juli 2015.
Alvhild
Gunnar
Kari
Oddvar
Øvrige familie
Begravelsen har funnet sted
i stillhet.

Innsamlingsaksjonen «Aksjon Sunnaas: Fra
tragedier til mirakler», sendes direkte fra Sunnas
sykehus lørdag 22. august, melder TV 2 i en
pressemelding.

Vår alles kjære "Ruffen"

Rudolf Sønju
født 23. juli 1922

døde fra oss i dag.
Hvil i fred.
Solberglia/Mjøndalen
1. august 2015.
Ruth
Tanja
Wenche†
Barnebarn, oldebarn,
tippoldebarn
Øvrig familie

Til VG sier Flatland at det er ham selv som har
tatt initiativ til aksjonen.

Bisettes i Nedre Eiker kapell
tirsdag 11. august
kl. 14.00.

meD sTor enTUsiasme: Hallvard Flatland leder innsamlingsaksjon til Sunnaas sykehus senere

Nært forhold - Jeg har tilbrakt flere uker på
sykehus og vet hva hjelpen betyr. Jeg har fått et
nært forhold til stedet. Det er fint å kunne bidra
til å gi noe tilbake, sier han til VG.
Det var vinteren 2013 at den profilerte tvprogramlederen brått ble rammet av alvorlig
sykdom, det sjeldne HLH-syndromet. Flatland
tilbrakte ti uker på rehabilitering på Sunnaas,
etter å ha ligget i koma i tre måneder.
Blir spesielt - Det blir spesielt å lede et program
sammen med Katarina, og ekstra spesielt blir det
å lede nettopp «Aksjon Sunnaas: Fra tragedier til
mirakler», fordi vi og resten av familien har en
historie sammen som inkluderer Sunnaas
sykehus. Vi føler på denne måten at vi gir noe
tilbake, og håper at hele Norge slutter opp om
Sunnaasstiftelsens innsamlingsaksjon til inntekt
for rehabiliteringsformål over hele landet, sier
Hallvard Flatland.
Mange artister Blant artistene som vil delta er
Hanne Krogh, Marianne Antonsen, Halvdan
Sivertsen, Bjarte Hjelmeland, Rein Alexander og
Øystein Baadsvik - i tillegg til at seerne vil få
servert sterke historier knyttet til Sunnaas.

Samler inn
til Sunnaas

denne måneden.

Innsamlingsaksjonen «Aksjon
Sunnaas: Fra tragedier til mirakler», sendes direkte fra Sunnas sykehus lørdag 22. august,
melder TV 2 i en pressemelding.
Til VG sier Flatland at det er
ham selv som har tatt initiativ
til aksjonen.

og resten av familien har en
historie sammen som inkluderer Sunnaas sykehus. Vi føler
på denne måten at vi gir noe tilbake, og håper at hele Norge
slutter opp om Sunnaasstiftelsens innsamlingsaksjon til inntekt for rehabiliteringsformål
over hele landet, sier Hallvard
Flatland.

nært forhold

mange artister

– Jeg har tilbrakt flere uker på
sykehus og vet hva hjelpen betyr. Jeg har fått et nært forhold
til stedet. Det er fint å kunne bidra til å gi noe tilbake, sier han
til VG.
Det var vinteren 2013 at den
profilerte tv-programlederen
brått ble rammet av alvorlig
sykdom, det sjeldne HLH-syndromet. Flatland tilbrakte ti

Blant artistene som vil delta er
Hanne Krogh, Marianne Antonsen, Halvdan Sivertsen, Bjarte
Hjelmeland, Rein Alexander og
Øystein Baadsvik – i tillegg til at
seerne vil få servert sterke historier knyttet til Sunnaas.
(NTB)

født 31. mai 1917

Tislegård, 22. juli 2015.
Inger Marie
John

Reidun

Tove Anita
Per Birger
Veronica
Bjørn Henning
Øistein
Ellen Johanne
Arild
Heidi
Håkon
Line
Oldebarn
Oddvar
(bror)

Øvrige familie
Etter mors ønske
har bisettelsen funnet
sted i stillhet.

Vår kjære bror

Sigbjørn Lien
født 6. oktober 1951

døde fra oss i dag.
Takk for alt du var for oss!
Tranby, 25. juli 2015.
Alvhild
Gunnar
Kari
Oddvar
Øvrige familie
Begravelsen har funnet sted
i stillhet.

Aase Berg

født 15. mars 1926

døde fra oss i dag.
Drammen, 3. august 2015.
Karl
Torill
Rolf
Karin
Eric
Anne Marie
Sissel
Johnny
Barnebarn og oldebarn
Bisettes i Drammen
krematorium lille kapell
onsdag 12. august kl.13.00.

DøDsFall

Vår alles kjære

Stein Aage
Øvereng
født 7. oktober 1946

ble brått tatt fra oss
Life is what happens
to you while you're busy
making other plans.
Haugfoss, 30. juli 2015.
Nina
Trond
Morten
Snorre
Marte
Per Kristian

Shirley (samboer)
Vår umistelige, snille,
omsorgsfulle og gode sønn,
bror, nevø og fetter

Min kjære ektemann og
beste venn, vår engasjerte
og sprudlende far, svigerfar
og bestefar

Øystein
Edvardsen
født 17. juli 1986

døde plutselig fra oss i dag.
Ditt hjerte som banket
så varmt for oss alle
og øyne som lyste
og strålte så ømt
har stanset og sluknet
til sorg for oss alle.
Hva du har gjort
skal aldri bli glemt.

Odd Waaler
født 30. november 1937

døde fredfullt på Sykehuset
i Vestfold 2. august 2015
Det lyser en stjerne på
himmelen et sted. Et sted
der alle sjeler får fred. Vi
ser på den når vi er trist og
lei, og vet at det er deg.
Ingunn
Geir

Karoline Bøhmer

døde fra oss i dag.
Takk for den du var for oss.

Vår alles kjære

FoTo: nTB scanpix

uker på rehabilitering på SunnEtter selv å ha fått
aas, etter å ha ligget i koma i tre
hjelp på Sunnaas vil
måneder.
Hallvard Flatland
Blir spesielt
sammen med datte– Det blir spesielt å lede et proren Katarina Flatland gram sammen med Katarina,
nå lede en TV-innsam- og ekstra spesielt blir det å lede
nettopp «Aksjon Sunnaas: Fra
ling til Sunnaas syketragedier til mirakler», fordi vi
hus.
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Vår kjære mor, svigermor,
mormor, farmor, oldemor,
søster og tante

Berit
Marianne

Gravstener

Mjøndalen, 29. juli 2015.

Stor utstilling
Gode priser hele året

Pappa
Mamma og Knut
Henning, Ingar
Øvrige familie

Ingen fordyrende mellomledd.
Omsliping, navntilføyelser
og bolting.

Begraves fra
Nedre Eiker kirke
tirsdag 11. august
kl. 12.00.

Tine, Mia, Maja, Hanna
Øvrige familie og venner
Bisettes fra
Orelund kapell, Sandefjord
fredag 14. august kl. 11.30

Jeanette
Markus
Øvrige familie
Bisettes i Nykirke kirke,
onsdag 12.august, kl.12.30
I stedet for blomster
ønskes en gave til
Røde Kors.

Vi har laget en minneside
for Øystein, se jolstad.no.

Tlf. 32 84 00 48
Husebysletta 39, 3400 Lier
www.sigvartsen.no

Hallvard Flatland leder TV-innsamling til inntekt for Sunnaas sykehus
Varden 06.08.2015

Hallvard Flatland: Samler inn til Sunnaas
Gjengangeren 06.08.2015

Hallvard Flatland Samler inn til Sunnaas
Sunnmørsposten 06.08.2015

Samler inn til Sunnaas
Østlendingen 06.08.2015

Flatland samler inn til Sunnaas
Telemarksavisa 06.08.2015

Bildetekst: MED STOR ENTUSIASME: Hallvard
Flatland leder innsamlingsaksjon til Sunnaas
sykehus senere denne måneden.
© Drammens Tidende

Oversikt over like treff
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Flatland samler inn til Sunnaas
Telemarksavisa. Publisert på trykk 06.08.2015. Profil: Sunnaas sykehus HF, Sunnaas sykehus HF. Side: 44.

OSLO: Etter selv å ha fått hjelp på Sunnaas vil
Hallvard Flatland sammen med datteren Katarina
Flatland nå lede en tv-innsamling til Sunnaas
sykehus.

44

kulTur

Telemarksavisa

Torsdag 6. august 2015

Flatland samler inn til Sunnaas

sTØTTe: Hallvard Flatland leder innsamlingsaksjon til Sunnaas
sykehus senere denne måneden.

ham selv som har tatt initiativ
til aksjonen.
– ,Jeg har tilbrakt flere uker
på sykehus og vet hva hjelpen
betyr. Jeg har fått et nært forhold til stedet. Det er fint å
kunne bidra til å gi noe tilbake,
sier han til VG.
Det var vinteren 2013 at den
profilerte tv-programlederen
brått ble rammet av alvorlig
sykdom, det sjeldne HLH-syn-

OslO: Etter selv å ha fått hjelp
på Sunnaas vil Hallvard Flatland sammen med datteren
Katarina Flatland nå lede en
tv-innsamling til Sunnaas sykehus.
Innsamlingsaksjonen «Aksjon Sunnaas: Fra tragedier til
mirakler», sendes direkte fra
Sunnas sykehus lørdag 22. august.
Til VG sier Flatland at det er

dromet. Flatland tilbrakte ti
uker på rehabilitering på Sunnaas, etter å ha ligget i koma i
tre måneder.
– Det blir spesielt å lede et
program sammen med Katarina, og ekstra spesielt blir det å
lede nettopp «Aksjon Sunnaas: Fra tragedier til mirakler»,
fordi vi og resten av familien
har en historie sammen som
inkluderer Sunnaas sykehus.

Innsamlingsaksjonen «Aksjon Sunnaas: Fra
tragedier til mirakler», sendes direkte fra Sunnas
sykehus lørdag 22. august.
Til VG sier Flatland at det er ham selv som har
tatt initiativ til aksjonen.
- ,Jeg har tilbrakt flere uker på sykehus og vet hva
hjelpen betyr. Jeg har fått et nært forhold til
stedet. Det er fint å kunne bidra til å gi noe
tilbake, sier han til VG.
Det var vinteren 2013 at den profilerte tvprogramlederen brått ble rammet av alvorlig
sykdom, det sjeldne HLH-syndromet. Flatland
tilbrakte ti uker på rehabilitering på Sunnaas,
etter å ha ligget i koma i tre måneder.

nesTen «hemmelig»: Tor Åge Bringsværd har utgitt en bok som nesten ingen har registrert. Verken media eller bokhandlere har heller fått den med seg, mener Bringsværd.
Bidlet er tatt i en annen sammenheng.

Her er Tor Åge Bringsværds

hemmelige bok

skien: Han selger
tusenvis av Karsten
og Petra og de andre.
Nå har Tor Åge Bringsværd gitt ut en bok
som «ingen» vet om.
Marie edholM andresen
marie.edholm.andresen@ta.no
977 67 556

«Jeg har arbeidet som fulltids
forfatter i nærmere 50 år. I november fjor utga jeg en roman
som er så hemmelig at verken
media eller bokhandlene kjenner til den.» skriver han på sin
Facebook-side.
– Hvorfor så hemmelig?
– Jo, jeg fylte jo 75 år i fjor, og i
den forbindelse utga Cappelen
en antologi med «nesten alt».
Jeg synes det også burde være
noe nytt med – dum som jeg
var, humrer han, og sier der-

med at den ble litt «usynlig».
På Facebook skriver han:
«Romanen heter Panama,
men har naturligvis ingenting
med det geografiske Panama å
gjøre. Den er en av de rareste
bøker jeg har skrevet, men også
(eller kanskje nettopp derfor)
en av de jeg har hatt aller mest
glede av å jobbe med. Årsaken
til at jeg nå røper at Panama virkelig finnes (utgitt på det hellige, alminnelige og vennlige forlag Cappelen Damm) er at jeg
vet at det – utrolig nok – finnes
mennesker der ute i det ukjente
som faktisk samler på de bøker
jeg skriver. Og her har de altså
noe som med tiden vil bli et
«collectors item» og en sjeldenhet i antikvariatene. Et hint til
dere som kan tenkes å lete etter
Panama: Den finnes bare under
beskyttende plast og i en pappkassett. Mer røper jeg ikke.»
Utgivelsen var ment som en

hyggelig gest fra forlagets side.
– Ja, den ble ganske fin, innpakket i en grå kassett – pluss
den lille romanen som ingen
har hørt om, humrer han.

hyllest
– Hvordan er boken da?
– Nei, det vil jeg ikke si noe
om. Du får lese den selv.
Antologien har fått navnet
«Tilfeldighetene er våre venner».
Om utgivelsen skriver Cappelen Damm dette:
«Cappelen Damm markerer
jubileet med en dobbeltutgivelse; en ny roman og en antologi
som speiler bredden i et enestående og ufattelig rikt norsk forfatterskap. Bringsværd er vår
fremste representant for sjangeren fantastisk litteratur, antologien «Tilfeldigheten er våre
venner» viser fram romanfor-

her er boken: Her er omslaget som Bringsværd selv med - med
en viss humoristisk undertone - la ut på sin Facebook-side.
fatteren, dramatikeren, barnebokforfatteren og den enestående novellisten som gjennom
et halvt århundre har satt sitt
stempel på samtidslitteraturen.

- Det blir spesielt å lede et program sammen med
Katarina, og ekstra spesielt blir det å lede
nettopp «Aksjon Sunnaas: Fra tragedier til
mirakler», fordi vi og resten av familien har en
historie sammen som inkluderer Sunnaas
sykehus.

Hallvard Flatland Samler inn til Sunnaas

Bildetekst: STØTTE: Hallvard Flatland leder

Østlendingen 06.08.2015

Samtidig lanseres romanen Panama, en dystopisk framtidsfabel som til fulle demonstrerer
vitaliteten i Bringsværds forfatterskap.

Sunnmørsposten 06.08.2015

Samler inn til Sunnaas

innsamlingsaksjon til Sunnaas sykehus senere
denne måneden.
© Telemarksavisa

Oversikt over like treff
Samler inn til Sunnaas
Drammens Tidende 06.08.2015

Hallvard Flatland leder TV-innsamling til inntekt for Sunnaas
sykehus
Varden 06.08.2015

Hallvard Flatland: Samler inn til Sunnaas
Gjengangeren 06.08.2015
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Ba faren om råd før hun skulle delta på danseprogram
Kjendis.no. Publisert på nett 08.08.2015 10:34. Profil: Sunnaas sykehus HF, Aksjon Sunnaas.
Gabrielle Graatrud.

Ville ha det gøy etter den tunge tiden. , kl.
(Dagbladet): - Det har vært mye alvor og mye å
gjøre i livet mitt de seineste årene.
Jeg har lyst til å ha det gøy, selv om det bare er
noen uker, sa Katarina Flatland til Dagbladet
under presselanseringen for TV 2-programmet
Skal vi danse.
Den profilerte 26-åringen har for tiden fullt opp
med medisinstudier, som programleder i God
sommer Norge, samt innspillinger til høstens
Jakten på kjærligheten og forberedelser til Skal vi
danse.
Denne uka ble det i tillegg kjent at hun skal lede
den direktesendte innsamlingsaksjonen Aksjon
Sunnaas: Fra tragedier til mirakler sammen med
sin far, Hallvard Flatland. Sendingen skal gjøres
fra Sunnaas sykehus der Hallvard Flatland selv
var på rehabilitering i ti uker etter å ha vært tre
måneder i koma vinteren 2013.
TV-Norge-gründeren, programlederen, Casinoverten og forretningsmannen ble rammet av det
sjeldne HLH-syndromet i 2013. Ingen, ikke
engang hans nærmeste familie, trodde at han
skulle overleve sykdommen, skriver VG.
Skal danse seg glad
Datteren forteller Dagbladet at hun har vært
gjennom tunge tider, og at hun konfererte med
faren før hun sa ja til å delta på Skal vi danse.
- Han sa: er du sikker på det? Det tar mye tid.
Hva med skolen? Han var skikkelig
papparådfører. Men han skjønte at jeg hadde
lyst, og da sa han at jeg burde gjøre det, sa
Katarina Flatland.
- Jeg har rådført meg med kjæreste, søster og
foreldre. De kjenner meg og vet ofte hva som er
best for meg. Jeg har fått tilbakemelding på at
dette synes de jeg skulle være med på. Jeg tror
de tenker at jeg har godt av å bare ha det litt
moro nå.
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Redd for å ta programlederrollen
Den unge, men erfarne programlederen gleder
seg til å være programdeltager, men er redd hun
kan komme til å ta en mer vant rolle.
- Det blir veldig gøy. Jeg er nok ikke hun som er
så god, men jeg skal bidra til så god stemning
som mulig under sending, slik at folk har det gøy.
Det skal jeg ta på meg, sa Katarina Flatland til
Dagbladet om Skal vi danse.

Uttak 03.09.2015 Kilde: Retriever

at alle deltagerne skal det bra. Men jeg må passe litt på,
det er uvant å være deltager, men jeg må tørre å være
bare det óg.
Katarina Flatland skal danse i høst. Video: Lars Eivind
Bones
© Kjendis.no
Se webartikkelen på http://ret.nu/qMlNkzY

- Ja, jeg tar litt programlederrollen og vil passe på
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Flatland klar for Aksjon Sunnaas
Helseinfo. Publisert på nett 09.08.2015 12:21. (Oppdatert 10.08.2015 14:23) Profil: Sunnaas sykehus HF, Aksjon Sunnaas.

AKSJON SUNNAAS: For første gang skal far
Hallvard og datter Katarina Flatland lede et tvprogram sammen når TV 2 22. august sender
innsamlingsaksjonen Aksjon Sunnaas: Fra
tragedier til mirakler, direkte fra Sunnaas
sykehus. (Oppdatert: 10.08.2015 14:23)
BILDE Hallvard og Katarina Flatland skal lede en
artistgalla-lignende sending fra Sunnaas sykehus
22. august.
Etter Hallvard Flatlands alvorlige sykdom for to år
siden, blir det en helt spesiell sending for både
far og datter. Vinteren 2013 ble tv-profilen
Hallvard Flatland brått alvorlig syk. Etter en lang
og tøff sykdomsperiode for både Hallvard og
resten av familien, bar det til Sunnaas sykehus
for rehabilitering.
Aksjon Sunnaas
- Det blir spesielt å lede et program sammen med
Katarina, og ekstra spesielt blir det å lede
nettopp Aksjon Sunnaas: Fra tragedier til
mirakler, fordi vi og resten av familien har en
historie sammen som inkluderer Sunnaas
sykehus. Vi føler på denne måten at vi gir noe
tilbake, og håper at hele Norge slutter opp om
Sunnaasstiftelsens innsamlingsaksjon til inntekt
for rehabiliteringsformål over hele landet, sier
Hallvard Flatland.
Flotte artister Lørdag 22. august skal Hallvard
tilbake til Sunnaas, sammen med datteren
Katarina, for å lede en helaften på TV 2 med
flotte artister som blant andre Hanne Krogh,
Marianne Antonsen, Halvdan Sivertsen, Bjarte
Hjelmeland, Rein Alexander og Øystein Baadsvik i tillegg til sterke historier knyttet til Sunnaas. Jeg sier litt hårete at målet med denne
innsamlingsaksjonen er å kunne hjelpe lamme til
å gå og stumme til å snakke. Selv ble jeg trillet
inn i rullestol, og gikk ut dørene på egne bein ti
uker senere. I løpet av de ti ukene fikk jeg både
se og selv oppleve det utrolig viktige arbeidet
som gjøres på Sunnaas, forteller Hallvard.
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Alvorlig sykdom - Mange tror at ulykker eller
alvorlig sykdom aldri vil ramme dem selv, men
det kan det fort gjøre. Derfor er Sunnaas og
andre rehabiliteringsinstitusjoner viktige for oss
alle. Vi håper mange vil være med å hjelpe
Sunnaasstiftelsen å gi rehabiliteringsfeltet et løft
gjennom denne innsamlingen. Midlene skal blant
annet gå til banebrytende forskning og utvikling
av ny teknologi. Innsamlingsaksjonen vil også
bidra til aktivitet og god livskvalitet for barn og
voksne som har havnet i en vanskelig situasjon
etter sykdom og skade, sier han videre.
Spesiell kveld - Det blir en helt spesiell kveld for
oss. Vi har selv fått føle hvor fantastisk jobben
som gjøres på Sunnaas er. Vi har verdens beste
helsevesen i Norge, men samtidig er det mye
som ikke blir dekket. Dette håper vi å kunne gi et
bidrag til. For meg blir dette ikke bare en jobb,
jeg kjenner også på den personlige motivasjonen.
Jeg gleder meg veldig, sier Katarina Flatland.

Uttak 03.09.2015 Kilde: Retriever

About Latest Posts
Helseinfo
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler
helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening,
pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver
om helse i Norge og formidler også helsesaker fra
utlandet.
Latest posts by Helseinfo (see all)
Strikse krav stopper fagskoler - August 10, 2015
Flatland klar for Aksjon Sunnaas - August 9, 2015
Fedmen øker med rikdom - August 8, 2015 !-© Helseinfo
Se webartikkelen på http://ret.nu/IfumCsC6
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- La handikappede være en ressurs
Lars Ivar (29) fikk livet snudd på hodet etter alvorlig nakkeskade Støtter
Sunnaasstiftelsens innsamlingsaksjon på TV 2
Tønsbergs Blad (1 likt treff). Publisert på trykk 10.08.2015. Profil: Sunnaas sykehus HF, Sunnaas sykehus HF.
IDA KRISTINE HOLM. Side: 6-7.

Da Lars Ivar la seg for å sove ante han fred og
ingen fare. 16 dager senere våknet han - lam fra
brystet og ned.
TØNSBERG: Det var under en skoletur i 2007 at
Lars Ivar Eilerås (29) fra Tønsberg fikk
tilværelsen snudd på hodet.

6

nyheTer

Mandag 10. august 2015

Tønsbergs blad

Tønsbergs blad

Viktig rehabilitering Lam fra brystet og ned og
uten følelse i hendene, fikk det aktive livet som
sportsinteressert odelsgutt og student en brå
slutt. Etter tre måneder på sykehus gjennomgikk
Lars Ivar deretter langvarig rehabilitering ved
Sunnaas sykehus på Nesodden.
- I begynnelsen hadde jeg ikke et positivt bilde av
det å sitte i rullestol. Det ble mange tanker om
framtida og hvordan jeg skulle klare meg, sier
han.
På Sunnaas fant Lars Ivar imidlertid trygghet i
kontakt med andre i lignende situasjoner, samt
hjelp til å mestre den nye hverdagen.
- Terskelen mellom sykehus og dagligliv ble
mindre. På Sunnaas viser de deg hvilke
muligheter du har selv om skaden har forandret
livet ditt, sier han.
Tettere oppfølging Lars Ivar synes det er bra at
Sunnaasstiftelsen nå har fått gjennomslag for en
innsamlingsaksjon, som vises på TV 2 22.
august.
- Alle kjenner noen med kreft, og kreftforskning
har fått mye oppmerksomhet tidligere, men det
er viktig å fokusere på andre skader og skjebner
også, sier han.
Med mer penger til forskning håper Lars Ivar at
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– la handikappede være en ressurs
Da Lars Ivar la seg for
å sove ante han fred
og ingen fare. 16
dager senere våknet
han – lam fra brystet
og ned.
Ida KrIstIne Holm
ida.holm@tb.no
928 96 446

Tønsberg: Det var under en
skoletur i 2007 at Lars Ivar Eilerås (29) fra Tønsberg fikk tilværelsen snudd på hodet.
– Jeg hadde gått i søvne og
falt ut av et vindu i fjerde etasje.
Det resulterte i brukket nakke,
skader på milt og hofte samt en
knust en underarm, forteller
han.

sinTe: Ekteparet Nina Kvenild og Per Grette er sjokkerte og sinte
etter svanedrapet. De ga alltid svanefamilien mat når de svømte
FOTO: Terje Wilhelmsen
forbi her på Nes.

sinte etter
svanedrapet

Viktig rehabilitering
Lam fra brystet og ned og uten
følelse i hendene, fikk det aktive livet som sportsinteressert
odelsgutt og student en brå
slutt. Etter tre måneder på sykehus gjennomgikk Lars Ivar
deretter langvarig rehabilitering ved Sunnaas sykehus på
Nesodden.
– I begynnelsen hadde jeg
ikke et positivt bilde av det å
sitte i rullestol. Det ble mange
tanker om framtida og hvordan
jeg skulle klare meg, sier han.
På Sunnaas fant Lars Ivar
imidlertid trygghet i kontakt
med andre i lignende situasjoner, samt hjelp til å mestre den
nye hverdagen.
– Terskelen mellom sykehus
og dagligliv ble mindre. På Sunnaas viser de deg hvilke muligheter du har selv om skaden har
forandret livet ditt, sier han.

Svanedrapet på Hvasser
har skapt sterke reaksjoner. Folk er i harnisk. Det
rammede svaneparet har
holdt til i samme området
i over 20 år.
Terje Wilhelmsen
terje.wilhelmsen@tb.no
918 53 912

akTiv: –Rullestolrugbyen gir meg viktig trening som er knyttet til
mine egne og lagets prestasjoner, og ikke bare det å overleve, sier Lars
FOTO: PrivaT
Ivar Eilerås.

sUnnaas sykehUs
■ Norges største spesialsykehus innen rehabilitering og fysikalsk

medisin.

■ Behandler rundt 2800 pasienter per år.
■ Har et særlig ansvar for å utvikle rehabiliteringsfeltet faglig og

Tettere oppfølging

- Jeg hadde gått i søvne og falt ut av et vindu i
fjerde etasje. Det resulterte i brukket nakke,
skader på milt og hofte samt en knust en
underarm, forteller han.
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Lars Ivar synes det er bra at
Sunnaasstiftelsen nå har fått
gjennomslag for en innsamlingsaksjon, som vises på TV 2
22. august.
– Alle kjenner noen med
kreft, og kreftforskning har fått
mye oppmerksomhet tidligere,
men det er viktig å fokusere på
andre skader og skjebner også,
sier han.
Med mer penger til forskning
håper Lars Ivar at legene kanskje kan reparere rygg- og nakkeskader ved hjelp av stamceller i framtida. Han mener også
folk bør støtte innsamlingsak-

strukturelt i Helse-Øst-regionen.

■ Har, i regi av Sunnaasstiftelsen, satt i gang en innsamlingsaksjon

som skal fremme rehabiliteringsformål over hele landet.

■ Innsamlingen «Aksjon Sunnaas – fra tragedier til mirakler» er årets

sjonen for å gjøre rehabilitering
mer personlig og spisset.
– Samfunnet vårt forandrer
seg hele tiden, noe som krever
tettere oppfølging og individuelle tiltak. Ved å bidra kan du
hjelpe målgruppa til å være en
samfunnsøkonomisk ressurs

og gi dem styrke gjennom
mestringsfølelse. Dette vil igjen
gi dem bedre helse og livskvalitet, sier han.

Fokusert på framtida
Lars Ivar håper også innsamlingsaksjonen kan medvirke til

å minske stigmatiseringen av
handikappede.
– Man bør huske på at hvem
som helst kan rammes av en
ulykke, noe jeg er et bevis på,
sier han.
Selv gjør han alt han kan for
å fokusere på det positive og

opprettholde sitt gamle jeg.
Flere ganger i uka pendler han
til Fredrikstad der han studerer innovasjon og prosjektledelse.
– Jeg ønsker å jobbe med
mennesker og vil bruke situasjonen min til å være en pro-

Vil styrke rehabiliteringstilbudet
– Et liv som reddes skal
også leves, sier leder i
Sunnaasstiftelsen,
Marianne H. Dybwad.
Ida KrIstIne Holm
ida.holm@tb.no
928 96 446

leder: Marianne H. Dybwad.

TV-aksjon på TV 2 og vises lørdag 22. august.

hVerdagsMesTrIng: – For meg er det viktig å beholde så mye av meg selv som mulig. Jeg anstrenger meg heller litt ekstra for å ha på
de klærne jeg ønsker, selv om det betyr at jeg trenger assistanse og må sitte litt mer ubehagelig i rullestolen, sier Lars Ivar Eilerås. Her er han
FOTO: Jan TOre erIKsen
fotografert på gressklipperen sin.

nesOdden: Ved hjelp av «Aksjon Sunnaas – fra tragedier til
mirakler» skal Sunnaasstiftelsen hjelpe mennesker som av

alvorlig sykdom eller skade har
fått medfølgende lammelser eller kognitiv svikt.
– Mange opplever at de trenger mye hjelp og støtte, selv til
enkle dagligdagse gjøremål.
Sunnaasstiftelsen vil hjelpe
dem å finne en vei videre, sier
Dybwad.

Viktige prosjekter
Hun forklarer at offentlige mid-

ler ofte ikke strekker til for å
sikre Norge en god posisjon
med tanke på nødvendig teknologi og forskning til denne
målgruppa.
– Vi ønsker derfor å gi rehabiliterings-Norge et løft, slik at
nødvendig utstyr gjøres tilgjengelig kjappest mulig, sier hun.
Med pengene fra innsamlingsaksjonen skal Sunnaas
derfor øke bevilgningen av ut-

styr og støtte små og store forskningsprosjekter. Tidligere har
stiftelsen blant annet finansiert
en robot som skal få lamme til å
gå igjen, og er som følge av dette blitt en del av en stor studie i
Europa.
– Denne investeringen ble for
dyr for de offentlige sykehusene, men er nødvendig for å utløse og videreutvikle kunnskap
på dette feltet, fastslår Dybwad.

blemløser, sier Lars Ivar, og legger til:
– Rullestolrugby har også
hjulpet meg veldig, i form av at
det er en trening som omhandler mine og lagets prestasjoner.
Det er ikke noe jeg «må» gjennom for å overleve, sier han.

bedre helhet
Hun understreker at Sunnaas
tjener et formål det er kjempeviktig å støtte oppom.
– Et liv som reddes skal også
leves. Akuttmedisinen i Norge
har blitt veldig bra, derfor er det
desto viktigere at det står like
bra til i andre enden, slik at folk
med skader kan leve gode og
aktive liv i etterkant, sier hun.
Sunnaasstiftelsen har fått

Alle kjenner noen med kreft, og kreftforskning
har fått mye oppmerksomhet tidligere,
men det er viktig å fokusere på andre skader
og skjebner også

"

lars ivar eilerås
falt ut av vindu og ble lam fra brystet og ned

årets TV-aksjon på TV 2, som
vises lørdag 22. august. Livesendingen ledes av Hallvar og
Katarina Flatland, som tar seerne gjennom en kveld fylt av
sterke pasienthistorier og flotte
artister fra terrassen på Sunnaas sykehus.
– Dersom man ønsker å bidra
kan man sende en sms med kodeord «Sunnaas» til 2160. Da gir
man automatisk 200 kroner,

forklarer Dybwad.
Hun forteller at man også kan
opprette en egen digital innsamlingsbøsse og starte sin
egen innsamlingsaksjon. Den
som samler inn mest vinner en
billett til livesendingen.
– Dersom man ønsker å gi et
større beløp eller ikke har anledning til å gi via sms, kan man
gi
via
kontonummer:
8601.18.15628, opplyser hun.

hvasser: Tønsbergs Blad
kunne lørdag fortelle at noen
har tatt livet av en svanefar,
som hadde som sin fremste
oppgave i livet å beskytte sine
sju små unger og svanemor.
Dette er skjedd i Øra-området
mellom Brøtsø og Hvasser.
Noen har følt svanefars opptreden som truende og derfor
skutt den stolte fuglen.

kom inn i gangen
Flere Tønsbergs Blad har
snakket med i det aktuelle
området er fly forbannet.
Blant disse er ekteparet Nina
Kvenild og Per Grette.
– Det samme svaneparet har
vært her i alle de 15 årene vi
har bodd på Nes. Vi er blitt
svært glad i disse svanene,
sier Nina.
Per mener at dette må være
gjensidig.
– De er i hvert fall ikke redde
for oss. De kjenner oss igjen
når vi kommer med mat til
dem. En gang jeg var alene
hjemme hørte jeg noe romstering nede i første etasje hvor

døra ut sto åpen. Jeg trodde
først det var kona som var
kommet hjem. Da jeg ikke
hørte noe mer, gikk jeg ned for
å sjekke hva det kunne være.
Da var det svanefar som hadde kom helt inn i gangen for å
få mat. Den ble verken redd eller aggressiv da jeg kom ned. I
stedet spiste den pent fra hånda min samtidig som jeg klappet den. Så fikk den med seg
mat til de andre, sier Per.

i over 20 år
Ekteparet håper at vedkommende som har skutt svanen
blir tatt og får en treng straff.
– Dette går rett og slett ikke
an. Det er helt fryktelig at
noen kan gjøre noe slikt, sier
de.
Roar Heggelund, som bor i
nabolaget, synes det er avskyelig at noen har slutt svanen.
– Det samme svaneparet har
holdt til i dette området de 20
årene jeg har bodd her. Sannsynligvis enda lenger. Om
sommeren svømmer de stolt
rundt med sine unger. I år er
det sju. Det er et fantastisk
syn, som mange har fått med
seg når de har kjørt på veien
langs sjøen etter at de har passert Øra-brua ut mot Hvasser,
sier Heggelund.
Etter at svanedrapet ble
kjent lørdag morgen, har også
NOAH engasjert seg, og opplyser på sine Facebook-sider at
de vil anmelde saken.

– vi har ikke lagt ned
Tønsberg: Tønsbergs Blad
skrev 3. august om at brudeog selskapskjolebutikken Bride and Party Fashion i Øvre
Langgate 50 var konkurs.
Siden har Anja Sjuls hos
konkurrenten Brudehuset –
Sjuls Design, i Øvre Langgate
48, mottatt en storm av fortvilte henvendelser fra kun-

der som tror deres kjoler er
tapt.
– Mange av våre kunder har
ringt helt fortvilet, sier hun.
Nå ønsker Sjuls å oppklare
forvirringen og avkrefter at
det er Brudehuset–Sjuls Design som er langt ned.
– Vi er i full fart og gjør som
vi har gjort før, sier hun.

legene kanskje kan reparere rygg- og nakkeskader ved
hjelp av stamceller i framtida. Han mener også folk bør
støtte innsamlingsaksjonen for å gjøre rehabilitering mer
personlig og spisset.
- Samfunnet vårt forandrer seg hele tiden, noe som
krever tettere oppfølging og individuelle tiltak. Ved å
bidra kan du hjelpe målgruppa til å være en
samfunnsøkonomisk ressurs og gi dem styrke gjennom
mestringsfølelse. Dette vil igjen gi dem bedre helse og
livskvalitet, sier han.
Fokusert på framtida Lars Ivar håper også
innsamlingsaksjonen kan medvirke til å minske
stigmatiseringen av handikappede.
- Man bør huske på at hvem som helst kan rammes av
en ulykke, noe jeg er et bevis på, sier han.
Selv gjør han alt han kan for å fokusere på det positive
og opprettholde sitt gamle jeg. Flere ganger i uka
pendler han til Fredrikstad der han studerer innovasjon
og prosjektledelse.
- Jeg ønsker å jobbe med mennesker og vil bruke
situasjonen min til å være en problemløser, sier Lars
Ivar, og legger til:
- Rullestolrugby har også hjulpet meg veldig, i form av at
det er en trening som omhandler mine og lagets
prestasjoner. Det er ikke noe jeg «må» gjennom for å
overleve, sier han.
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"Alle kjenner noen med kreft, og kreftforskning
har fått mye oppmerksomhet tidligere, men det
er viktig å fokusere på andre skader og skjebner
også"
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og må sitte litt mer ubehagelig i rullestolen, sier Lars

å beholde så mye av meg selv som mulig. Jeg
anstrenger meg heller litt ekstra for å ha på de klærne
jeg ønsker, selv om det betyr at jeg trenger assistanse
Ivar Eilerås. Her er han fotografert på gressklipperen

falt ut av vindu og ble lam fra brystet og ned
SUNNAAS SYKEHUS
Norges største spesialsykehus innen
rehabilitering og fysikalsk medisin.

sin.|AKTIV: -Rullestolrugbyen gir meg viktig trening som
er knyttet til mine egne og lagets prestasjoner, og ikke
bare det å overleve, sier Lars Ivar Eilerås.
© Tønsbergs Blad

Behandler rundt 2800 pasienter per år.
Har et særlig ansvar for å utvikle
rehabiliteringsfeltet faglig og strukturelt i HelseØst-regionen.

Oversikt over like treff
La handikappede være en ressurs
Ekstra 11.08.2015

Har, i regi av Sunnaasstiftelsen, satt i gang en
innsamlingsaksjon som skal fremme
rehabiliteringsformål over hele landet.
Innsamlingen «Aksjon Sunnaas - fra tragedier til
mirakler» er årets TV-aksjon på TV 2 og vises
lørdag 22. august.
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- Et liv som reddes skal også leves, sier leder i
Sunnaasstiftelsen, Marianne H. Dybwad.
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– la handikappede være en ressurs
Da Lars Ivar la seg for
å sove ante han fred
og ingen fare. 16
dager senere våknet
han – lam fra brystet
og ned.
Ida KrIstIne Holm

NESODDEN: Ved hjelp av «Aksjon Sunnaas - fra
tragedier til mirakler» skal Sunnaasstiftelsen
hjelpe mennesker som av alvorlig sykdom eller
skade har fått medfølgende lammelser eller
kognitiv svikt.
- Mange opplever at de trenger mye hjelp og
støtte, selv til enkle dagligdagse gjøremål.
Sunnaasstiftelsen vil hjelpe dem å finne en vei
videre, sier Dybwad.
Viktige prosjekter Hun forklarer at offentlige
midler ofte ikke strekker til for å sikre Norge en
god posisjon med tanke på nødvendig teknologi
og forskning til denne målgruppa.
- Vi ønsker derfor å gi rehabiliterings-Norge et løft,
slik at nødvendig utstyr gjøres tilgjengelig
kjappest mulig, sier hun.
Med pengene fra innsamlingsaksjonen skal
Sunnaas derfor øke bevilgningen av utstyr og
støtte små og store forskningsprosjekter.
Tidligere har stiftelsen blant annet finansiert en
robot som skal få lamme til å gå igjen, og er som
følge av dette blitt en del av en stor studie i
Europa.
- Denne investeringen ble for dyr for de offentlige
sykehusene, men er nødvendig for å utløse og
videreutvikle kunnskap på dette feltet, fastslår
Dybwad.
Bedre helhet

ida.holm@tb.no
928 96 446

Tønsberg: Det var under en
skoletur i 2007 at Lars Ivar Eilerås (29) fra Tønsberg fikk tilværelsen snudd på hodet.
– Jeg hadde gått i søvne og
falt ut av et vindu i fjerde etasje.
Det resulterte i brukket nakke,
skader på milt og hofte samt en
knust en underarm, forteller
han.

sinTe: Ekteparet Nina Kvenild og Per Grette er sjokkerte og sinte
etter svanedrapet. De ga alltid svanefamilien mat når de svømte
FOTO: Terje Wilhelmsen
forbi her på Nes.

sinte etter
svanedrapet

Viktig rehabilitering
Lam fra brystet og ned og uten
følelse i hendene, fikk det aktive livet som sportsinteressert
odelsgutt og student en brå
slutt. Etter tre måneder på sykehus gjennomgikk Lars Ivar
deretter langvarig rehabilitering ved Sunnaas sykehus på
Nesodden.
– I begynnelsen hadde jeg
ikke et positivt bilde av det å
sitte i rullestol. Det ble mange
tanker om framtida og hvordan
jeg skulle klare meg, sier han.
På Sunnaas fant Lars Ivar
imidlertid trygghet i kontakt
med andre i lignende situasjoner, samt hjelp til å mestre den
nye hverdagen.
– Terskelen mellom sykehus
og dagligliv ble mindre. På Sunnaas viser de deg hvilke muligheter du har selv om skaden har
forandret livet ditt, sier han.

Svanedrapet på Hvasser
har skapt sterke reaksjoner. Folk er i harnisk. Det
rammede svaneparet har
holdt til i samme området
i over 20 år.
Terje Wilhelmsen
terje.wilhelmsen@tb.no
918 53 912

akTiv: –Rullestolrugbyen gir meg viktig trening som er knyttet til
mine egne og lagets prestasjoner, og ikke bare det å overleve, sier Lars
FOTO: PrivaT
Ivar Eilerås.
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Tettere oppfølging
Lars Ivar synes det er bra at
Sunnaasstiftelsen nå har fått
gjennomslag for en innsamlingsaksjon, som vises på TV 2
22. august.
– Alle kjenner noen med
kreft, og kreftforskning har fått
mye oppmerksomhet tidligere,
men det er viktig å fokusere på
andre skader og skjebner også,
sier han.
Med mer penger til forskning
håper Lars Ivar at legene kanskje kan reparere rygg- og nakkeskader ved hjelp av stamceller i framtida. Han mener også
folk bør støtte innsamlingsak-

strukturelt i Helse-Øst-regionen.

■ Har, i regi av Sunnaasstiftelsen, satt i gang en innsamlingsaksjon

som skal fremme rehabiliteringsformål over hele landet.

■ Innsamlingen «Aksjon Sunnaas – fra tragedier til mirakler» er årets

sjonen for å gjøre rehabilitering
mer personlig og spisset.
– Samfunnet vårt forandrer
seg hele tiden, noe som krever
tettere oppfølging og individuelle tiltak. Ved å bidra kan du
hjelpe målgruppa til å være en
samfunnsøkonomisk ressurs

og gi dem styrke gjennom
mestringsfølelse. Dette vil igjen
gi dem bedre helse og livskvalitet, sier han.

Fokusert på framtida
Lars Ivar håper også innsamlingsaksjonen kan medvirke til

å minske stigmatiseringen av
handikappede.
– Man bør huske på at hvem
som helst kan rammes av en
ulykke, noe jeg er et bevis på,
sier han.
Selv gjør han alt han kan for
å fokusere på det positive og

opprettholde sitt gamle jeg.
Flere ganger i uka pendler han
til Fredrikstad der han studerer innovasjon og prosjektledelse.
– Jeg ønsker å jobbe med
mennesker og vil bruke situasjonen min til å være en pro-

Vil styrke rehabiliteringstilbudet
– Et liv som reddes skal
også leves, sier leder i
Sunnaasstiftelsen,
Marianne H. Dybwad.
Ida KrIstIne Holm
ida.holm@tb.no
928 96 446

leder: Marianne H. Dybwad.

TV-aksjon på TV 2 og vises lørdag 22. august.

hVerdagsMesTrIng: – For meg er det viktig å beholde så mye av meg selv som mulig. Jeg anstrenger meg heller litt ekstra for å ha på
de klærne jeg ønsker, selv om det betyr at jeg trenger assistanse og må sitte litt mer ubehagelig i rullestolen, sier Lars Ivar Eilerås. Her er han
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fotografert på gressklipperen sin.

nesOdden: Ved hjelp av «Aksjon Sunnaas – fra tragedier til
mirakler» skal Sunnaasstiftelsen hjelpe mennesker som av

alvorlig sykdom eller skade har
fått medfølgende lammelser eller kognitiv svikt.
– Mange opplever at de trenger mye hjelp og støtte, selv til
enkle dagligdagse gjøremål.
Sunnaasstiftelsen vil hjelpe
dem å finne en vei videre, sier
Dybwad.

Viktige prosjekter
Hun forklarer at offentlige mid-

ler ofte ikke strekker til for å
sikre Norge en god posisjon
med tanke på nødvendig teknologi og forskning til denne
målgruppa.
– Vi ønsker derfor å gi rehabiliterings-Norge et løft, slik at
nødvendig utstyr gjøres tilgjengelig kjappest mulig, sier hun.
Med pengene fra innsamlingsaksjonen skal Sunnaas
derfor øke bevilgningen av ut-

styr og støtte små og store forskningsprosjekter. Tidligere har
stiftelsen blant annet finansiert
en robot som skal få lamme til å
gå igjen, og er som følge av dette blitt en del av en stor studie i
Europa.
– Denne investeringen ble for
dyr for de offentlige sykehusene, men er nødvendig for å utløse og videreutvikle kunnskap
på dette feltet, fastslår Dybwad.

blemløser, sier Lars Ivar, og legger til:
– Rullestolrugby har også
hjulpet meg veldig, i form av at
det er en trening som omhandler mine og lagets prestasjoner.
Det er ikke noe jeg «må» gjennom for å overleve, sier han.

bedre helhet
Hun understreker at Sunnaas
tjener et formål det er kjempeviktig å støtte oppom.
– Et liv som reddes skal også
leves. Akuttmedisinen i Norge
har blitt veldig bra, derfor er det
desto viktigere at det står like
bra til i andre enden, slik at folk
med skader kan leve gode og
aktive liv i etterkant, sier hun.
Sunnaasstiftelsen har fått

Alle kjenner noen med kreft, og kreftforskning
har fått mye oppmerksomhet tidligere,
men det er viktig å fokusere på andre skader
og skjebner også
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lars ivar eilerås
falt ut av vindu og ble lam fra brystet og ned

årets TV-aksjon på TV 2, som
vises lørdag 22. august. Livesendingen ledes av Hallvar og
Katarina Flatland, som tar seerne gjennom en kveld fylt av
sterke pasienthistorier og flotte
artister fra terrassen på Sunnaas sykehus.
– Dersom man ønsker å bidra
kan man sende en sms med kodeord «Sunnaas» til 2160. Da gir
man automatisk 200 kroner,

forklarer Dybwad.
Hun forteller at man også kan
opprette en egen digital innsamlingsbøsse og starte sin
egen innsamlingsaksjon. Den
som samler inn mest vinner en
billett til livesendingen.
– Dersom man ønsker å gi et
større beløp eller ikke har anledning til å gi via sms, kan man
gi
via
kontonummer:
8601.18.15628, opplyser hun.
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kunne lørdag fortelle at noen
har tatt livet av en svanefar,
som hadde som sin fremste
oppgave i livet å beskytte sine
sju små unger og svanemor.
Dette er skjedd i Øra-området
mellom Brøtsø og Hvasser.
Noen har følt svanefars opptreden som truende og derfor
skutt den stolte fuglen.

kom inn i gangen
Flere Tønsbergs Blad har
snakket med i det aktuelle
området er fly forbannet.
Blant disse er ekteparet Nina
Kvenild og Per Grette.
– Det samme svaneparet har
vært her i alle de 15 årene vi
har bodd på Nes. Vi er blitt
svært glad i disse svanene,
sier Nina.
Per mener at dette må være
gjensidig.
– De er i hvert fall ikke redde
for oss. De kjenner oss igjen
når vi kommer med mat til
dem. En gang jeg var alene
hjemme hørte jeg noe romstering nede i første etasje hvor

døra ut sto åpen. Jeg trodde
først det var kona som var
kommet hjem. Da jeg ikke
hørte noe mer, gikk jeg ned for
å sjekke hva det kunne være.
Da var det svanefar som hadde kom helt inn i gangen for å
få mat. Den ble verken redd eller aggressiv da jeg kom ned. I
stedet spiste den pent fra hånda min samtidig som jeg klappet den. Så fikk den med seg
mat til de andre, sier Per.

i over 20 år
Ekteparet håper at vedkommende som har skutt svanen
blir tatt og får en treng straff.
– Dette går rett og slett ikke
an. Det er helt fryktelig at
noen kan gjøre noe slikt, sier
de.
Roar Heggelund, som bor i
nabolaget, synes det er avskyelig at noen har slutt svanen.
– Det samme svaneparet har
holdt til i dette området de 20
årene jeg har bodd her. Sannsynligvis enda lenger. Om
sommeren svømmer de stolt
rundt med sine unger. I år er
det sju. Det er et fantastisk
syn, som mange har fått med
seg når de har kjørt på veien
langs sjøen etter at de har passert Øra-brua ut mot Hvasser,
sier Heggelund.
Etter at svanedrapet ble
kjent lørdag morgen, har også
NOAH engasjert seg, og opplyser på sine Facebook-sider at
de vil anmelde saken.

– vi har ikke lagt ned
Tønsberg: Tønsbergs Blad
skrev 3. august om at brudeog selskapskjolebutikken Bride and Party Fashion i Øvre
Langgate 50 var konkurs.
Siden har Anja Sjuls hos
konkurrenten Brudehuset –
Sjuls Design, i Øvre Langgate
48, mottatt en storm av fortvilte henvendelser fra kun-

der som tror deres kjoler er
tapt.
– Mange av våre kunder har
ringt helt fortvilet, sier hun.
Nå ønsker Sjuls å oppklare
forvirringen og avkrefter at
det er Brudehuset–Sjuls Design som er langt ned.
– Vi er i full fart og gjør som
vi har gjort før, sier hun.

2, som vises lørdag 22. august. Livesendingen ledes av
Hallvar og Katarina Flatland, som tar seerne gjennom en
kveld fylt av sterke pasienthistorier og flotte artister fra
terrassen på Sunnaas sykehus.
- Dersom man ønsker å bidra kan man sende en sms
med kodeord «Sunnaas» til 2160. Da gir man
automatisk 200 kroner, forklarer Dybwad.
Hun forteller at man også kan opprette en egen digital
innsamlingsbøsse og starte sin egen innsamlingsaksjon.
Den som samler inn mest vinner en billett til
livesendingen.
- Dersom man ønsker å gi et større beløp eller ikke har
anledning til å gi via sms, kan man gi via kontonummer:
8601.18.15628, opplyser hun.
Bildetekst: LEDER: Marianne H. Dybwad.
© Tønsbergs Blad

Oversikt over like treff
- Vil styrke tilbudet for rehabilitering

Hun understreker at Sunnaas tjener et formål det
er kjempeviktig å støtte oppom.

Ekstra 11.08.2015

- Et liv som reddes skal også leves.
Akuttmedisinen i Norge har blitt veldig bra, derfor
er det desto viktigere at det står like bra til i
andre enden, slik at folk med skader kan leve
gode og aktive liv i etterkant, sier hun.
Sunnaasstiftelsen har fått årets TV-aksjon på TV
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Lars Ivar gikk i søvne og våknet lam
Tønsbergs Blad Pluss. Publisert på nett 10.08.2015 08:31. Profil: Sunnaas sykehus HF, Sunnaas sykehus HF.
Ida Kristine Holm.

TØNSBERG: Det var under en skoletur i 2007 at
Lars Ivar Eilerås (29) fra Tønsberg fikk
tilværelsen snudd på hodet. - Jeg hadde gått i
søvne og falt ut av et vindu i fjerde etasje.
Det resulterte i brukket nakke, skader på milt og
hofte samt en knust en underarm, forteller han.
Viktig rehabilitering
Lam fra brystet og ned og uten følelse i hendene,
fikk det aktive livet som sportsinteressert
odelsgutt og student en brå slutt. Etter tre
måneder på sykehus gjennomgikk Lars Ivar
deretter langvarig rehabilitering ved Sunnaas
sykehus på Nesodden.
- I begynnelsen hadde jeg ikke et positivt bilde av
det å sitte i rullestol. Det ble mange tanker om
framtida og hvordan jeg skulle klare meg, sier
han.
På Sunnaas fant Lars Ivar imidlertid trygghet i
kontakt med andre i lignende situasjoner, samt
hjelp til å mestre den nye hverdagen.
- Terskelen mellom sykehus og dagligliv ble
mindre. På Sunnaas viser de deg hvilke
muligheter du har selv om skaden har forandret
livet ditt, sier han.
Man bør huske på at hvem som helst kan
rammes av en ulykke, noe jeg er et bevis på
Lars Ivar Eilerås
Tettere oppfølging
Lars Ivar synes det er bra at Sunnaasstiftelsen
nå har fått gjennomslag for en
innsamlingsaksjon, som vises på TV 2 22.
august.
- Alle kjenner noen med kreft, og kreftforskning
har fått mye oppmerksomhet tidligere, men det
er viktig å fokusere på andre skader og skjebner
også, sier han.
Med mer penger til forskning håper Lars Ivar at
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legene kanskje kan reparere rygg- og
nakkeskader ved hjelp av stamceller i framtida.
Han mener også folk bør støtte
innsamlingsaksjonen for å gjøre rehabilitering
mer personlig og spisset.

anstrenger meg heller litt ekstra for å ha på de klærne
jeg ønsker, selv om det betyr at jeg trenger assistanse
og må sitte litt mer ubehagelig i rullestolen, sier Lars
Ivar Eilerås. Her er han fotografert på gressklipperen
sin.FOTO: JAN TORE ERIKSEN

- Samfunnet vårt forandrer seg hele tiden, noe
som krever tettere oppfølging og individuelle
tiltak. Ved å bidra kan du hjelpe målgruppa til å
være en samfunnsøkonomisk ressurs og gi dem
styrke gjennom mestringsfølelse. Dette vil igjen gi
dem bedre helse og livskvalitet, sier han.

FOKUSERT: Lars Ivar utdanner seg i innovasjon og
prosjektledelse, og pendler til Fredrikstad flere ganger i
uka. FOTO: IDA K. Holm

Fokusert på framtida
Lars Ivar håper også innsamlingsaksjonen kan
medvirke til å minske stigmatiseringen av
handikappede.
- Man bør huske på at hvem som helst kan
rammes av en ulykke, noe jeg er et bevis på, sier
han.
Selv gjør han alt han kan for å fokusere på det
positive og opprettholde sitt gamle jeg. Flere
ganger i uka pendler han til Fredrikstad der han
studerer innovasjon og prosjektledelse.
- Jeg ønsker å jobbe med mennesker og vil bruke
situasjonen min til å være en problemløser, sier
Lars Ivar, og legger til:

Aktiv: -Rullestolrugbyen gir meg viktig trening som er
knyttet til mine egne og lagets prestasjoner, og ikke bare
det å overleve, sier Lars Ivar Eilerås.FOTO: Privat
Sunnaas sykehus
Norges største spesialsykehus innen rehabilitering og
fysikalsk medisin.
Behandler rundt 2800 pasienter per år.
Har et særlig ansvar for å utvikle rehabiliteringsfeltet
faglig og strukturelt i Helse-Øst-regionen.
Har, i regi av Sunnaasstiftelsen, satt i gang en
innsamlingsaksjon som skal fremme
rehabiliteringsformål over hele landet.
Innsamlingen Aksjon Sunnaas - fra tragedier til mirakler
er årets TV-aksjon på TV 2 og vises lørdag 22. august.
© Tønsbergs Blad Pluss
Se webartikkelen på http://ret.nu/9P0GtR7A

- Rullestolrugby har også hjulpet meg veldig, i
form av at det er en trening som omhandler mine
og lagets prestasjoner. Det er ikke noe jeg må
gjennom for å overleve, sier han.
HVERDAGSMESTRING: - For meg er det viktig å
beholde så mye av meg selv som mulig. Jeg
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Leder første TV-program sammen
Her og Nå. Publisert på trykk 11.08.2015. Profil: Sunnaas sykehus HF, Sunnaas sykehus HF. Side: 28.

Når TV 2 sender innsamlingsaksjonen «Aksjon
Sunnaas:

Takket for
kjølig vær
Statsmeteorolog TERJE
ALSVIK WALLØE (46) opplever
folks engasjement for været
ofte når han er ute og går i
Oslos gater. – For noen dager
siden ikk jeg en overraskende
henvendelse da en dame kom
bort til meg og sa hun var veldig fornøyd med sommerværet. Hun likte at det var kjølig.
Men de leste henvendelsene
jeg får er enten at folk spør
«når kommer sommeren», eller
så takker de meg for det ine
været, sier han til Aftenposten.

FoTo: LASSE ERIKSSON

Mistet faren
Sist uke gikk Clive Scott
bort etter lengre tids
sykdom, 82 år gammel. Faren til
countryartisten
CLAUDIA SCOTT

FoTo: MORTEN BENDIKSEN

Fra tragedier til mirakler» 22. august, direkte fra
Sunnaas sykehus skal HALLVARD FLATLAND (58)
og datteren KATARINA FLATLAND (26) lede et TVprogram sammen for første gang. - Det blir
spesielt å lede et program sammen med
Katarina, og ekstra spesielt blir det å lede
nettopp «Aksjon Sunnaas: Fra tragedier til
mirakler», fordi vi og resten av familien har en
historie sammen som inkluderer Sunnaas
sykehus. Vi føler på denne måten at vi gir noe
tilbake, sier Hallvard til TV2.no.

(57) var selv musiker, og spilte
inn Norges første countryalbum med bandet
The Skywegians
i 1969 – og norskbritiske Clive ble
også hedret av
Norsk Country
Musikkforbund i 2009
for innsatsen for norsk
countrymusikk. – Vi er i dyp
sorg, og det er et stort hull i livene våre nå når han er borte, forteller datteren
Claudia til BT. Norsk-britiske Clive og Skywegians
var blant annet en av attraksjonene på Nashville
Rooms i London på 70-tallet sammen
med legenden Willie Nelson.

Leder første
TV-program
sammen

FoTo: MORTEN BENDIKSEN

© Her og Nå

Når TV 2 sender innsamlingsaksjonen «Aksjon Sunnaas: Fra
tragedier til mirakler» 22. august,
direkte fra Sunnaas sykehus skal
HALLVARD FLATLAND (58) og
datteren KATARINA FLATLAND
(26) lede et TV-program sammen
for første gang. – Det blir spesielt
å lede et program sammen med
Katarina, og ekstra spesielt blir
det å lede nettopp «Aksjon Sunnaas: Fra tragedier til mirakler»,
fordi vi og resten av familien har
en historie sammen som inkluderer Sunnaas sykehus. Vi føler på
denne måten at vi gir noe tilbake,
sier Hallvard til TV2.no.

ELSKER SØSKNENE:

Jazmin er veldig glad i
halvsøsknene, tvillingene
Gabriella og Jacques. Her
er de med foreldrene etter
dåpen mai 2014.

PAPPA TIL FLERE:

Først i 2006 anerkjente Albert
farskapet til Jazmin.

FYRST ALBERTS
DATTER SNAKKER UT

FARMOR E
FORBILDE
Jazmin Grace Grimaldi var fyrst Alberts ukjente
datter. Nå satser hun alt på å bli skuespiller – og
forbildet er farmor Grace Kelly.
HUN VAR en godt bevart hem-

melighet for omverdenen i mange
år, men nylig tok Jazmin Grace
Grimaldi (24) bladet fra munnen og ga sitt første intervju til
Harper’s Bazaar. Her åpner hun
opp om sitt bemerkelsesverdige liv som resultatet av en lørt
mellom den tidligere servitrisen
Tamara Rotolo fra California og
fyrst Albert av Monaco. Først i

2006 da Jazmin var 14 år, anerkjente han farskapet og har siden
tatt henne inn i varmen.
JAZMIN FORTELLER at hun ofte
er i Monaco for å besøke familien.
Her sørger hun spesielt for å pleie
forholdet til sine halvsøsken, de 1
år gamle tvillingene Gabriella og
Jacques, som Albert har med sin
kone, fyrstinne Charlène (37).
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Storslalåm og rappeller ing i rullestol
Varden. Publisert på trykk 11.08.2015. Profil: Sunnaas sykehus HF, Aksjon Sunnaas.
Daniela Ørvik. Side: 4.

Kenneth Jørgensen har rappellert ned Oslo
rådhus og var den første i Europa som kjørte
«downhill» i rullestol.

4

Tirsdag 11. august 2015

VARDEN.NO/NYHETER

Nyheter

TIPS OSS redaksjonen@varden.no
TELEFON 35 54 30 60

Nå kjemper han for aktiv rehabilitering.
b Porsgrunn
26. januar 1998, Skjelsvik: Det er vinter, glatt, og
veiene er brøytet bredere enn asfalten. Kenneth
Jørgensen er på vei hjem med ny bil. Han fikler
med CD-spilleren og er uoppmerksom et lite
sekund. Når han ser opp er han på vei inn i
autovernet. For å unngå å skrape opp hele siden
på den nye bilen drar han hardt i rattet. Bilen får
sleng og ender til slutt på taket på siden av
veien. Jørgensen brekker ryggen og havner i
rullestol.
Bordtennis og boccia
43-åringen har aldri vært bitter for det som
skjedde.
- Det gikk jo bra, jeg sitter jo her i dag, sier han
og smiler.
- Selvfølgelig var jeg ikke uberørt av ulykken og
det å havne i rullestol, men jeg var vant til å
konkurrere med meg selv og så på dette som en
ny utfordring.
Jørgensen vet hvor viktig det er å kunne leve et
aktivt liv når man har skadet seg og fått
permanente funksjonstap.
- Da jeg havnet i rullestol trodde jeg først at jeg
var dømt til å spille bordtennis eller boccia resten
av livet, fordi det var de eneste handikapidrettene
jeg hadde hørt om, ler han.
Men porsgrunnsmannen fant fort ut at han kunne
gjøre det han ville.
- Jeg har gjort mye gærent
Selv har han levd, og lever, et aktivt liv. Han
jobber som grafisk designer, har et eget firma, er
aktiv i politikken, er engasjert i «Camp Spinal», og

Storslalåm og rappeller i
Kenneth Jørgensen
har rappellert ned
Oslo rådhus og
var den første
i Europa som kjørte
«downhill» i rullestol. Nå kjemper
han for aktiv
rehabilitering.
b PORSGRUNN

26. januar 1998, Skjelsvik: Det er
vinter, glatt, og veiene er brøytet bredere enn asfalten. Kenneth Jørgensen er på vei hjem
med ny bil. Han fikler med CDspilleren og er uoppmerksom et
lite sekund. Når han ser opp er
han på vei inn i autovernet. For
å unngå å skrape opp hele siden
på den nye bilen drar han hardt
i rattet. Bilen får sleng og ender
til slutt på taket på siden av veien. Jørgensen brekker ryggen og
havner i rullestol.

Bordtennis og boccia
43-åringen har aldri vært bitter
for det som skjedde.
– Det gikk jo bra, jeg sitter jo
her i dag, sier han og smiler.
– Selvfølgelig var jeg ikke uberørt av ulykken og det å havne i
rullestol, men jeg var vant til å
konkurrere med meg selv og så
på dette som en ny utfordring.
Jørgensen vet hvor viktig det
er å kunne leve et aktivt liv når
man har skadet seg og fått permanente funksjonstap.
– Da jeg havnet i rullestol
trodde jeg først at jeg var dømt
til å spille bordtennis eller boccia resten av livet, fordi det var
de eneste handikapidrettene jeg
hadde hørt om, ler han.
Men porsgrunnsmannen fant
fort ut at han kunne gjøre det
han ville.
– Jeg har gjort mye gærent
Selv har han levd, og lever, et
aktivt liv. Han jobber som grafisk designer, har et eget firma,
er aktiv i politikken, er engasjert
i «Camp Spinal», og leder prosjektet «Funksjonshemmede og
båtracing» for Grenland Racerbåt Klubb. Han har alltid likt action, ekstremsport og motorsport.
– Jeg var første i Europa som
kjørte «downhill» i rullestol, og
har også drevet med alpint.
Etter seks brudd i armen i NM
i storslalåm sluttet han derimot
å konkurrere.
– Jeg har gjort mye gærent, ler
han, og forteller at han også har
rappellert ned Oslo rådhus i rullestol.

Lærer å sjekke damer
Han kjemper nå for aktiv rehabilitering, blant annet gjennom
å arbeide med Sunnaasstiftelsen på «Camp Spinal», en aktivitetsleir for unge og voksne
med ryggmargsskade som holdes på Toppidrettssenteret i
Oslo.
– Målet med leiren er å lære å
leve. Her lærer man alt fra hvordan man skal håndtere trapper
med rullestol til hvordan man
skal sjekke damer, sier Jørgensen og ler.
– Det er veldig viktig å ikke
bare se begrensningene, det er
bare hodet ditt som stopper deg.
Gjøre hverdagen enklere
Jørgensen har jobbet med leire
i Norge siden 2003, i tillegg til å
jobbe med det samme i blant
annet Sverige og Ukraina.
– Det ble viktigere i Norge etter at strukturen ble lagt om. Nå
får man bare 99 dager med rehabilitering, mens da jeg ble skadet var det ikke noen begrensning. Jeg var på Sunnaas i seks
måneder, andre var der ett år.
Jørgensen forteller at leirene
handler om å gjøre hverdagen
enklere, og å frigjøre deltakerne
fra andre mennesker og hjelpemidler.
– Det gir selvfølelse å vite at
man kan håndtere de fleste situasjoner uten hjelp fra andre, sier
han.
Båtrace for funksjonshemmede
Båtrace-prosjektet Jørgensen leder er et ment som en rekrutteringsarena for å få funksjonshemmede til å drive med
båtrace.
– Her kan vi konkurrere med
funksjonsfriske på like vilkår,
uten fysiske begrensninger, sier
han og legger til at han er i gang
med å bygge om en racerbåt.
Han har selv kjørt mye båt i
oppveksten og har vært mekaniker for to kompiser som har drevet med båtrace.
TV-aksjon
22. august sender TV2 innsamlingsaksjonen «Aksjon Sunnaas:
Fra tragedier til mirakler».
Midlene skal brukes til forsking og ny teknologi som skal
bidra til nye muligheter for barn
og voksne som har fått alvorlig
sykdom eller skade.
Jørgensen synes det er veldig
spennende at TV2 bidrar med
dette.
– Sunnaasstiftelsen samler
inn penger til teknologi, forsking og utstyr. Det er på tide
med en stor innsamlingsaksjon
som støtter dette arbeidet, mener han.
b Daniela Ørvik

FORKJEMPER: Kenneth Jørgensen vil hjelpe andre til å leve aktive liv. – At folk er friske, raske og glade er veldig viktig.

Det ko

FAKTA
SUNNAASSTIFTELSEN
b Etablert av privat-

personer i 2006.
b Ønsker å dekke gapet

mellom pasientenes behov
og det offentlige tilbudet.
b Arrangerer «Camp

Spinal» sammen med
Sunnaas sykehus,
med støtte fra Helsedirektoratet og i samarbeid
med Landsforeningen for
ryggmargsskadde.
Kilde: Sunnaasstiftelsen

FORFLYTNINGSTEKNIKKER: På «Camp Spinal» får deltakerne blant
annet innføring i forflytningsteknikker.
FOTO: SUNNAASSTIFTELSEN

leder prosjektet «Funksjonshemmede og båtracing» for
Grenland Racerbåt Klubb. Han har alltid likt action,
ekstremsport og motorsport.
- Jeg var første i Europa som kjørte «downhill» i rullestol,
og har også drevet med alpint.
Etter seks brudd i armen i NM i storslalåm sluttet han
derimot å konkurrere.
- Jeg har gjort mye gærent, ler han, og forteller at han
også har rappellert ned Oslo rådhus i rullestol.
Lærer å sjekke damer
Han kjemper nå for aktiv rehabilitering, blant annet
gjennom å arbeide med Sunnaasstiftelsen på «Camp
Spinal», en aktivitetsleir for unge og voksne med
ryggmargsskade som holdes på Toppidrettssenteret i
Oslo.
- Målet med leiren er å lære å leve. Her lærer man alt fra
hvordan man skal håndtere trapper med rullestol til
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hvordan man skal sjekke damer, sier Jørgensen
og ler.
- Det er veldig viktig å ikke bare se
begrensningene, det er bare hodet ditt som
stopper deg.
Gjøre hverdagen enklere
Jørgensen har jobbet med leire i Norge siden
2003, i tillegg til å jobbe med det samme i blant
annet Sverige og Ukraina.
- Det ble viktigere i Norge etter at strukturen ble
lagt om. Nå får man bare 99 dager med
rehabilitering, mens da jeg ble skadet var det
ikke noen begrensning. Jeg var på Sunnaas i
seks måneder, andre var der ett år.
Jørgensen forteller at leirene handler om å gjøre
hverdagen enklere, og å frigjøre deltakerne fra
andre mennesker og hjelpemidler.
- Det gir selvfølelse å vite at man kan håndtere
de fleste situasjoner uten hjelp fra andre, sier
han.

Uttak 03.09.2015 Kilde: Retriever

funksjonshemmede til å drive med båtrace.
- Her kan vi konkurrere med funksjonsfriske på like
vilkår, uten fysiske begrensninger, sier han og legger til
at han er i gang med å bygge om en racerbåt.
Han har selv kjørt mye båt i oppveksten og har vært
mekaniker for to kompiser som har drevet med båtrace.
TV-aksjon
22. august sender TV2 innsamlingsaksjonen «Aksjon
Sunnaas: Fra tragedier til mirakler»
Midlene skal brukes til forsking og ny teknologi som skal
bidra til nye muligheter for barn og voksne som har fått
alvorlig sykdom eller skade.
Jørgensen synes det er veldig spennende at TV2 bidrar
med dette.
- Sunnaasstiftelsen samler inn penger til teknologi,
forsking og utstyr. Det er på tide med en stor
innsamlingsaksjon som støtter dette arbeidet, mener
han.
© Varden

Båtrace for funksjonshemmede
Båtrace-prosjektet Jørgensen leder er et ment
som en rekrutteringsarena for å få
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- Vil styrke tilbudet for rehabilitering
Ekstra. Publisert på trykk 11.08.2015. Profil: Sunnaas sykehus HF, Aksjon Sunnaas.
IDA KRISTINE HOLM Tønsbergs Blad. Side: 5.

- Et liv som reddes, skal også leves, sier leder i
Sunnaasstiftelsen, Marianne H. Dybwad.

Ekstra

nyhEtEr

Tirsdag 11. august 2015
sUnnaas sykEhUs
■ Norges største spesialsykehus

innen rehabilitering og fysikalsk
medisin.

■ Behandler rundt 2800 pasienter

Ved hjelp av «Aksjon Sunnaas - fra tragedier til
mirakler» skal Sunnaasstiftelsen hjelpe
mennesker som på grunn av alvorlig sykdom eller
skade har fått medfølgende lammelser eller
kognitiv svikt.

per år.

■ Har et særlig ansvar for å utvikle

rehabiliteringsfeltet faglig og
strukturelt i Helse-Øst-regionen.
■ Har, i regi av Sunnaasstiftelsen,
satt i gang en innsamlingsaksjon
som skal fremme
rehabiliteringsformål over hele
landet.
■ Innsamlingen «Aksjon Sunnaas
– fra tragedier til mirakler» er
årets TV-aksjon på TV 2 og vises
lørdag 22. august.

Kreftforskning har
fått mye oppmerksomhet tidligere,
men det er viktig å fokusere
på andre skader
og skjebner også.

"

Lars ivar EiLErås
falt ut av vindu og ble lam fra brystet
og ned

- Mange opplever at de trenger mye hjelp og
støtte, selv til enkle dagligdagse gjøremål.
Sunnaasstiftelsen vil hjelpe dem å finne en vei
videre, sier Dybwad.
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– vil styrke tilbudet
for rehabilitering
– Et liv som reddes, skal
også leves, sier leder i
Sunnaasstiftelsen,
Marianne H. Dybwad.
Ida KrIstIne Holm
Tønsbergs Blad

Ved hjelp av «Aksjon Sunnaas –
fra tragedier til mirakler» skal
Sunnaasstiftelsen hjelpe mennesker som på grunn av alvorlig sykdom eller skade har fått
medfølgende lammelser eller
kognitiv svikt.
– Mange opplever at de trenger mye hjelp og støtte, selv til
enkle dagligdagse gjøremål.
Sunnaasstiftelsen vil hjelpe
dem å finne en vei videre, sier
Dybwad.

viktige prosjekter
Hun forklarer at offentlige midler ofte ikke strekker til for å
sikre Norge en god posisjon
med tanke på nødvendig teknologi og forskning til denne
målgruppa.
– Vi ønsker derfor å gi rehabiliterings-Norge et løft, slik at
nødvendig utstyr gjøres tilgjengelig kjappest mulig, sier hun.
Med pengene fra innsamlingsaksjonen skal Sunnaas
derfor øke bevilgningen av utstyr og støtte små og store forskningsprosjekter. Tidligere har
stiftelsen blant annet finansiert
en robot som skal få lamme til å
gå igjen, og er som følge av dette blitt en del av en stor studie i
Europa.

Et liv som reddes,
skal også leves.

"

LEDEr: Marianne H. Dybwad.

bedre helhet
Hun understreker at Sunnaas
tjener et formål det er kjempeviktig å støtte oppom.
– Et liv som reddes skal også
leves. Akuttmedisinen i Norge
har blitt veldig bra, derfor er det
desto viktigere at det står like
bra til i andre enden, slik at folk
med skader kan leve gode og
aktive liv i etterkant, sier hun.
Sunnaasstiftelsen har fått
årets TV-aksjon på TV 2, som
vises lørdag 22. august. Livesendingen ledes av Hallvar og
Katarina Flatland, som tar seerne gjennom en kveld fylt av
sterke pasienthistorier og flotte
artister fra terrassen på Sunnaas sykehus.

slik bidrar du
– Dersom man ønsker å bidra
kan man sende en sms med kodeord «Sunnaas» til 2160. Da gir
man automatisk 200 kroner,
forklarer Dybwad.
Hun forteller at man også kan
opprette en egen digital innsamlingsbøsse og starte sin
egen innsamlingsaksjon. Den
som samler inn mest vinner en
billett til livesendingen.
– Dersom man ønsker å gi et
større beløp eller ikke har anledning til å gi via sms, kan man
gi
via
kontonummer:
8601.18.15628, opplyser hun.

Viktige prosjekter Hun forklarer at offentlige
midler ofte ikke strekker til for å sikre Norge en
god posisjon med tanke på nødvendig teknologi
Lars Ivarmålgruppa.
(29) fikk livet snudd på hodet etter alvorlig nakkeskade ■ Støtter Sunnaasstiftelsens innsamlingsaksjon
og forskning til■denne
MariannE h. DybwaD
Daglig leder i Sunnaasstiftelsen

– Denne investeringen ble for
dyr for de offentlige sykehusene, men er nødvendig for å utløse og videreutvikle kunnskap
på dette feltet, fastslår Dybwad.

La handikappede være en ressurs

- Vi ønsker derfor å gi rehabiliterings-Norge et løft,
slik at nødvendig utstyr gjøres tilgjengelig
kjappest mulig, sier hun.
Med pengene fra innsamlingsaksjonen skal
Sunnaas derfor øke bevilgningen av utstyr og
støtte små og store forskningsprosjekter.
Tidligere har stiftelsen blant annet finansiert en
robot som skal få lamme til å gå igjen, og er som
følge av dette blitt en del av en stor studie i
Europa.
- Denne investeringen ble for dyr for de offentlige
sykehusene, men er nødvendig for å utløse og
videreutvikle kunnskap på dette feltet, fastslår
Dybwad.
Bedre helhet Hun understreker at Sunnaas tjener
et formål det er kjempeviktig å støtte oppom.
- Et liv som reddes skal også leves.
Akuttmedisinen i Norge har blitt veldig bra, derfor
er det desto viktigere at det står like bra til i
andre enden, slik at folk med skader kan leve
gode og aktive liv i etterkant, sier hun.
Sunnaasstiftelsen har fått årets TV-aksjon på TV
2, som vises lørdag 22. august. Livesendingen
ledes av Hallvar og Katarina Flatland, som tar

Med mer penger til forskning
håper Lars Ivar at legene kanskje kan reparere rygg- og nakkeskader ved hjelp av stamceller i framtida. Han mener også
folk bør støtte innsamlingsaksjonen for å gjøre rehabilitering
mer personlig og spisset.
– Samfunnet vårt forandrer
seg hele tiden, noe som krever
tettere oppfølging og individuelle tiltak. Ved å bidra kan du
hjelpe målgruppa til å være en
samfunnsøkonomisk ressurs
og gi dem styrke gjennom
mestringsfølelse. Dette vil igjen

gi dem bedre helse og livskvalitet, sier han.

Fokusert på framtida
Lars Ivar håper også innsamlingsaksjonen kan medvirke til
å minske stigmatiseringen av
handikappede.
– Man bør huske på at hvem
som helst kan rammes av en
ulykke, noe jeg er et bevis på,
sier han.
Selv gjør han alt han kan for
å fokusere på det positive og
opprettholde sitt gamle jeg.
Flere ganger i uka pendler han

til Fredrikstad der han studerer innovasjon og prosjektledelse.
– Jeg ønsker å jobbe med
mennesker og vil bruke situasjonen min til å være en problemløser, sier Lars Ivar, og legger til:
– Rullestolrugby har også
hjulpet meg veldig, i form av at
det er en trening som omhandler mine og lagets prestasjoner.
Det er ikke noe jeg «må» gjennom for å overleve, sier han.

aktiv: –
Rullestolrugbyen gir
meg viktig trening
som er knyttet til
mine egne og lagets
prestasjoner, og ikke
bare det å overleve,
sier Lars Ivar Eilerås.
FOtO: Privat

seerne gjennom en kveld fylt av sterke pasienthistorier
og flotte artister fra terrassen på Sunnaas sykehus.
Slik bidrar du - Dersom man ønsker å bidra kan man
sende en sms med kodeord «Sunnaas» til 2160. Da gir
man automatisk 200 kroner, forklarer Dybwad.
Hun forteller at man også kan opprette en egen digital
innsamlingsbøsse og starte sin egen innsamlingsaksjon.
Den som samler inn mest vinner en billett til
livesendingen.
- Dersom man ønsker å gi et større beløp eller ikke har
anledning til å gi via sms, kan man gi via kontonummer:
8601.18.15628, opplyser hun.
"Et liv som reddes, skal også leves.
MARIANNE H. DYBWAD
Daglig leder i Sunnaasstiftelsen"
Bildetekst: LEDER: Marianne H. Dybwad.
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Katarina (26) og Hallvard Flatland (58)
Programledere For første gang skal far og datter
Flatland lede et TV-program sammen innsamlingsaksjonen «Aksjon Sunnaas: Fra
tragedier til mirakler» direkte fra Sunnaas
sykehus 22. august.
- Jeg ble trillet inn i rullestol, og gikk ut dørene på
egne bein ti uker senere. Jeg fikk både se og selv
oppleve det utrolig viktige arbeidet som gjøres på
Sunnaas, sier Flatland til TV 2. Far og datter
elsker å konkurrere, og nå står kampen om hvem
som samler inn mest penger. Istedenfor
champagne sender vi et bidrag til den gode
saken.
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CHAMPIS
Katarina (26) og
Hallvard Flatland (58)

Forrige ukes store begivenhet i kjendisverdenen var
selvsagt «Venner for livet»stjernen Jennifer Anistons
bryllup med Justin Theroux.
Det har vært enorm interesse
rundt bryllupet, og litt morsomt er det jo at Jennifer trådde inn i alles hjerter – nettopp
som brud – i den aller første
TV-episoden i 1994. Den gang
var hun kledd i en prangende
kreasjon. Og mens vi venter
på det virkelige brudebildet,
kan du kose deg med dette
gamle bildet fra TV-serien.

Programledere

For første gang skal far og datter
Flatland lede et TV-program
sammen – innsamlingsaksjonen
«Aksjon Sunnaas: Fra tragedier til
mirakler» direkte fra Sunnaas
sykehus 22. august. – Jeg ble trillet
inn i rullestol, og gikk ut dørene på
egne bein ti uker senere. Jeg fikk
både se og selv oppleve det utrolig
viktige arbeidet som gjøres på
Sunnaas, sier Flatland til TV 2.
Far og datter elsker å konkurrere,
og nå står kampen om hvem som
samler inn mest penger.
Istedenfor champagne sender vi
et bidrag til den gode saken.

UKENS

I KULISSENE
Redaksjonen er vanligvis langt mer variert kledd enn dette. Men
da sola plutselig en dag meldte sin ankomst, var det overveldende
mange som kledde seg i hvitt. Det måtte selvsagt foreviges...

HAGELYKKE: Sommeren varer så lenge
UKENS

TV-ØYEBLIKK
Visste du at Odd Nordstoga,
mannen bak den populære låten
«Grisen står og hyler», har Elvis
Presley som inspirasjonskilde?
Det og mere til får du høre om i
beste gullrekke-tid på NRK fredag.
Nordstoga har gitt ut 12 plater
siden han debuterte i 2000, og i
dette programmet fremfører han
åtte låter – både nye og gamle. Her
er det noe å glede seg til for både
store og små TV-tittere.
«LÅTSKRIVER’N»
NRK1 FREDAG 20.30

UKENS

det er farger igjen i hagen min i Ullevaal Hageby.

PRIVATE

UKENS

MOTEPRINSESSE
@ellenarnstad

ELLEN ARNSTAD
SJEFREDAKTØR
ellen.arnstad@aller.no
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La handikappede være en ressurs
Lars Ivar (29) fikk livet snudd på hodet etter alvorlig nakkeskade Støtter
Sunnaasstiftelsens innsamlingsaksjon
Ekstra. Publisert på trykk 11.08.2015. Profil: Sunnaas sykehus HF, Sunnaas sykehus HF.
IDA KRISTINE HOLM Tønsbergs Blad. Side: 4-5.

Da Lars Ivar la seg for å sove, ante han fred og
ingen fare. 16 dager senere våknet han - lam fra
brystet og ned.
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nyhEtEr

Ekstra

Tirsdag 11. august 2015

Ekstra

sUnnaas sykEhUs
■ Norges største spesialsykehus

innen rehabilitering og fysikalsk
medisin.

■ Behandler rundt 2800 pasienter

per år.

■ Har et særlig ansvar for å utvikle

rehabiliteringsfeltet faglig og
strukturelt i Helse-Øst-regionen.

■ Har, i regi av Sunnaasstiftelsen,

satt i gang en innsamlingsaksjon
som skal fremme
rehabiliteringsformål over hele
landet.

■ Innsamlingen «Aksjon Sunnaas

– fra tragedier til mirakler» er
årets TV-aksjon på TV 2 og vises
lørdag 22. august.

sOlbErG: Ønsker

standardbehandling av
psykisk syke.
FOtO: ntb scanpIx

Vil ha ny
standard

Det var under en skoletur i 2007 at Lars Ivar
Eilerås (29) fra Tønsberg fikk tilværelsen snudd
på hodet.

nyhEtEr

Tirsdag 11. august 2015

Kreftforskning har
fått mye oppmerksomhet tidligere,
men det er viktig å fokusere
på andre skader
og skjebner også.

"

Statsminister Erna
Solberg (H) er så fornøyd med pakkeforløpbehandlingen for kreft,
at hun nå vil innføre det
også for psykisk syke.

Lars ivar EiLErås
falt ut av vindu og ble lam fra brystet
og ned

Det varslet statsministeren
da hun innledet under Høyres gruppekonferanse for regjeringsapparatet og stortingsgruppen mandag.
– Pakkeforløpet for kreft
har fått ventetiden på behandling ned og bedre kvalitet på behandlingen. Nå vil
vi overføre dette til pasienter
for psykiske lidelser, uttalte
Solberg.
Med pakkeforløp menes
en nasjonal standard for
hvor lang tid de ulike elementene i et behandlingsforløp skal ta. Innen kreftbehandling er det siden januar i
år innført 14 pakkeforløp og
ytterligere 14 skal innføres i
løpet av året.

- Jeg hadde gått i søvne og falt ut av et vindu i
fjerde etasje. Det resulterte i brukket nakke,
skader på milt og hofte samt en knust en
underarm, forteller han.
Viktig rehabilitering
Lam fra brystet og ned og uten følelse i hendene,
fikk det aktive livet som sportsinteressert
odelsgutt og student en brå slutt. Etter tre
måneder på sykehus gjennomgikk Lars Ivar
deretter langvarig rehabilitering ved Sunnaas
sykehus på Nesodden.
- I begynnelsen hadde jeg ikke et positivt bilde av
det å sitte i rullestol. Det ble mange tanker om
framtida og hvordan jeg skulle klare meg, sier
han.
På Sunnaas fant Lars Ivar imidlertid trygghet i
kontakt med andre i lignende situasjoner, samt
hjelp til å mestre den nye hverdagen.
- Terskelen mellom sykehus og dagligliv ble
mindre. På Sunnaas viser de deg hvilke
muligheter du har selv om skaden har forandret
livet ditt, sier han.
Tettere oppfølging
Lars Ivar synes det er bra at Sunnaasstiftelsen
nå har fått gjennomslag for en
innsamlingsaksjon, som vises på TV 2 22.
august.
- Alle kjenner noen med kreft, og kreftforskning
har fått mye oppmerksomhet tidligere, men det
er viktig å fokusere på andre skader og skjebner

Solberg sier hun mener psykisk syke trolig er den pasientgrupper som i størst grad
trenger en mer standardisert
oppfølging i Norge.
– I dag venter man for lenge og det er for usikkert hva
slags hjelp man skal få. Og
det er for store forskjeller i
kvaliteten på behandlingen
rundt omkring i landet, sier
hun til NTB.
Statsministeren sier hun
mener dagens behandlingssystem for psykiske syke er
preget av et «kongene på
haugen-system», hvor behandlingen er for avhengig
av de ulike spesialitetene.

Ønskes velkommen
Utspillet ønskes velkommen
av organisasjonen Mental
Helse.
– Det å ha uavklarte ventetider kan bidra til at usikkerheten blir mye større. Pakkeforløpet kan gjøre det lettere
å holde motivasjonen og
trøkket oppe når man først
har bedt om hjelp, sier landsleder Dagfinn Bjørgen, som
mener psykisk helse er like
godt egnet som andre helseutfordringer og sykdommer
NTB
for en slik ordning.

Ida KrIstIne Holm
Tønsbergs Blad

Ved hjelp av «Aksjon Sunnaas –
fra tragedier til mirakler» skal
Sunnaasstiftelsen hjelpe mennesker som på grunn av alvorlig sykdom eller skade har fått
medfølgende lammelser eller
kognitiv svikt.
– Mange opplever at de trenger mye hjelp og støtte, selv til
enkle dagligdagse gjøremål.
Sunnaasstiftelsen vil hjelpe
dem å finne en vei videre, sier
Dybwad.

viktige prosjekter
Hun forklarer at offentlige midler ofte ikke strekker til for å
sikre Norge en god posisjon
med tanke på nødvendig teknologi og forskning til denne
målgruppa.
– Vi ønsker derfor å gi rehabiliterings-Norge et løft, slik at
nødvendig utstyr gjøres tilgjengelig kjappest mulig, sier hun.
Med pengene fra innsamlingsaksjonen skal Sunnaas
derfor øke bevilgningen av utstyr og støtte små og store forskningsprosjekter. Tidligere har
stiftelsen blant annet finansiert
en robot som skal få lamme til å
gå igjen, og er som følge av dette blitt en del av en stor studie i
Europa.

Et liv som reddes,
skal også leves.

"

MariannE h. DybwaD
Daglig leder i Sunnaasstiftelsen

småkonger
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– vil styrke tilbudet
for rehabilitering
– Et liv som reddes, skal
også leves, sier leder i
Sunnaasstiftelsen,
Marianne H. Dybwad.

– Denne investeringen ble for
dyr for de offentlige sykehusene, men er nødvendig for å utløse og videreutvikle kunnskap
på dette feltet, fastslår Dybwad.

LEDEr: Marianne H. Dybwad.

bedre helhet
Hun understreker at Sunnaas
tjener et formål det er kjempeviktig å støtte oppom.
– Et liv som reddes skal også
leves. Akuttmedisinen i Norge
har blitt veldig bra, derfor er det
desto viktigere at det står like
bra til i andre enden, slik at folk
med skader kan leve gode og
aktive liv i etterkant, sier hun.
Sunnaasstiftelsen har fått
årets TV-aksjon på TV 2, som
vises lørdag 22. august. Livesendingen ledes av Hallvar og
Katarina Flatland, som tar seerne gjennom en kveld fylt av
sterke pasienthistorier og flotte
artister fra terrassen på Sunnaas sykehus.

slik bidrar du
– Dersom man ønsker å bidra
kan man sende en sms med kodeord «Sunnaas» til 2160. Da gir
man automatisk 200 kroner,
forklarer Dybwad.
Hun forteller at man også kan
opprette en egen digital innsamlingsbøsse og starte sin
egen innsamlingsaksjon. Den
som samler inn mest vinner en
billett til livesendingen.
– Dersom man ønsker å gi et
større beløp eller ikke har anledning til å gi via sms, kan man
gi
via
kontonummer:
8601.18.15628, opplyser hun.

hVErDaGsMEstrInG: – For meg er det viktig å beholde så mye av meg selv som mulig. Jeg anstrenger meg heller litt ekstra for å ha på
de klærne jeg ønsker, selv om det betyr at jeg trenger assistanse og må sitte litt mer ubehagelig i rullestolen, sier Lars Ivar Eilerås. Her er han
FOtO: Jan tOrE ErIksEn
fotografert på gressklipperen sin.

■
■ Lars
Lars Ivar
Ivar (29)
(29) fikk
fikk livet
livet snudd
snudd på
på hodet
hodet etter
etter alvorlig
alvorlig nakkeskade
nakkeskade ■
■ Støtter
Støtter Sunnaasstiftelsens
Sunnaasstiftelsens innsamlingsaksjon
innsamlingsaksjon

La handikappede være en ressurs

Da Lars Ivar la seg for
å sove, ante han fred
og ingen fare. 16
dager senere våknet
han – lam fra brystet
og ned.
Ida KrIstIne Holm
Tønsbergs Blad

Det var under en skoletur i
2007 at Lars Ivar Eilerås (29) fra
Tønsberg
fikk
tilværelsen
snudd på hodet.

– Jeg hadde gått i søvne og
falt ut av et vindu i fjerde etasje.
Det resulterte i brukket nakke,
skader på milt og hofte samt en
knust en underarm, forteller
han.

Viktig rehabilitering
Lam fra brystet og ned og uten
følelse i hendene, fikk det aktive livet som sportsinteressert
odelsgutt og student en brå
slutt. Etter tre måneder på sykehus gjennomgikk Lars Ivar
deretter langvarig rehabilite-

ring ved Sunnaas sykehus på
Nesodden.
– I begynnelsen hadde jeg
ikke et positivt bilde av det å
sitte i rullestol. Det ble mange
tanker om framtida og hvordan
jeg skulle klare meg, sier han.
På Sunnaas fant Lars Ivar
imidlertid trygghet i kontakt
med andre i lignende situasjoner, samt hjelp til å mestre den
nye hverdagen.
– Terskelen mellom sykehus
og dagligliv ble mindre. På Sunnaas viser de deg hvilke mulig-

heter du har selv om skaden har
forandret livet ditt, sier han.

tettere oppfølging
Lars Ivar synes det er bra at
Sunnaasstiftelsen nå har fått
gjennomslag for en innsamlingsaksjon, som vises på TV 2
22. august.
– Alle kjenner noen med
kreft, og kreftforskning har fått
mye oppmerksomhet tidligere,
men det er viktig å fokusere på
andre skader og skjebner også,
sier han.

Med mer penger til forskning
håper Lars Ivar at legene kanskje kan reparere rygg- og nakkeskader ved hjelp av stamceller i framtida. Han mener også
folk bør støtte innsamlingsaksjonen for å gjøre rehabilitering
mer personlig og spisset.
– Samfunnet vårt forandrer
seg hele tiden, noe som krever
tettere oppfølging og individuelle tiltak. Ved å bidra kan du
hjelpe målgruppa til å være en
samfunnsøkonomisk ressurs
og gi dem styrke gjennom
mestringsfølelse. Dette vil igjen

gi dem bedre helse og livskvalitet, sier han.

Fokusert på framtida
Lars Ivar håper også innsamlingsaksjonen kan medvirke til
å minske stigmatiseringen av
handikappede.
– Man bør huske på at hvem
som helst kan rammes av en
ulykke, noe jeg er et bevis på,
sier han.
Selv gjør han alt han kan for
å fokusere på det positive og
opprettholde sitt gamle jeg.
Flere ganger i uka pendler han

til Fredrikstad der han studerer innovasjon og prosjektledelse.
– Jeg ønsker å jobbe med
mennesker og vil bruke situasjonen min til å være en problemløser, sier Lars Ivar, og legger til:
– Rullestolrugby har også
hjulpet meg veldig, i form av at
det er en trening som omhandler mine og lagets prestasjoner.
Det er ikke noe jeg «må» gjennom for å overleve, sier han.

aktiv: –
Rullestolrugbyen gir
meg viktig trening
som er knyttet til
mine egne og lagets
prestasjoner, og ikke
bare det å overleve,
sier Lars Ivar Eilerås.
FOtO: Privat

også, sier han.
Med mer penger til forskning håper Lars Ivar at legene
kanskje kan reparere rygg- og nakkeskader ved hjelp av
stamceller i framtida. Han mener også folk bør støtte
innsamlingsaksjonen for å gjøre rehabilitering mer
personlig og spisset.
- Samfunnet vårt forandrer seg hele tiden, noe som
krever tettere oppfølging og individuelle tiltak. Ved å
bidra kan du hjelpe målgruppa til å være en
samfunnsøkonomisk ressurs og gi dem styrke gjennom
mestringsfølelse. Dette vil igjen gi dem bedre helse og
livskvalitet, sier han.
Fokusert på framtida
Lars Ivar håper også innsamlingsaksjonen kan medvirke
til å minske stigmatiseringen av handikappede.
- Man bør huske på at hvem som helst kan rammes av
en ulykke, noe jeg er et bevis på, sier han.
Selv gjør han alt han kan for å fokusere på det positive
og opprettholde sitt gamle jeg.
Flere ganger i uka pendler han til Fredrikstad der han
studerer innovasjon og prosjektledelse.
- Jeg ønsker å jobbe med mennesker og vil bruke
situasjonen min til å være en problemløser, sier Lars
Ivar, og legger til:
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- Rullestolrugby har også hjulpet meg veldig, i
form av at det er en trening som omhandler mine
og lagets prestasjoner.
Det er ikke noe jeg «må» gjennom for å overleve,
sier han.
"Kreftforskning har fått mye oppmerksomhet
tidligere, men det er viktig å fokusere på andre
skader og skjebner også.''

Uttak 03.09.2015 Kilde: Retriever

rehabiliteringsformål over hele landet.
Innsamlingen «Aksjon Sunnaas - fra tragedier til
mirakler» er årets TV-aksjon på TV 2 og vises lørdag 22.
august.
"Kreftforskning
Bildetekst: HVERDAGSMESTRING: - For meg er det viktig
å beholde så mye av meg selv som mulig. Jeg
anstrenger meg heller litt ekstra for å ha på de klærne

LARS IVAR EILERÅS falt ut av vindu og ble lam fra
brystet og ned"

jeg ønsker, selv om det betyr at jeg trenger assistanse

SUNNAAS SYKEHUS

Ivar Eilerås. Her er han fotografert på gressklipperen

Norges største spesialsykehus innen
rehabilitering og fysikalsk medisin.

og må sitte litt mer ubehagelig i rullestolen, sier Lars
sin.|AKTIV: - Rullestolrugbyen gir meg viktig trening som
er knyttet til mine egne og lagets prestasjoner, og ikke
bare det å overleve, sier Lars Ivar Eilerås.

Behandler rundt 2800 pasienter per år.

© Ekstra

Har et særlig ansvar for å utvikle
rehabiliteringsfeltet faglig og strukturelt i HelseØst-regionen.
Har, i regi av Sunnaasstiftelsen, satt i gang en
innsamlingsaksjon som skal fremme
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Frontfigur i innsamlingsaksjon
Malin Kvåle ble sittende i rullestol etter et festuhell i 2013. Nå vil håper hun å kunne bidra
til å samle inn penger på TV.
Rana Blad. Publisert på trykk 13.08.2015. Profil: Sunnaas sykehus HF, Aksjon Sunnaas.
KENNETH HAAGENSEN HUSBY. Side: 6-7.

RANA/NESODDEN: I slutten av august sender
TV2 fra Sunnaas sykehus i forbindelse med en
innsamlingsaksjon. Dette sykehuset har betydd
mye for Malin Kvåle.
For det er gjennom Sunnaasstiftelsen denne TVaksjonen har blitt til, og den har fått navnet
«Aksjon Sunnaas - fra mirakler til tragedier».

6

nyheteR

Hun ble rammet av tragedien i 2013 da hun på
en fest i Tromsø brakk nakken på to steder. Det
førte til at hun ble lam og ble sittende i rullestol.
På sekunder ble livet snudd opp ned for jenta fra
Rana, og hun var nødt til å takle helt nye
utfordringer i hverdagen.
- Det er krevende til tider. Man må lære seg å
leve på nytt, og enkle ting som å spise og kle på
seg blir ei utfordring, forklarer hun.
Oppsøkte stiftelsen Det nye livet er fortsatt
vanskelig til tider, men det var enda verre i tiden
etter ulykken. Det fikk henne til å benytte seg av
tilbudet gjennom Sunnaasstiftelsen.
- Hovedgrunnen til at jeg ville komme i kontakt
med dem, var fordi jeg ikke kjente noen jeg
kunne dele sorgen med, forteller hun.
For selv om både familie og venner har vært til
stede, trengte hun noen i samme situasjon å bli
kjent med.
- Det har vært veldig bra for meg å møte andre
som lever på samme måte. Jeg ville lære av
andre for at det skulle hjelpe meg videre i
hverdagen.

Mye å gjøRe fOR pOlitiet

fRyKtet ulyKKe

Innbruddsraid

Båt på rek

vÄSteRBOtten: Politiet i Västerbotten har hatt nok å
henge fingrene i de siste dagene. Det går et innbruddsraid i länet, skriver Västerbotten-Kuriren.
Mange av innbruddene har vært på kysten, ved Umeå
og Robertsfors, men det har også vært innbrudd i
Storuman kommune. Det dreier seg ofte om fritidshus.
I Långnäs og Skarvsjöby i Storuman kommune var det
to innbudd i fritidshus i går formiddag. Politiet melder til
avisen at det ikke foreløpig er klart om de mange
innbruddene har noen sammenheng.

tÄRnaBy: I går formiddag
gikk alarmen i Tärnaby (bildet)
da det ble oppdaget en hvit
plastbåt uten noen personer
500 meter ut i vannet. Redningstjenesten dro til stedet,
melder Västerbotten-Kuriren.
Det viste seg at båten hadde
slitt seg, og det var slett ikke
snakk om noen båtulykke.

Rana Blad

nyheteR

Torsdag 13. august 2015
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Fiskere måtte lete

Med i masterchef

Leverer neste år

noRdland: Lokale fiskere måtte onsdag ut for å lete
etter fire franske turister i nærheten av Reine i Lofoten,
skriver an.no.
– De hadde vært ute og gått noen dager. De hadde tatt
seg ned til et nes i nærheten av Reine og var slitne. Så de
ba om å bli hentet, sier redningsleder Lars Nedrevåg ved
Hovedredningssentralen Nord-Norge til Avisa Nordland.
Meldingen kom inn til HRS noe før klokka 12.30
onsdag.
Turistene hadde imidliertid ikke vært helt klar over
hvor de befant seg og oppgitt feil sted. Dermed ble det
en liten jobb med å finne dem.

noRdland: Når Masterchef for amatører ruller over
skjermen til våren, er Bodøjenta Astrid- Marie Liland
med og kjemper om seieren.
– Jeg har øvd som en gal helt side jeg fikk vite at jeg var
med, sier 27 år gamle Liland til an.no.
Kjøkkenhylla er full av kokebøker, og på benken står
en sous vide- maskin, som vitner om en mer enn
gjennomsnittlig interesse for mat.
– Jeg har alltid likt å lage mat. Jeg har også fulgt mye
med på Masterchef Australia, så da de søkte etter nye
deltakere til den norske versjonen bestemte jeg meg for
å melde meg på, forteller 27-åringen.

tRØndelag: Biokraft skal bygge Nord-Europas
største fabrikk for Biogass i Skogn i Nord-Trøndelag.
Selskapet investerer 330 millioner kroner i byggingen av
fabrikken på Fiborgtangen ved Norske Skog i Skogn,
skriver Trønder-Avisa.
Byggearbeidene starter denne måneden, og Biokraft
regner med at fabrikken skal stå ferdig mot slutten av
2016.
– Vi håper å gjennomføre de første leveransene av
flytende biogassdrivstoff allerede neste år, men det blir i
så fall ikke før mot slutten av året, sier Håvard Wollan i
Biokraft AS.
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RANA/NESODDEN:
I slutten av august
sender TV2 fra Sunnaas sykehus i forbindelse med en innsamlingsaksjon. Dette
sykehuset har betydd
mye for Malin Kvåle.
Kenneth haagensen husby
kenneth.husby@ranablad.no
416 65 801

For det er gjennom Sunnaasstiftelsen denne TV-aksjonen
har blitt til, og den har fått navnet «Aksjon Sunnaas – fra mirakler til tragedier».
Til denne aksjonen som blir
direktesendt av TV2 den 22. august stiller Malin Kvåle mer enn
gjerne opp, da hun selv har hatt
stor hjelp i stiftelsen. Og derfor
vil hun nå samle inn penger til
ny forskning, teknologi og aktivitet i regi av Sunnaasstiftelsen.
Hun ble rammet av tragedien
i 2013 da hun på en fest i Tromsø brakk nakken på to steder.
Det førte til at hun ble lam og
ble sittende i rullestol.
På sekunder ble livet snudd
opp ned for jenta fra Rana, og
hun var nødt til å takle helt nye
utfordringer i hverdagen.
– Det er krevende til tider.
Man må lære seg å leve på nytt,
og enkle ting som å spise og kle
på seg blir ei utfordring, forklarer hun.

Oppsøkte stiftelsen

Til denne aksjonen som blir direktesendt av TV2
den 22. august stiller Malin Kvåle mer enn gjerne
opp, da hun selv har hatt stor hjelp i stiftelsen.
Og derfor vil hun nå samle inn penger til ny
forskning, teknologi og aktivitet i regi av
Sunnaasstiftelsen.

Rana Blad

Torsdag 13. august 2015

BOBil SjeKKet

Vinglet

Rana: Politiet på Helgeland
meldte i går ettermiddag at de
fikk melding om en bobil som
vinglet på veien i Mo i Rana.
Da politiet sjekket føreren,
var alt i orden.
Men, politiet melder videre at
sjåføren ble anmodet om å ta
flere pauser på resten av sin
ferietur.

Det nye livet er fortsatt vanskelig til tider, men det var enda
verre i tiden etter ulykken. Det
fikk henne til å benytte seg av
tilbudet gjennom Sunnaasstiftelsen.

SunnaaSStiftelSen
■ Holder til på Nesodden

i Akershus ved Sunnaas
sykehus.

■ Sykehuset har en

sterk posisjon som
rehabiliteringssykehus både
nasjonalt og internasjonalt.

■ Sykehuset har en egen

forskningsavdeling
og samarbeider med
institusjoner og forskere på
verdensbasis.

– Hovedgrunnen til at jeg ville komme i kontakt med dem,
var fordi jeg ikke kjente noen
jeg kunne dele sorgen med, forteller hun.
For selv om både familie og
venner har vært til stede, trengte hun noen i samme situasjon
å bli kjent med.
– Det har vært veldig bra for
meg å møte andre som lever på
samme måte. Jeg ville lære av
andre for at det skulle hjelpe
meg videre i hverdagen.
– Dette har jeg også lært, og
det går mye bedre å takle dagene. Men det har også gjort at jeg
har fått meg venner for livet,
som jeg stadig vekk er i kontakt
med. Det har gjort at det er mulig for meg å leve et fullverdig
liv, selv om det ikke var slik jeg
hadde tenkt det skulle bli, legger hun til.

MaRKeReR: Lørdag 29. august er det turmarsj til
Forslandsdalen, når man markerer åpning av det nye kraftverket.

helgeland Kraft
med stor fest
HELGELAND:
Nedtellingen fram
mot jubileums- og
åpningsfest for
Leirfjord kommune
og Øvre Forsland
kraftverk er i full
gang. Snart er det
klart for jubileumsfest.

Man må lære seg
å leve på nytt, og
enkle ting som å
spise og kle på seg blir ei
utfordring.

"

Malin Kvåle
Frontfigur i TV-aksjonen

Jill-Mari erichsen

redaksjonen@ranablad.no
75 12 55 00

Sunnaasstiftelsen har eksistert
siden 2006, og ble etablert av
privatpersoner for å hjelpe pasienter som trenger mer enn
det det offentlige kan gi dem.
Gjennom et tett samarbeid
med Sunnaas sykehus, sørger
de blant annet for å gi pasienter
et bedre liv gjennom bevilgning
av penger til ulike prosjekter,
forskning og velferdstilbud.

Det er i anledning Leirfjord
kommunes 100-års jubileum
og åpningen av Øvre Forsland
Kraftverk i Forslandsdalen at
det arrangeres turmarsj og
festkonsert.
Stjernene som skal spille i
Leirfjordhallen lørdag 29. august er Nora Konstanse og
Squett. Hovedattraksjonen er
Halvdan Sivertsen, og konferansier er Hallvard Holmen.

fikk tv-aksjonen
Nå har altså TV2 valgt å bruke
høstens TV-aksjon på å hjelpe
mennesker som har vært utsatt
for alvorlig sykdom eller skade.
Innsamlingen skal blant annet være med på å finansiere
flere prosjekter som vil gjøre livet lettere for de hardest rammede pasientene. Eksempler
på dette er virtuell spillteknologi og robotteknologi.
– Dette vil gi barn og voksne
helt nye muligheter til å leve
aktive, gode liv til tross for alvorlig sykdom eller skade. Teknologien utvikler seg raskt og
for å henge med på utviklingen,

Bokbad

ny
nyvenn:
venn:Malin
MalinKvåle
Kvålefikk
fikkfor
forikke
ikkeveldig
veldiglenge
lengesiden
sidenden
den1212uker
ukergamle
gamlehunden
hundenMila.
Mila.En
Enny
nystøttespiller
støttespilleri ihverdagen.
hverdagen.
trenger vi midler ut over det det
offentlige bevilger, sier stiftelsens leder Marianne Holth Dybwad i en artikkel på deres egen
hjemmeside.

Som et bidrag til aksjonen gikk
Kvåle blant annet med på å lage
en video som etter hvert skal
deles på sosiale medier.
– Jeg synes det gikk helt greit

å lage en liten video, sier hun og
legger til at hun ikke er redd for
å komme på TV.
Hun forteller også at det går
bedre og bedre med henne, og

fOtO:
Foto:Kenneth
KennethhaagenSen
haagensenhuSBy
husBy

hun er nå til og med på tur ut i
jobb.
– Det går veldig mye bedre.
Jeg er på vei ut i jobb, jeg har
fått meg en ordentlig leilighet

som gjør det lettere for meg. I
tillegg har jeg gått til anskaffelse av hund, så jeg ser mye lysere på livet nå.
For det har vært en kamp å

komme dit hun er i dag.
– Jeg har vært nær å gi opp
mange ganger, men møtet med
stiftelsen har gitt meg ny giv,
avslutter Kvåle.

Feiringen starter allerede fredag når 100-års jubileet markeres på Leland.
– Da starter vi med bokbad,
og bøkene som skal presenteres er jubileumsboka for Leirfjord som er skrevet av John
Haugen, samt «Drømmen om
Strømmen» av Kåre Hansen.
Kåre forteller i sin bok om da
strømmen kom til Leirfjord og
Alstahaug. Det vil også bli underholdning fra skoleelever
gjennom den kulturelle skolesekken, og dans og musikk
ved Leirfjordpols.

Det vil også bli familieaktiviteter ved hjelp av 4H fra Kviting, forteller leder for jubileumskomiteen, Turid Nordnes
til Helgelendingen.

turmarsj
Lørdag arrangeres turmarsjen
til Forslandsdalen.
– Vi har satt opp ulike distanser. Den lengste er fra nederst ved Åselva og inn til anlegget. Denne turen vil bli på
litt over seks kilometer. Det vil
også bli en distanse fra rasteplassen på Grindneset. Denne
er mye kortere og passer for
barnefamilier. Det vil også bli
satt opp busser til besøkssenteret for dem som ikke føler at
de har kapasitet til å gå, men
som likevel vil være med.
Inne ved anlegget vil det bli
anledning til å få omvisning i
kraftverket, og det vil bli aktiviteter ved Leirfjord Jeger- og
fiskeforening.
– Leirfjord Janitsjar og jubelkoret skal underholde på
veien mot anlegget, mens
Hallvard Holmen og Nora
Konstanse skal står for underholdningen under den offisielle biten, sier Elin Rønning i
Helgeland Kraft.

gratis buss
Lørdag kveld er det klart for
konsert i Leirfjordhallen. Med
selveste Halvdan Sivertsen.
– Vi tar høyde for at det kan
komme mye folk. Vi har i
hvert fall fått tilbakemeldinger om dette, sier Elin Rønning og Turid Nordnes.
Fra Sandnessjøen og Mosjøen er det satt opp buss.

- Dette har jeg også lært, og det går mye bedre å takle
dagene. Men det har også gjort at jeg har fått meg
venner for livet, som jeg stadig vekk er i kontakt med.
Det har gjort at det er mulig for meg å leve et fullverdig
liv, selv om det ikke var slik jeg hadde tenkt det skulle
bli, legger hun til.
Sunnaasstiftelsen har eksistert siden 2006, og ble
etablert av privatpersoner for å hjelpe pasienter som
trenger mer enn det det offentlige kan gi dem.
Gjennom et tett samarbeid med Sunnaas sykehus,
sørger de blant annet for å gi pasienter et bedre liv
gjennom bevilgning av penger til ulike prosjekter,
forskning og velferdstilbud.
Fikk TV-aksjonen Nå har altså TV2 valgt å bruke høstens
TV-aksjon på å hjelpe mennesker som har vært utsatt for
alvorlig sykdom eller skade.
Innsamlingen skal blant annet være med på å finansiere
flere prosjekter som vil gjøre livet lettere for de hardest
rammede pasientene. Eksempler på dette er virtuell
spillteknologi og robotteknologi.
- Dette vil gi barn og voksne helt nye muligheter til å leve
aktive, gode liv til tross for alvorlig sykdom eller skade.
Teknologien utvikler seg raskt og for å henge med på
utviklingen, trenger vi midler ut over det det offentlige
bevilger, sier stiftelsens leder Marianne Holth Dybwad i
en artikkel på deres egen hjemmeside.
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Som et bidrag til aksjonen gikk Kvåle blant annet
med på å lage en video som etter hvert skal
deles på sosiale medier.
- Jeg synes det gikk helt greit å lage en liten
video, sier hun og legger til at hun ikke er redd
for å komme på TV.
Hun forteller også at det går bedre og bedre med
henne, og hun er nå til og med på tur ut i jobb.
- Det går veldig mye bedre. Jeg er på vei ut i jobb,
jeg har fått meg en ordentlig leilighet som gjør
det lettere for meg. I tillegg har jeg gått til
anskaffelse av hund, så jeg ser mye lysere på
livet nå.
For det har vært en kamp å komme dit hun er i
dag.

Uttak 03.09.2015 Kilde: Retriever

"
MALIN KVÅLE
Frontfigur i TV-aksjonen
SUNNAASSTIFTELSEN
Holder til på Nesodden i Akershus ved Sunnaas
sykehus.
Sykehuset har en sterk posisjon som
rehabiliteringssykehus både nasjonalt og internasjonalt.
Sykehuset har en egen forskningsavdeling og
samarbeider med institusjoner og forskere på
verdensbasis.
Bildetekst: NY VENN: Malin Kvåle fikk for ikke veldig
lenge siden den 12 uker gamle hunden Mila. En ny
støttespiller i hverdagen.

- Jeg har vært nær å gi opp mange ganger, men
møtet med stiftelsen har gitt meg ny giv,
avslutter Kvåle.

© Rana Blad

Man må lære seg å leve på nytt, og enkle ting
som å spise og kle på seg blir ei utfordring.
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Det er krevende til tider. Man må lære seg å leve på nytt, og enkle
ting som å spise og kle på seg blir ei utfordring
Rana Blad Pluss. Publisert på nett 13.08.2015 11:38. Profil: Sunnaas sykehus HF, Sunnaas sykehus HF.
Kenneth Haagensen Husby.

For det er gjennom Sunnaasstiftelsen denne TVaksjonen har blitt til, og den har fått navnet
Aksjon Sunnaas - fra mirakler til tragedier.
Til denne aksjonen som blir direktesendt av TV2
den 22. august stiller Malin Kvåle mer enn gjerne
opp, da hun selv har hatt stor hjelp i stiftelsen.
Og derfor vil hun nå samle inn penger til ny
forskning, teknologi og aktivitet i regi av
Sunnaasstiftelsen.
Hun ble rammet av tragedien i 2013 da hun på
en fest brakk nakken på to steder. Det førte til at
hun ble lam og ble sittende i rullestol.
På sekunder ble livet snudd opp ned for jenta fra
Rana, og hun var nødt til å takle helt nye
utfordringer i hverdagen.
- Det er krevende til tider. Man må lære seg å
leve på nytt, og enkle ting som å spise og kle på
seg blir ei utfordring, forklarer hun.
Oppsøkte stiftelsen
Det nye livet er fortsatt vanskelig til tider, men
det var enda verre i tiden etter ulykken. Det fikk
henne til å benytte seg av tilbudet gjennom
Sunnaasstiftelsen.
- Hovedgrunnen til at jeg ville komme i kontakt
med dem, var fordi jeg ikke kjente noen jeg
kunne dele sorgen med, forteller hun.
For selv om både familie og venner har vært til
stede, trengte hun noen i samme situasjon å bli
kjent med.
- Det har vært veldig bra for meg å møte andre
som lever på samme måte. Jeg ville lære av
andre for at det skulle hjelpe meg videre i
hverdagen.
- Dette har jeg også lært, og det går mye bedre å
takle dagene. Men det har også gjort at jeg har
fått meg venner for livet, som jeg stadig vekk er i
kontakt med. Det har gjort at det er mulig for meg
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å leve et fullverdig liv, selv om det ikke var slik
jeg hadde tenkt det skulle bli, legger hun til.

- Jeg synes det gikk helt greit å lage en liten video, sier
hun og legger til at hun ikke er redd for å komme på TV.

Sunnaasstiftelsen har eksistert siden 2006, og
ble etablert av privatpersoner for å hjelpe
pasienter som trenger mer enn det det offentlige
kan gi dem.

Hun forteller også at det går bedre og bedre med henne,
og hun er nå til og med på tur ut i jobb.

Gjennom et tett samarbeid med Sunnaas
sykehus, sørger de blant annet for å gi pasienter
et bedre liv gjennom bevilgning av penger til ulike
prosjekter, forskning og velferdstilbud.
Fikk TV-aksjonen
Nå har altså TV2 valgt å bruke høstens TV-aksjon
på å hjelpe mennesker som har vært utsatt for
alvorlig sykdom eller skade.
Innsamlingen skal blant annet være med på å
finansiere flere prosjekter som vil gjøre livet
lettere for de hardest rammede pasientene.
Eksempler på dette er virtuell spillteknologi og
robotteknologi.
- Dette vil gi barn og voksne helt nye muligheter
til å leve aktive, gode liv til tross for alvorlig
sykdom eller skade. Teknologien utvikler seg
raskt og for å henge med på utviklingen, trenger
vi midler ut over det det offentlige bevilger, sier
stiftelsens leder Marianne Holth Dybwad i en
artikkel på deres egen hjemmeside.

- Det går veldig mye bedre. Jeg er på vei ut i jobb, jeg har
fått meg en ordentlig leilighet som gjør det lettere for
meg. I tillegg har jeg gått til anskaffelse av hund, så jeg
ser mye lysere på livet nå.
For det har vært en kamp å komme dit hun er i dag.
- Jeg har vært nær å gi opp mange ganger, men møtet
med stiftelsen har gitt meg ny giv, avslutter Kvåle.
Ny venn: Malin Kvåle fikk for ikke veldig lenge siden den
12 uker gamle hunden Mila. En ny støttespiller i
hverdagen.Foto: Kenneth Haagensen Husby
Sunnaasstiftelsen
Holder til på Nesodden i Akershus ved Sunnaas
sykehus.
Sykehuset har en sterk posisjon som
rehabiliteringssykehus både nasjonalt og internasjonalt.
Sykehuset har en egen forskningsavdeling og
samarbeider med institusjoner og forskere på
verdensbasis.
© Rana Blad Pluss
Se webartikkelen på http://ret.nu/2Ldmy5Et

Som et bidrag til aksjonen gikk Kvåle blant annet
med på å lage en video som etter hvert skal
deles på sosiale medier.
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Tråkker til foran sine egne
Fredriksstad Blad. Publisert på trykk 14.08.2015. Profil: Sunnaas sykehus HF, Aksjon Sunnaas.
VIDAR HENRIKSEN. Side: 26.

Aktiv sommer avsluttes med konsert i Gamlebyen
26 ● kultur

Fredag 14. august 2015

Fredriksstad Blad

Det er ikke hver gang Marianne Antonsen (44)
kan sykle på jobb. Lørdag drømmer hun om å
svette litt ekstra i panna på hjemmebane.
Vår lokale sangdronning kan se tilbake på en
begivenhetsrik sommer. Lørdag avholder hun sin
årlige happening - «Sommersjel» i Gamlebyen
Kulturhus.

GlEDEr SEG: Marianne Antonsen ser frem til å avholde sin årlige sommerkonsert i Gamlebyen førstkommende søndag.

ArkiVfoto

Aktiv sommer avsluttes med konsert i Gamlebyen

- Det er alltid spesielt å synge for sine egne, men
denne gangen tar jeg sykkelen, sier Marianna
Antonsen som i luftlinje er bosatt 500 meter fra
konsertsalen på Kongsten.

Tråkker til foran sine egne
Det er ikke hver gang
Marianne Antonsen
(44) kan sykle på
jobb. Lørdag drømmer hun om å svette
litt ekstra i panna på
hjemmebane.
VidAr Henriksen

vidar.henriksen@f-b.no
twitter:@VidarHenriksen

Viktige støttespillere
Antonsen legger ikke skjul på at hun gleder seg
voldsomt til å spille i Gamlebyen.
- Jeg bruker jo å synge der til jul med «Soulful
Christmas», men det er noe eget med sommeren.
Å kunne stå på scenen med et fullt band i ryggen,
gjør at du svetter litt ekstra i panna. Det trives
jeg med, sier 44-åringen som har med seg Bjørn
Halstensen, Dag Tofteng, Thomas Andre Fritsø og
Jo-Martin Gosås Nørdbø som musikalske
støttespillere på scenen.
Suksess i Tønsberg
- Hvordan har sommeren vært for din del? - Den
har vært fantastisk. Å få stå på scenen sammen
med Hanne Krogh, Helene Bøksle og de «tre
tenorer» med «World of Music» er en stor glede.
Showet har gått for fulle hus med flere
ekstraforestillinger, forteller Antonsen
entusiastisk.
Sommershowet ble spilt i Oseberg kulturhus i
Tønsberg, og fikk Aftenpostens rutinerte
anmelder Mona Levin til å ta frem de helt store
superlativene.
- Marianne Antonsens «Circle of Life» fra «The
Lion King» slår det meste. Hun er en barfotet,
blodfull og nedpå soulartist som griper med tekst

V

år lokale sangdronning
kan se tilbake på en begivenhetsrik sommer.
Lørdag avholder hun sin årlige
happening – «Sommersjel» i
Gamlebyen Kulturhus.
– Det er alltid spesielt å synge
for sine egne, men denne gangen tar jeg sykkelen, sier Marianna Antonsen som i luftlinje
er bosatt 500 meter fra konsertsalen på Kongsten.

Viktige støttespillere
Antonsen legger ikke skjul på
at hun gleder seg voldsomt til å
spille i Gamlebyen.
– Jeg bruker jo å synge der til
jul med «Soulful Christmas»,
men det er noe eget med sommeren. Å kunne stå på scenen
med et fullt band i ryggen, gjør
at du svetter litt ekstra i panna.
Det trives jeg med, sier 44-åringen som har med seg Bjørn
Halstensen, Dag Tofteng, Thomas Andre Fritsø og Jo-Martin
Gosås Nørdbø som musikalske
støttespillere på scenen.

Suksess i tønsberg
– Hvordan har sommeren vært
for din del?
– Den har vært fantastisk. Å
få stå på scenen sammen med
Hanne Krogh, Helene Bøksle
og de «tre tenorer» med «World
of Music» er en stor glede. Showet har gått for fulle hus med

flere ekstraforestillinger, forteller Antonsen entusiastisk.
Sommershowet ble spilt i
Oseberg kulturhus i Tønsberg,
og fikk Aftenpostens rutinerte
anmelder Mona Levin til å ta
frem de helt store superlativene.
– Marianne Antonsens «Circle of Life» fra «The Lion King»
slår det meste. Hun er en barfotet, blodfull og nedpå soulartist som griper med tekst og
røst, skrev Levin begeistret.
– Å få en slik omtale varmer,
innrømmer Antonsen overfor
Fredriksstad Blad.

Har fulgt «touren»
Antonsen forteller at hun denne sommeren har pendlet fra
hytta i Engelsviken og til Tønsberg. Hun beklager at det ikke
var båtforbindelse mellom
plassene denne sommeren,
noe som gjorde at hun isteden

!

Det er alltid
spesielt å
synge for sine
egne, men denne gangen tar jeg sykkelen.
MAriANNE ANtoNSEN

ble fast inventar på Bastø Fosen.
– Som sikkert mange har fått
med seg er jeg også sykkelinteressert, så det har blitt noen timer foran tv-apparatet for å
følge det som for meg er et av
høydepunktene: «Tour de
France». Men denne lørdagen
er det jeg som skal opp på sykkelsetet, ler hun.

Program for høsten
Programmet for høsten er også
spikret og allerede neste helg
står Antonsen på scenen i TV2-

programmet «Aksjon Sunnaas:
Fra tragedier til mirakler»,»
som direktesendes fra sykehuset. Dette er en innsamlingsaksjon som ledes av Hallvard
Flatland (58) og datteren Katarina Flatland (26).
I programmet skal Antonsen
bidra sammen med Halvdan
Sivertsen, Bjarte Hjelmeland,
Rein Alexander og Øystein
Baadsvik.
Senere i høst skal også Antonsen være med Norges største kvinnemagasin «Tara» og
deres lesere på fjelltur til Geilo
– Det blir veldig interessant,
hvor det er lagt opp til et bredt
repertoar, sier sangeren og røper at prinsesse Märtha Louise
også er blant deltagerne. Onsdag var hun på plass under
«Allsang på Grensen», noe hun
begrunner med at datteren Olivia skulle få møte favorittene
«Marcus og Martinus».

Stiller ut nye malerier i Moss
Odd Skullerud (72) stiller
med 40 nye malerier når
Galleri Henrik Gerner i Moss
snart åpner lokalene sine for
Onsøy-kunstneren.

bergene og sjøen igjen.
– Det går litt i bølger det der,
men som alltid er det Onsøylandskapet som har inspirert
meg, sier maleren.

sVein kristiAnsen

Spesiallaget

svein.kristiansen@f-b.no

Utstillingen åpner 21. august
og varer frem til 6. september.
– Jeg har stilt ut i dette galleriet flere ganger før, sist for to
år siden, forteller Skullerud.
Den gang preget skogsmotivene bildene hans. Nå har han
beveget seg ut i lyset, mot sva-

Oljemaleriene som Skullerud
vises, er laget spesielt for denne utstillingen. Prisene på bildene varierer fra 9.000 til
45.000 kroner.
Galleri Henrik Gerner ligger i
Møllebyen i Moss og har eksistert siden 2002. Bygningen er
det nest eldste murhuset i

Moss, bygget i 1817.

Aktiv i 53 år
Odd Skullerud bor og arbeider
på Kallerød ved Manstad i Onsøy der han har bygget opp et
helt tun av gamle hus og stabbur.
Han debuterte i 1962, som
19-åring i bibliotekets eventyrsal i Fredrikstad.
Skullerud er en utpreget
landskapsmaler. Han er spesielt kjent for å male og gjengi
variasjonene i Østfold-landskapet.

lokAlt: Odd Skulleruds nye bilder som snart stilles ut i Moss er
ArkiVfoto: SVEiN kriStiANSEN
inspirert av Østfold-landskapet.

og røst, skrev Levin begeistret.
- Å få en slik omtale varmer, innrømmer Antonsen overfor
Fredriksstad Blad.
Har fulgt «Touren»
Antonsen forteller at hun denne sommeren har pendlet
fra hytta i Engelsviken og til Tønsberg. Hun beklager at
det ikke var båtforbindelse mellom plassene denne
sommeren, noe som gjorde at hun isteden ble fast
inventar på Bastø Fosen.
- Som sikkert mange har fått med seg er jeg også
sykkelinteressert, så det har blitt noen timer foran tvapparatet for å følge det som for meg er et av
høydepunktene: «Tour de France». Men denne lørdagen
er det jeg som skal opp på sykkelsetet, ler hun.
Program for høsten
Programmet for høsten er også spikret og allerede neste
helg står Antonsen på scenen i TV2programmet «Aksjon

Side 36 av 93

Nyhetsklipp - Sunnaas sykehus HF

Sunnaas: Fra tragedier til mirakler»,» som
direktesendes fra sykehuset. Dette er en
innsamlingsaksjon som ledes av Hallvard
Flatland (58) og datteren Katarina Flatland (26).
I programmet skal Antonsen bidra sammen med
Halvdan Sivertsen, Bjarte Hjelmeland, Rein
Alexander og Øystein Baadsvik.
Senere i høst skal også Antonsen være med
Norges største kvinnemagasin «Tara» og deres
lesere på fjelltur til Geilo - Det blir veldig
interessant, hvor det er lagt opp til et bredt
repertoar, sier sangeren og røper at prinsesse
Märtha Louise også er blant deltagerne. Onsdag
var hun på plass under «Allsang på Grensen»,

Uttak 03.09.2015 Kilde: Retriever

noe hun begrunner med at datteren Olivia skulle få møte
favorittene «Marcus og Martinus».
"Det er alltid spesielt å synge for sine egne, men denne
gangen tar jeg sykkelen. "
MARIANNE ANTONSEN
Bildetekst: GLEDER SEG: Marianne Antonsen ser frem til
å avholde sin årlige sommerkonsert i Gamlebyen
førstkommende søndag.
© Fredriksstad Blad
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En spesiell kveld for en viktig sak
Helgelands Blad (1 likt treff). Publisert på trykk 17.08.2015. Profil: Sunnaas sykehus HF, Sunnaas sykehus HF. Side: 27.

For første gang skal far Hallvard og datter
Katarina Flatland lede et tv-program sammen når
TV 2 sender innsamlingsaksjonen «Aksjon
Sunnaas: Fra tragedier til mirakler», direkte fra
Sunnaas sykehus. Artister vil også bidra til
aksjonen.

PROGRAMMENE

Helgelands Blad 17. august 2015

tv
Ut i verden
Vårt første møte med
arbeidslivet er en av
livets milepæler. For
mange skjer det møtet
den dagen vi får en
sommerjobb. Hvordan
opplever vi den aller
første jobben? Vi blir
med når åtte ungdommer skal trå de første
skrittene sine på en
arbeidsplass.

En spesiell kveld for en viktig sak

TV 2 fredag kl 18.00

Deriblant: Hanne Krogh, Marianne Antonsen,
Halvdan Sivertsen, Bjarte Hjelmeland og Rein
Alexander - i tillegg får vi høre sterke historier
knyttet til Sunnaas.
TV 2 lørdag kl 20.30
© Helgelands Blad

Oversikt over like treff
En viktig sak
Se og Hør 18.08.2015

27

ukens

På tur til Island – med mektig natur

For første gang skal
far Hallvard og datter
Katarina Flatland lede
et tv-program sammen
når TV 2 sender innsamlingsaksjonen
«Aksjon Sunnaas: Fra
tragedier til mirakler»,
direkte fra Sunnaas
sykehus. Artister vil

også bidra til aksjonen. Deriblant: Hanne
Krogh, Marianne
Antonsen, Halvdan
Sivertsen, Bjarte Hjelmeland og Rein Alexander – i tillegg får vi
høre sterke historier
knyttet til Sunnaas.
TV 2 lørdag kl 20.30

Opplev et år på Island,
det fantastiske dyrelivet, det dramatiske
landskapet og de utrolige menneskene i
denne britiske dokumentaren. De er tøffe
og kløktige nok til å
ha gjort dette landet
til hjemmet sitt siden

vikingtiden. Vi følger
spesielt fire dyr: fjellreven, ærfuglen,
islandshesten og lundefuglen. Vi følger
også fire mennesker
som lever her: Ester,
Thor, Sveinn og Harpur.
NRK1 søndag kl 20.15

TIRSDAG 18.8
06.15 Morgensending
13.35 Tatt av været (r)
14.30 Norsk attraksjon (r)
15.00 NRK nyheter
15.15 Top Gear (r)
16.20 Glimt av Norge: Lærdalselvi (r)
16.35 Bondi Beach (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Villmarksbarna (r)
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Turistfilm: Friluftsliv i
Sør-Norge (r)
18.00 Karl Johan (r)
18.30 Extra
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Ei bjørneforteljing
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Valgstudio
21.45 Milliardærenes hotell
22.30 Med Jesus i Kina (2)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Når livet vender (7)
23.45 Brodies mysterier (r)
01.10 Nattsending

08.15 Morgensending
10.45 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
10.55 Distriktsnyheter (r)
13.10 Valg (r)
14.40 Motorsøstre (r)
14.55 Ei verd av krydder (r)
15.40 Tilbake til 70-tallet (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r) Br. dramaserie.
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Ei verd av krydder (r)
19.45 Tilbake til 70-tallet (r)
20.15 Den kalde krigen:
Hat, kjærlighet og propaganda (r)
20.55 Terje Vigen (r)
21.15 Landeplage (r)
21.45 Gulosten – gangsteren som ble kongens venn
(r) Norsk dokumentar.
22.40 De danske krigsseilerne (r) Da. dokumentar.
23.15 Kina 1947 – den
glemte filmen
23.40 Ni skjebnesvangre
måneder (r) Dokumentar.
00.30 Nattsending

06.00 Morgensending
12.30 Heder og Hammer (r)
13.00 Bolighjelpen (r)
14.00 Sommer med Ernst
(2)
15.00 Modern Family (r)
15.30 Modern Family (r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away (98)
17.00 Solsidan (r)
17.30 Fingrene av fatet (r)
18.00 Hotel Cæsar (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Fingrene av fatet (2)
19.30 Hotel Cæsar (162)
20.00 Norske Talenter (1)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Rita (8)
22.35 The Honourable
Woman (8)
23.40 Fingrene av fatet (r)
00.10 Norske Talenter (r)
01.10 Criminal Minds (r)
02.00 Criminal Minds (r)
02.45 Nattsending

05.35 Morgensending
11.35 Broom (r)
12.05 Besatt av bil (r)
12.35 Parkeringsvaktene (r)
13.05 Parkeringsvaktene (r)
13.35 Smallville (r)
14.30 Smallville (r)
15.30 Massive Moves (r)
16.00 Massive Moves (r)
16.30 Parkeringsvaktene (r)
17.00 Parkeringsvaktene (r)
17.30 Cash Cowboys (r)
18.30 Besatt av bil (r)
19.00 Vettskremte pøbelunger (r)
20.00 Mystery Diners (4)
20.30 American Ninja Warrior (17)
21.30 Håndverkere fra helvete (8)
22.30 Vikings (1)
23.30 Vikings (2)
00.30 Aspirantene (r)
01.00 Billy the Exterminator
(r)
01.25 Billy the Exterminator
(r)
01.55 Nattsending

06.00 Morgensending
12.20 The Big Bang Theory
(r)
12.45 America's Funniest
Home Videos (r)
13.15 Sinnasnekker'n (r)
14.15 Ullared (r)
15.15 Cougar Town (r)
15.45 Mom (r)
16.10 Friends (r)
16.40 Friends (r)
17.10 Two and a Half Men
(r)
17.40 Two and a Half Men
(r)
18.10 The Big Bang Theory
(r)
18.35 The Big Bang Theory
(r)
19.00 America's Funniest
Home Videos (r)
19.30 Top 20 Funniest (r)
20.30 Sinnasnekker'n (r)
21.30 Special Victims Unit
(15)
22.30 Secrets and Lies (9)
23.30 CSI (r)
00.25 Castle (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
11.10 Gordon Ramsay rydder opp (r)
12.05 The Ellen DeGeneres
Show (r)
13.00 Top Model USA (r)
14.00 Masterchef USA (r)
15.00 Hjelp, han pusser
opp! (r)
16.00 How I Met Your Mother (r)
16.30 Luksusfellen Sverige
(r)
17.30 NCIS: Los Angeles (r)
18.30 Top Chef Duels (3)
19.30 Hellstrøm rydder opp
– hjemme (r)
20.30 Boligjakten (r)
21.30 Mordet (2)
22.30 Girlfriends' Guide to
Divorce (10)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.05 Sex og singelliv (r)
00.45 Luksusfellen Sverige
(r)
01.35 NCIS: Los Angeles (r)
02.25 NCIS (r)
03.10 Will & Grace (r)
03.35 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 Simpsons (r)
12.30 Simpsons (r)
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 How I Met Your Mother (r)
14.30 How I Met Your Mother (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Family Guy (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Simpsons (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 Kongen av Queens (r)
18.00 How I Met Your Mother (r)
18.30 How I Met Your Mother (r)
19.00 Family Guy (r)
19.30 Family Guy (r)
20.00 Fotball: UEFA Champions League. Manchester
United-Club Brügge.
23.20 Simpsons (r)
23.50 Simpsons (r)
00.20 Cops Reloaded (r)
00.50 Cops Reloaded (r)
01.20 Nattsending

07.55 Morgensending
13.10 Distriktsnyheter Nordland (r)
13.20 Distriktsnyheter Nordnytt (r)
13.35 Valgstudio (r)
13.50 Ni skjebnesvangre
måneder (r)
14.40 Motorsøstre (r)
14.55 Ei verd av krydder (r)
15.40 Tilbake til 70-tallet (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Ei verd av krydder (r)
19.45 Tilbake til 80-tallet (r)
20.15 Den kalde krigen:
Hat, kjærlighet og propaganda (r)
21.00 Folklab (r)
21.30 Oppfinneren som vil
redde verden. Am. dokumentarfilm fra 2014.
22.55 Supernerd (r)
23.50 Valg (r)
00.50 Nattsending

05.00 Morgensending
12.00 Fingrene av fatet (r)
12.30 Heder og Hammer (r)
13.00 Bolighjelpen (r)
14.00 Sommer med Ernst
(3)
15.00 Modern Family (r)
15.30 Modern Family (r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away (99)
17.00 Solsidan (r)
17.30 Fingrene av fatet (r)
18.00 Hotel Cæsar (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Fingrene av fatet (3)
19.30 Hotel Cæsar (163)
20.00 Norske Talenter (2)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Bygd reis deg (5)
22.40 Dokument 2: Tvillingsøstrenes donorbarn (r)
23.40 Fingrene av fatet (r)
00.10 Norske Talenter (r)
01.10 Criminal Minds (r)
02.00 Nattsending

05.35 Morgensending
12.05 Besatt av bil (r)
12.35 Parkeringsvaktene (r)
13.05 Parkeringsvaktene (r)
13.35 Smallville (r)
14.30 Smallville (r)
15.30 Massive Moves (r)
16.00 Massive Moves (r)
16.30 Parkeringsvaktene (r)
17.00 Parkeringsvaktene (r)
17.30 Cash Cowboys (r)
18.30 Besatt av bil (r)
19.00 Vettskremte pøbelunger (r)
20.00 Mystery Diners (5)
20.30 American Ninja Warrior (18)
21.30 Strongman Champions League (16)
22.30 Vikings (3)
23.30 Las Vegas Jailhouse
(r)
24.00 Vegas Strip (r)
00.30 Aspirantene (r)
01.00 Billy the Exterminator
(r)
01.25 Billy the Exterminator
(r)
01.55 Nattsending

06.00 Morgensending
12.20 The Big Bang Theory
(r)
12.45 America's Funniest
Home Videos (r)
13.15 Sinnasnekker'n (r)
14.15 Ullared (r)
15.15 Cougar Town (r)
15.45 Mom (r)
16.10 Friends (r)
16.40 Friends (r)
17.10 Two and a Half Men
(r)
17.40 Two and a Half Men
(r)
18.10 The Big Bang Theory
(r)
18.35 The Big Bang Theory
(r)
19.00 America's Funniest
Home Videos (r)
19.30 Top 20 Funniest (r)
20.30 Gift ved første blikk
(r)
21.30 CSI (r)
22.30 The Whispers (11)
23.25 CSI (r)
00.20 Castle (r)
01.15 Nattsending

06.00 Morgensending
11.10 Gordon Ramsay rydder opp (r)
12.05 The Ellen DeGeneres
Show (r)
13.00 Top Model USA (r)
14.00 Masterchef USA (r)
15.00 Hjelp, han pusser
opp! (r)
16.00 How I Met Your Mother (r)
16.30 Luksusfellen Sverige
(r)
17.30 NCIS: Los Angeles (r)
18.30 Top Chef Duels (4)
19.30 Hellstrøm rydder opp
– hjemme (r)
20.30 Luksusfellen Sverige
(2)
21.30 Empire (10)
22.30 Chicago P.D. (12)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.05 Sex og singelliv (r)
00.45 Luksusfellen Sverige
(r)
01.35 NCIS: Los Angeles (r)
02.25 NCIS (r)
03.10 Will & Grace (r)
03.35 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 Simpsons (r)
12.30 Simpsons (r)
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 How I Met Your Mother (r)
14.30 How I Met Your Mother (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Family Guy (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Simpsons (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 Kongen av Queens (r)
18.00 How I Met Your Mother (r)
18.30 How I Met Your Mother (r)
19.00 Family Guy (r)
19.30 Family Guy (r)
20.00 Fotball: UEFA Champions League. Celtic-Malmö
FF.
23.20 Simpsons (r)
23.50 Simpsons (r)
00.25 Cops Reloaded (r)
00.50 Cops Reloaded (r)
01.20 Nattsending

07.50 Morgensending
10.05 Distriktsnyheter (r)
12.30 Valg (r)
13.30 Oppfinneren som vil
redde verden. Am. dokumentarfilm fra 2014.
14.55 Ei verd av krydder (r)
15.40 Tilbake til 80-tallet (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Ei verd av krydder (r)
19.45 Tilbake til 80-tallet (r)
20.15 Den kalde krigen:
Hat, kjærlighet og propaganda (r)
21.00 Fonko: Ny musikk i
Afrika (5)
21.30 Enveisbillett til Mars
(r)
22.30 En prest og en plage.
Norsk dokumentarfilm fra
2014.
23.50 Valgstudio (r)
00.05 Supernerd (r)
00.55 Nattsending

05.00 Morgensending
12.30 Heder og Hammer (r)
13.00 Bolighjelpen (r)
14.00 Sommer med Ernst
(4)
15.00 Modern Family (r)
15.30 Modern Family (r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away
(100)
17.00 Solsidan (r)
17.30 Fingrene av fatet (r)
18.00 Hotel Cæsar (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Fingrene av fatet (4)
19.30 Hotel Cæsar (164)
20.00 Norske Talenter (3)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Irene Huss: I ly av
skyggene (2)
22.40 Dicte (r)
23.40 Fingrene av fatet (r)
00.10 Norske Talenter (r)
01.10 Criminal Minds (r)
01.55 Nattsending

05.35 Morgensending
11.35 What Went Down (r)
12.05 Besatt av bil (r)
12.35 Parkeringsvaktene (r)
13.05 Parkeringsvaktene (r)
13.35 Smallville (r)
14.30 Smallville (r)
15.30 Massive Moves (r)
16.00 Massive Moves (r)
16.30 Parkeringsvaktene (r)
17.00 Parkeringsvaktene (r)
17.30 Cash Cowboys (r)
18.30 Besatt av bil (r)
19.00 Vettskremte pøbelunger (r)
20.00 Mystery Diners (6)
20.30 American Ninja Warrior (19)
21.30 TWA Flight 800 (1)
22.30 Vikings (4)
23.30 Las Vegas Jailhouse
(r)
24.00 Vegas Strip (r)
00.30 Aspirantene (r)
01.00 Billy the Exterminator
(r)
01.25 Billy the Exterminator
(r)
01.55 Nattsending

06.00 Morgensending
12.20 The Big Bang Theory
(r)
12.50 America's Funniest
Home Videos (r)
13.20 Sinnasnekker'n (r)
14.20 Ullared (r)
15.20 Cougar Town (r)
15.45 Mom (r)
16.10 Friends (r)
16.40 Friends (r)
17.10 Two and a Half Men
(r)
17.40 Two and a Half Men
(r)
18.10 The Big Bang Theory
(r)
18.35 The Big Bang Theory
(r)
19.00 America's Funniest
Home Videos (r)
19.30 Top 20 Funniest (r)
20.30 Camping på Öland (r)
21.30 Neste sommer (r)
22.00 Neste sommer (r)
22.30 Brille (r)
23.30 CSI (r)
00.25 Castle (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
11.10 Gordon Ramsay rydder opp (r)
12.05 The Ellen DeGeneres
Show (r)
13.00 Top Model USA (r)
14.00 Masterchef USA (r)
15.00 Hjelp, han pusser
opp! (r)
16.00 How I Met Your Mother (r)
16.30 Luksusfellen Sverige
(r)
17.30 NCIS: Los Angeles (r)
18.30 Top Chef Duels (5)
19.30 Hellstrøm rydder opp
– hjemme (r)
20.30 Million Dollar Listing
New York (12)
21.30 Bad Teacher. Am.
komedie fra 2011.
23.10 Sex og singelliv (r)
00.30 Luksusfellen Sverige
(r)
01.25 NCIS: Los Angeles (r)
02.20 NCIS (r)
03.10 Will & Grace (r)
03.35 Will & Grace (r)
04.00 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 How I Met Your Mother (r)
14.30 How I Met Your Mother (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Family Guy (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Simpsons (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 Kongen av Queens (r)
18.00 How I Met Your Mother (r)
18.30 How I Met Your Mother (r)
19.00 Family Guy (r)
19.30 Family Guy (r)
20.00 Simpsons (r)
20.30 Simpsons (r)
21.00 Two and a Half Men
(r)
21.30 Wanted. Am. actionthriller fra 2008.
23.30 Simpsons (r)
24.00 Simpsons (r)
00.30 Nattsending

ONSDAG 19.8
06.15 Morgensending
13.30 Med Jesus i Kina (r)
14.00 Harald Tusberg – litt
av et liv (r)
15.00 NRK nyheter
15.15 Top Gear (r)
16.10 Ut i naturen (r)
16.35 Bondi Beach (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Villmarksbarna (r)
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Trøndelag – fra svenskegrensen til kysten (r)
18.15 Karl Johan (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Tjörn rundt
20.45 Vikinglotto
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Valg
22.30 Fader Brown (15)
23.15 Kveldsnytt
23.30 Det beste fra 20
spørsmål (r)
24.00 Brodies mysterier (r)
01.30 Nattsending

TORSDAG 20.8
06.15 Morgensending
13.35 Med Jesus i Kina (r)
14.00 Tjörn rundt (r)
15.00 NRK nyheter
15.15 Top Gear (r)
16.20 Glimt av Norge: Siste
sommar i Stølsheimen (r)
16.35 Bondi Beach (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Villmarksbarna (r)
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Norske motsetninger
18.15 Karl Johan (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Toppidrettsveka.
Sprint i Aure.
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Valgstudio
21.45 Langs Mekong med
Sue Perkins (1)
22.35 Ditte og Louise (3)
23.05 Kveldsnytt
23.20 Chicago Fire (13)
24.00 Brodies mysterier (r)
01.30 Nattsending
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Flott initiativ
Her og Nå. Publisert på trykk 18.08.2015. Profil: Sunnaas sykehus HF, Sunnaas sykehus HF.
Monica Smith. Side: 6.

Lørdag leder Katarina (26) og Hallvard Flatland
(58) sitt første program sammen.
Det er ikke et tilfeldig valgt program. Far og datter
skal samle inn penger til Sunnaasstiftelsen.
Vinteren 2013 ble Hallvard rammet av det
sjeldne HLH-syndromet. Etter tre måneder i koma
og 30 operasjoner kom den populære
programlederen til Sunnaas sykehus for
rehabilitering. Ti uker senere gikk han ut derfra
på egen hånd.
- I løpet av de ti ukene ikk jeg både se og selv
oppleve det utrolig viktige arbeidet som gjøres på
Sunnaas, sier Hallvard i en pressemelding.
I ukens Her og Nå kan du lese et intervju med
datteren Katarina, der hun forteller at hun
opplever det som godt nå å kunne gi litt tilbake.
Hvert år får rundt 2800 personer behandling på
Sunnaas, som er landets eldste spesialsykehus
innen rehabilitering og fysikalsk medisin.

PRINS WILLIAM OM SINE TRE NÆRMESTE

Flott initiativ
Lørdag leder Katarina (26) og
Hallvard Flatland (58) sitt første
program sammen. Det er ikke
et tilfeldig valgt program. Far og
datter skal samle inn penger til
Sunnaasstiftelsen.

Liten
apekatt

Vinteren 2013 ble Hallvard rammet av det sjeldne HLH-syndromet. Etter tre måneder i koma og
30 operasjoner kom den populære programlederen til Sunnaas
sykehus for rehabilitering. Ti uker
senere gikk han ut derfra på
egen hånd.
– I løpet av de ti ukene ikk jeg
både se og selv oppleve det utrolig viktige arbeidet som gjøres på
Sunnaas, sier Hallvard i en pressemelding.
I ukens Her og Nå kan du lese et
intervju med datteren Katarina,
der hun forteller at hun opplever
det som godt nå å kunne gi litt
tilbake.
Hvert år får rundt 2800 personer
behandling på Sunnaas, som er
landets eldste spesialsykehus innen
rehabilitering og
fysikalsk medisin.
Hallvard tok selv
initiativ til den
direktesendte
innsamlingen
«Aksjon Sunnaas: Fra
tragedier til
mirakler».
Det synes
jeg er et
utrolig lott
og viktig
initiativ.

Monica Smith,
redaktør

Enestående
mamma

En gudegave

Hallvard tok selv initiativ til den direktesendte
innsamlingen «Aksjon Sunnaas: Fra tragedier til
mirakler».
Det synes jeg er et utrolig lott og viktig initiativ.
© Her og Nå
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En viktig sak
Se og Hør. Publisert på trykk 18.08.2015. Profil: Sunnaas sykehus HF, Sunnaas sykehus HF. Side: 90.

TV 2 LØRDAG 20.30 AKSJON SUNNAAS: FRA
TRAGEDIER TIL MIRAKLER For første gang skal
far Hallvard og datter Katarina Flatland lede et tvprogram sammen når TV 2 sender
innsamlingsaksjonen «Aksjon Sunnaas: Fra
tragedier til mirakler», direkte fra sykehus.
Etter Hallvard alvorlige sykdom for to blir det en
helt spesiell sending for både far og datter. - Det
blir spesielt å lede et program sammen med
Katarina, og ekstra spesielt blir det å lede
nettopp «Aksjon Sunnaas: Fra tragedier til
mirakler», fordi vi og resten av familien har en
historie sammen som inkluderer Sunnaas
sykehus. Vi føler på denne måten at vi gir noe
tilbake, sier Hallvard Flatland. Flotte artister vil
også bidra til aksjonen. Der i blant: Hanne Krogh,
Marianne Antonsen, Halvdan Sivertsen, Bjarte
Hjelmeland, Rein Alexander og Øystein Baadsvik i tillegg får vi høre sterke historier knyttet til
Sunnaas.

S&H34_Omtale side2.qxp:Omtale 1.qxp

13-08-15

08:29

Side 2
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En viktig sak

NOS

TV 2 LØRDAG 20.30

AKSJON SUNNAAS: FRA
TRAGEDIER TIL MIRAKLER

For første gang skal far Hallvard
og datter Katarina Flatland lede et
tv-program sammen når TV 2
sender
innsamlingsaksjonen
«Aksjon Sunnaas: Fra tragedier til
mirakler», direkte fra Sunnaas
sykehus. Etter Hallvard Flatlands
alvorlige sykdom for to år siden,
blir det en helt spesiell sending
for både far og datter. – Det blir
spesielt å lede et program sammen med Katarina, og ekstra spesielt blir det å lede nettopp
«Aksjon Sunnaas: Fra tragedier til
mirakler», fordi vi og resten av
familien har en historie sammen
som inkluderer Sunnaas sykehus.
Vi føler på denne måten at vi gir
noe tilbake, sier Hallvard Flatland.
Flotte artister vil også bidra til
aksjonen. Der i blant: Hanne
Krogh, Marianne Antonsen, Halvdan Sivertsen, Bjarte Hjelmeland,
Rein Alexander og Øystein Baadsvik – i tillegg får vi høre sterke
historier knyttet til Sunnaas.

Veil.: 4.199,Kun:

3.699,Inkl. DAB+ og Bluetooth!

Maratonsending
NRK1 LØRDAG 12.30

VM I FRIIDRETT

VM i friidrett fra Beijing starter
natt til lørdag klokken 01.30.
Klokken 10.00 sendes det høydepunkter fra nattens øvelser. Lørdagens første direkte dagsending
er klokken 12.30 med blant annet
finale 10 000 m menn.

PREMIERE

Komikveld
NRK1 LØRDAG 20.55

KOMIPRISEN 2015

Det er klart for lattervekkende
underholdning når våre beste
humorister samles til komiprisutdeling. På denne prisutdelingen, den
15. i rekken, skal Norges fremste
humorister kåres i elleve kategorier.
Vidar Magnussen leder det direktesendte showet fra Latter i Oslo.

Synger for dronningen
NRK1 FREDAG 20.45

FINALE DRONNING SONJA
INTERNASJONALE
MUSIKKONKURRANSE

Fem lysende operatalenter har
denne uken kjempet seg til finalen i Dronning Sonja Internasjonale Sangkonkurranse. I Operaen
i kveld synger de alle for seier,
foran en stjernespekket jury. HM

Dronning Sonja er til stede og
deler ut prisene etter finalekonserten. Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse mottok nylig en generøs pengegave
fra Anders Sveaas Almennyttige
Fond, som vil føre til en betydelig
økning av prispengene fra
og med årets konkurranse. Programleder er Arild Erikstad.

Første jobb

DAB+ og FM-radio

CD-spiller

TV 2 FREDAG 18.00

SOMMERJOBBEN

Vårt første møte med arbeidslivet
er en av livets største milepæler.
For mange av oss skjer det møtet
den dagen vi får en sommerjobb.
Hvordan opplever vi den aller første jobben og på hvilken måte
takler vi nye utfordringer? Vi blir
med når åtte ungdommer skal trå
de første skrittene sine på en
arbeidsplass. Samtidig forteller
Stian Blipp om å pakke dyner som
15-åring.

• Innebygd DA
• FM-radio og 75 Ohm husanten
• Platespiller for LP’er (33), singl
• USB-inngang for avspilling
• Tilkobling av eksterne høytta
• Språkvalg i display: norsk,

Informasjon o
www.powerm

Sunnaas Flatlands år siden,
© Se og Hør
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Jeg er veldig takknemlig for livet
Far og datter Flatland leder TV-aksjon for Sunnaas
Se og Hør. Publisert på trykk 18.08.2015. Profil: Sunnaas sykehus HF, Sunnasstiftelsen.
LARS-CHR. ANDERSEN LOFSTAD. Side: 46-50.

Hallvard Flatland kjempet for livet med gode
hjelpere ved sin side. Nå ønsker han å gi noe
tilbake.

Far og datter Flatland leder TV-aksjon for Sunnaas

GOD SAK: – Liv skal ikke
bare reddes, de skal også
leves etterpå, sier Katarina
og Hallvard. Lørdag er de
programledere for en stor
TV 2-aksjon der inntektene
går til Sunnaas-stiftelsen.

Jeg er veldig
takknemlig
for livet

OKTOBER 2013

Det skjer ikke meg. Lørdag står flere av landets
fremste artister på scenen når TV 2 sender en
stor TV-aksjon til inntekt for Sunnaas-stiftelsen.
Likevel er det liten tvil om hvem som blir
sendingens aller største attraksjon:
Programlederne Katarina (26) og Hallvard
Flatland (58).
- Vi er alle like på ett område: Vi tror at Sunnaas
ikke angår oss. Det er de andre som havner der.
Tanken på at vi selv skal havne på sykehuset,
slår oss ikke før det sier pang. Det er viktig å
innse at i morgen kan det være deg, sier
Hallvard.
Kjempet for livet. Den populære programlederen
vet hva han snakker om. I januar 2013 ble han
plutselig syk, og i hui og hast bragt til
intensivavdelingen på Rikshospitalet. Det viste
seg at Hallvard var rammet av det sjeldne og
livstruende HLH-syndromet, som angriper
kroppens vitale organer.
I tre måneder lå den folkekjære TVpersonligheten i koma med sine nærmeste ved
sin side. Alle fryktet det verste, og håpet om det
beste hang i en syltynn tråd enkelte ganger. Men
flere titall operasjoner senere kom Hallvard seg
på mirakuløst vis tilbake til livet, og så startet
den knallharde kampen tilbake til hverdagen. Den
kampen startet på Sunnaas sykehus.
- Da jeg kom dit hadde jeg knapt krefter til et
slapt håndtrykk. Etter åtte uker klarte jeg å ta
mine første skritt, forteller Hallvard.
Da syntes sykehuset han burde skrives ut og
sendes hjem. Det er kamp om plassene på
landets fremste spesialsykehus innen fysikalsk
medisin og rehabilitering.

PÅ KRYKKER: Hallvard
Flatland ble alvorlig syk i januar
2013, og overlevde på mirakuløst
vis. Allerede i oktober samme år
representerte han Norge i VM i
shuffleboard i Russland – med
støtteskinner og krykke!

Hallvard Flatland kjempet for livet
med gode hjelpere ved sin side.
Nå ønsker han å gi noe tilbake.

FORTSETTER
PÅ NESTE SIDE

Slik støtter
du aksjonen
I TV 2s «Aksjon Sunnaas:
Fra tragedier til mirakler»
kan du gi 200 kroner til
Sunnaas-stiftelsen.
Samtidig bidrar du til en
konkurranse mellom
Katarina og Hallvard
Flatland om hvem av de
to som klarer å samle inn
mest. Du kan sende SMS
allerede nå.

GODE DAGER: For to år

siden svevde Hallvard mellom
liv og død. I dag kan han ta en
cola på utekafé med datteren
Katarina. – Jeg har mye å være
takknemlig for, sier han.

VIL DU STØTTE
HALLVARD?
Send SMS med kodeord
HALLVARD til 2160
Du gir 200 kroner.

UTSLÅTT: Her er et
resultat av nok en knallhard
konkurranse mellom far og
datter, denne gangen i
kajakkpadling. Hallvard
ligger utslått på brygga,
mens Katarina triumferer.

Vi hater å tape
Det skjer ikke meg. Lørdag står
flere av landets fremste artister
på scenen når TV 2 sender en
stor TV-aksjon til inntekt for
Sunnaas-stiftelsen. Likevel er
det liten tvil om hvem som blir
sendingens aller største attraksjon: Programlederne Katarina
(26) og Hallvard Flatland (58).
- Vi er alle like på ett område:
Vi tror at Sunnaas ikke angår
oss. Det er de andre som havner
der. Tanken på at vi selv skal
havne på sykehuset, slår oss ikke
før det sier pang. Det er viktig å
innse at i morgen kan det være
deg, sier Hallvard.
Kjempet for livet. Den populære

programlederen vet hva han
snakker om. I januar 2013 ble
han plutselig syk, og i hui og hast
bragt til intensivavdelingen på
Rikshospitalet. Det viste seg at
Hallvard var rammet av det
sjeldne og livstruende HLHsyndromet, som angriper kroppens vitale organer.
I tre måneder lå den folkekjære TV-personligheten i koma
med sine nærmeste ved sin side.
Alle fryktet det verste, og håpet
om det beste hang i en syltynn
tråd enkelte ganger. Men flere
titall operasjoner senere kom
Hallvard seg på mirakuløst vis
tilbake til livet, og så startet den
knallharde kampen tilbake til

hverdagen. Den kampen startet
på Sunnaas sykehus.
– Da jeg kom dit hadde jeg
knapt krefter til et slapt håndtrykk. Etter åtte uker klarte jeg
å ta mine første skritt, forteller
Hallvard.
Da syntes sykehuset han
burde skrives ut og sendes hjem.
Det er kamp om plassene på landets fremste spesialsykehus
innen fysikalsk medisin og rehabilitering.
– Jeg så hvor mye bedre jeg ble
av å være der, så jeg ba innstendig om å få bli to uker til. Det
fikk jeg, sier Hallvard.
Aldri helt frisk. I dag kan man

ikke se på ham at han har vært
syk, selv om han aldri vil bli helt
bra.
– Jeg blir veldig fort sliten i
beina, og er litt kraftløs. I tillegg
sliter jeg med balansen. Det er
som om jeg går på bobler under
føttene, og det varierer litt hvor
plagsomt det er fra dag til dag.
Dette er noe som følger i kjølvannet av behandlingen jeg har
vært gjennom, forteller han.
Han kan sykle, bare det ikke
blir for bratt oppover. Men han
kan verken løpe eller gå på ski.
– Ikke å kunne legge ut på skiturer er det verste. Men jeg har
prøvd. Etter 200 meter med
knall og fall, måtte jeg innse at

VIL DU STØTTE
KATARINA?
Send SMS med kodeord
KATARINA til 2160
Du gir 200 kroner.

dette ikke er mulig lenger. Det
var tungt, men sånn er det bare,
forteller Hallvard.
– Pappa husker jo ikke noe fra
da sykdommen var på sitt verste.
Da lå han i koma. Plutselig våknet han bare og lurte på om det
snart var Ski-VM. Men for oss
som var rundt ham og opplevde
hvor kritisk det var, er det bare å
fastslå at han tross alt har sluppet billig unna, sier Katarina.
– Ja, jeg er enig i det. Det er en
lav pris å betale, istemmer
Hallvard.
Konkurransemennesker. Det
var han selv som både fikk ideen
og tok initiativet til TV-aksjo-

nen. Det siste året har han
brukt til å få med TV 2 på
laget, og finpusset konseptet. For ham var det en
selvfølge å ta med seg
Katarina.
– Var det lett å svare ja
da faren din lurte på om
du ville være med som
programleder?
– Det fikk jeg aldri noe
spørsmål om. Jeg fikk
bare beskjed om å holde
av datoen, svarer
Katarina og ler.
– Men jeg hadde selvsagt svart ja hvis han
h a d d e
spurt. Jeg FORTSETTER

PÅ NESTE SIDE

VIL HJELPE ANDRE:
Katarina Flatland er godt i
gang med legestudiene.
Men semesteret blir
krevende, i og med at hun
er aktuell i «Jakten på
kjærligheten» og som
deltager i «Skal vi danse».

Studerer

til lege
er veldig glad for å få lov til å
gjøre dette, legger hun til.
De to har et svært nært for
hold, og i tillegg til program
ledertalentet har Katarina også
arvet konkurranseinstinktet til
faren. Så det tok ikke lang tid
fra prosjektet landet til det ble
lagt inn en konkurranse mel
lom de to. Nå skal de se hvem
av dem som klarer å få inn mest
penger via SMS.
– Vi har alltid konkurrert, i
alt fra brettspill og kort til
shuffleboard, forteller han.
– Alt blir morsommere når
det er konkurranse med i bil
det. Og vi er begge to veldig lite
glade i å tape, røper datteren.
– Ja, jeg hater å tape, selv
mot Katarina, sier Hallvard.
– Hvor mye penger har dere
som mål å samle inn?
– Vi har ikke noe bestemt
mål. Alt er en bonus. Og ingen
ting blir borte til administra
sjon underveis, alt går rett til
bake til Sunnaas.
Spesielt å være tilbake. I for
bindelse med programmet har
Hallvard vært tilbake på
Sunnaas flere ganger. Det gjør

like stort inntrykk hver gang.
– Det er litt spesielt, det vek
ker jo minner. Men da jeg kom
til Sunnaas for to år siden, var
jeg på rett vei. Sånn sett har jeg
mange gode opplevelser derfra,
forteller Hallvard,
Katarina er på sin side åpen
på at hun var preget hver enes
te gang hun reiste derfra etter å
ha besøkt faren.
– Akkurat det tror jeg nesten
var verre for dem enn for meg.
Jeg så på dem at de syntes det
var ille å dra, mens jeg satt
igjen i rullestolen. For meg gikk
det greit. Jeg var på en måte på
offensiven, og var i gang med
kampen med å bli bedre, fortel
ler Hallvard, som er evig takk
nemlig for at han hadde fami
lien som var der for ham da han
trengte det aller mest.
– Å være syk og alene tror jeg
må være det verste som er. Jeg
så hvor enormt mye det betød
for meg å ha kona og døtrene
mine der. Det er beinhardt å
jobbe seg tilbake, og tanken på
familien var min motivasjon. I
helgene tok de meg med på
hytta. For meg ble det liksom
livet, mens hverdagene på

Sunnaas var jobb, forteller
58åringen.
Blir lege. Selv om Katarina er
mest kjent som programleder,
er hun godt i gang med lege
studiene. Verken opplevelsene
rundt farens sykdom, eller alt
hun har sett under forberedel
sene til TVinnsamlingen, har
skremt henne fra legedrøm
men.
– Snarere tvert imot. Jeg er
mer motivert enn noensinne,
for jeg ser hvor viktig det er,
sier hun.
Dette semesteret blir kreven
de, i og med at Katarina både er
aktuell i «Jakten på kjærlighe
ten» og som deltager i «Skal vi
danse».
 Det blir hektisk, og det liker
jeg. Men det er viktigere at folk
bruker pengene sine på SMS
konkurransen mot pappa i TV
aksjonen på lørdag, enn at de
stemmer på meg i «Skal vi
danse» i høst. Nå går pengene til
en veldig viktig sak, og dessuten
vil jeg gjerne slå pappa, sier
Katarina med et glimt i øyet.
Liv skal leves. Hun har vært på

besøk på stamcellesenteret på
Rikshospitalet og sett hvor
stort behovet er for mer penger
til forskning.
– Det er veldig mange gode
prosjekter, men ikke nok pen
ger til å sette i gang, sier
25åringen.
TVaksjonens mål er å skaffe
midler til forskning, slik at man
på sikt skal klare å få lamme til
å kunne gå og stumme til å
kunne prate. Et liv som reddes,
skal også leves. Det er viktig å
huske på, legger Hallvard til.
Nå er alt klappet og klart
foran lørdagens TVshow.
– Det blir mange gode artis
ter, og ikke minst mange gode
historier. Historier om liv og
død det er umulig ikke å bli
grepet av. Det finnes altfor
mange av dem, dessverre, sier
Hallvard.
TEKST: LARS-CHR. ANDERSEN LOFSTAD
FOTO: TOR KVELLO, PRIVAT

AKSJON SUNNAAS: FRA
TRAGEDIER TIL MIRAKLER
TV 2 LØRDAG 20.30

- Jeg så hvor mye bedre jeg ble av å være der, så jeg ba
innstendig om å få bli to uker til. Det fikk jeg, sier
Hallvard.
Aldri helt frisk. I dag kan man ikke se på ham at han har
vært syk, selv om han aldri vil bli helt bra.
- Jeg blir veldig fort sliten i beina, og er litt kraftløs. I
tillegg sliter jeg med balansen. Det er som om jeg går på
bobler under føttene, og det varierer litt hvor plagsomt
det er fra dag til dag. Dette er noe som følger i
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kjølvannet av behandlingen jeg har vært gjennom,
forteller han.
Han kan sykle, bare det ikke blir for bratt
oppover. Men han kan verken løpe eller gå på
ski.
- Ikke å kunne legge ut på skiturer er det verste.
Men jeg har prøvd. Etter 200 meter med knall og
fall, måtte jeg innse at dette ikke er mulig lenger.
Det var tungt, men sånn er det bare, forteller
Hallvard.
- Pappa husker jo ikke noe fra da sykdommen var
på sitt verste. Da lå han i koma. Plutselig våknet
han bare og lurte på om det snart var Ski-VM.
Men for oss som var rundt ham og opplevde hvor
kritisk det var, er det bare å fastslå at han tross
alt har sluppet billig unna, sier Katarina.
- Ja, jeg er enig i det. Det er en lav pris å betale,
istemmer Hallvard.
Konkurransemennesker. Det var han selv som
både fikk ideen og tok initiativet til TV-aksjonen.
Det siste året har han brukt til å få med TV 2 på
laget, og finpusset konseptet. For ham var det en
selvfølge å ta med seg Katarina.
- Var det lett å svare ja da faren din lurte på om
du ville være med som programleder? - Det fikk
jeg aldri noe spørsmål om. Jeg fikk bare beskjed
om å holde av datoen, svarer Katarina og ler.
- Men jeg hadde selvsagt svart ja hvis han hadde
spurt. Jeg er veldig glad for å få lov til å gjøre
dette, legger hun til.
De to har et svært nært forhold, og i tillegg til
programledertalentet har Katarina også arvet
konkurranseinstinktet til faren. Så det tok ikke
lang tid fra prosjektet landet til det ble lagt inn en
konkurranse mellom de to. Nå skal de se hvem
av dem som klarer å få inn mest penger via SMS.
- Vi har alltid konkurrert, i alt fra brettspill og kort
til shuffleboard, forteller han.
- Alt blir morsommere når det er konkurranse
med i bildet. Og vi er begge to veldig lite glade i å
tape, røper datteren.

Uttak 03.09.2015 Kilde: Retriever

- Ja, jeg hater å tape, selv mot Katarina, sier Hallvard.
- Hvor mye penger har dere som mål å samle inn? - Vi
har ikke noe bestemt mål. Alt er en bonus. Og ingen ting
blir borte til administrasjon underveis, alt går rett tilbake
til Sunnaas.
Spesielt å være tilbake. I forbindelse med programmet
har Hallvard vært tilbake på Sunnaas flere ganger. Det
gjør like stort inntrykk hver gang.
- Det er litt spesielt, det vekker jo minner. Men da jeg
kom til Sunnaas for to år siden, var jeg på rett vei. Sånn
sett har jeg mange gode opplevelser derfra, forteller
Hallvard, Katarina er på sin side åpen på at hun var
preget hver eneste gang hun reiste derfra etter å ha
besøkt faren.
- Akkurat det tror jeg nesten var verre for dem enn for
meg. Jeg så på dem at de syntes det var ille å dra, mens
jeg satt igjen i rullestolen. For meg gikk det greit. Jeg var
på en måte på offensiven, og var i gang med kampen
med å bli bedre, forteller Hallvard, som er evig
takknemlig for at han hadde familien som var der for
ham da han trengte det aller mest.
- Å være syk og alene tror jeg må være det verste som
er. Jeg så hvor enormt mye det betød for meg å ha kona
og døtrene mine der. Det er beinhardt å jobbe seg
tilbake, og tanken på familien var min motivasjon. I
helgene tok de meg med på hytta. For meg ble det
liksom livet, mens hverdagene på Sunnaas var jobb,
forteller 58-åringen.
Blir lege. Selv om Katarina er mest kjent som
programleder, er hun godt i gang med legestudiene.
Verken opplevelsene rundt farens sykdom, eller alt hun
har sett under forberedelsene til TV-innsamlingen, har
skremt henne fra legedrømmen.
- Snarere tvert imot. Jeg er mer motivert enn noensinne,
for jeg ser hvor viktig det er, sier hun.
Dette semesteret blir krevende, i og med at Katarina
både er aktuell i «Jakten på kjærligheten» og som
deltager i «Skal vi danse».
- Det blir hektisk, og det liker jeg. Men det er viktigere at
folk bruker pengene sine på SMS-konkurransen mot
pappa i TV-aksjonen på lørdag, enn at de stemmer på
meg i «Skal vi danse» i høst. Nå går pengene til en veldig
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viktig sak, og dessuten vil jeg gjerne slå pappa,
sier Katarina med et glimt i øyet.
Liv skal leves. Hun har vært på besøk på
stamcellesenteret på Rikshospitalet og sett hvor
stort behovet er for mer penger til forskning.
- Det er veldig mange gode prosjekter, men ikke
nok penger til å sette i gang, sier 25-åringen.
TV-aksjonens mål er å skaffe midler til forskning,
slik at man på sikt skal klare å få lamme til å
kunne gå og stumme til å kunne prate. Et liv som
reddes, skal også leves. Det er viktig å huske på,
legger Hallvard til.
Nå er alt klappet og klart foran lørdagens TVshow.

Uttak 03.09.2015 Kilde: Retriever

Slik støtter du aksjonen
I TV 2s «Aksjon Sunnaas: Fra tragedier til mirakler» kan
du gi 200 kroner til Sunnaas-stiftelsen. Samtidig bidrar
du til en konkurranse mellom Katarina og Hallvard
Flatland om hvem av de to som klarer å samle inn mest.
Du kan sende SMS allerede nå.
Bildetekst: GOD SAK: - Liv skal ikke bare reddes, de skal
også leves etterpå, sier Katarina og Hallvard. Lørdag er
de programledere for en stor TV 2-aksjon der inntektene
går til Sunnaas-stiftelsen.|OKTOBER 2013 PÅ KRYKKER:
Hallvard Flatland ble alvorlig syk i januar 2013, og
overlevde på mirakuløst vis. Allerede i oktober samme år
representerte han Norge i VM i shuffleboard i Russland med støtteskinner og krykke!|GODE DAGER: For to år
siden svevde Hallvard mellom liv og død. I dag kan han

- Det blir mange gode artister, og ikke minst
mange gode historier. Historier om liv og død det
er umulig ikke å bli grepet av. Det finnes altfor
mange av dem, dessverre, sier Hallvard.

ta en cola på utekafé med datteren Katarina. - Jeg har

Studerer til lege

utslått på brygga, mens Katarina triumferer.|VIL HJELPE

"Vi hater å tape"

mye å være takknemlig for, sier han.|UTSLÅTT: Her er et
resultat av nok en knallhard konkurranse mellom far og
datter, denne gangen i kajakkpadling. Hallvard ligger
ANDRE: Katarina Flatland er godt i gang med
legestudiene. Men semesteret blir krevende, i og med at

VIL DU STØTTE HALLVARD?

hun er aktuell i «Jakten på kjærligheten» og som deltager

Send SMS med kodeord HALLVARD til 2160 Du
gir 200 kroner.

i «Skal vi danse».
© Se og Hør

VIL DU STØTTE KATARINA?
Send SMS med kodeord
KATARINA til 2160 Du gir 200 kroner.
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Når livet tar en alvorlig og tøff vending ... n Sykdom kom
overraskende n
...Redd for å bli helt lam.
Sandnesposten. Publisert på trykk 18.08.2015. Profil: Sunnaas sykehus HF, Sunnaas sykehus HF.
Trond Eirik Olsen. Side: 8-9.

En enkel lege-undersøkelse i 2013 skulle snu
opp ned på livet for den tilsynelatende friske
sandnesjenta Ingvild Sivertsen (23).
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sykdom kom overraskende
redd for å bli helt lam

En enkel legeundersøkelse i 2013
skulle snu opp ned
på livet for den tilsynelatende friske
sandnesjenta
Ingvild Sivertsen
(23).
TroNd Eirik olsEN
tekst og foto

TØFF KAMP: Ingvild kommer neppe til å glemme
januardagen i 2013. Det som skulle være en
rutinemessig, fireårig legesjekk i forbindelse med
en forholdsvis enkel lidelse, ble etter en MRundersøkelse svært dramatisk. I løpet av noen
døgn skulle livet til den aktive og turglade
helsefagarbeideren bli snudd opp ned.
- Jeg fikk vite at sentralnervesystemet i nakken
var i ferd med å klemmes helt av og at jeg måtte
hasteopereres dagen etter. For meg kom det som
et stort sjokk. Jeg klarte ikke tenke helt klart.
Bare noen dager før hadde jeg tatt sertifikatet og
jeg gledet meg til å stå på slalom dagen etter
undersøkelsen. I stedet ble det hasteoperasjon.
Legene var bekymret og det eneste jeg fikk lov til
etter legekontrollen var å sette meg ned i en stol,
sier Ingvild.
Bildene fra MR undersøkelsen viste at hun var
rammet av det sjeldne syndromet «Klippel feil
syndrom». I alvorlige tilfeller kan en person som
har syndromet ende opp lammet etter en liten
skade i nakke eller ryggrad.
- Det positive er at ting ble oppdaget før det var
for sent. Hadde jeg stått på ski dagen etter
kunne det endt katastrofalt om jeg hadde falt,
sier hun.
Redsel og sinne
Da Ingvild våknet opp etter den første
operasjonen hadde hun få følelser i kroppen.
Operasjonen i seg selv var vellykket, men det
oppstod komplikasjoner da det viste seg at hun
hadde flere lammelser i kroppen enn man hadde
regnet med. Det gjorde at hun måtte ha flere
operasjoner.

9

tirsdag 18. august 2015

Når livet tar en alvorlig og tøff vending ...

TØFF kAMP: Ingvild kommer
neppe til å glemme januardagen
i 2013. Det som skulle være en
rutinemessig, fireårig legesjekk
i forbindelse med en forholdsvis
enkel lidelse, ble etter en MR-undersøkelse svært dramatisk. I løpet av noen døgn skulle livet til
den aktive og turglade helsefagarbeideren bli snudd opp ned.
– Jeg fikk vite at sentralnervesystemet i nakken var i ferd med
å klemmes helt av og at jeg måtte
hasteopereres dagen etter. For
meg kom det som et stort sjokk.
Jeg klarte ikke tenke helt klart.
Bare noen dager før hadde jeg tatt
sertifikatet og jeg gledet meg til å
stå på slalom dagen etter undersøkelsen. I stedet ble det hasteoperasjon. Legene var bekymret og det
eneste jeg fikk lov til etter legekontrollen var å sette meg ned i
en stol, sier Ingvild.
Bildene fra MR undersøkelsen
viste at hun var rammet av det
sjeldne syndromet «Klippel feil
syndrom». I alvorlige tilfeller kan
en person som har syndromet
ende opp lammet etter en liten
skade i nakke eller ryggrad.
– Det positive er at ting ble
oppdaget før det var for sent.
Hadde jeg stått på ski dagen etter
kunne det endt katastrofalt om
jeg hadde falt, sier hun.
Redsel og sinne
Da Ingvild våknet opp etter den
første operasjonen hadde hun få
følelser i kroppen. Operasjonen
i seg selv var vellykket, men det
oppstod komplikasjoner da det
viste seg at hun hadde flere lammelser i kroppen enn man hadde
regnet med. Det gjorde at hun
måtte ha flere operasjoner.
– Da jeg våknet opp etter den
første operasjonen ble jeg både
redd og sint. Med få følelser i
kroppen trodde jeg at jeg skulle
bli lam. Det var tungt og ofte dukket tankene om at jeg ikke lenger
hadde noen fremtid opp, sier
hun.
– Ble du bitter?
– Jeg husker i alle fall at jeg var
sint på de fleste. Tror ikke jeg var
så lett å være sammen med. Det å
bli rammet av dette i en fase der
man helst vil ut på livet og ha det
gøy, er tøft, sier hun og forsetter:
– Heldigvis hadde jeg god
støtte av familien. Far sitter selv i
rullestol etter en fallulykke, mens

Ta med vårt NYE
oppskriftshefte!

sunnaasstiftelsen

- eller last ned “K
KIWI Huskeliste”

• Etablert 1. februar 2006 av
privatpersoner som ønsket å
gjøre mer for pasientene enn
det offentlige kan gi av tilbud.
• Ønsker å bidra til at sykehuset kan gi pasientene et tilbud som til enhver tid er det
beste og at Sunnaas sykehus
opprettholder sin posisjon
som en pådriver for utvikling
innen rehabilitering.

1790

• Driver innsamlingsaksjonen «Aksjon Sunnaas - fra
tragedier til mirakler», som
22. august vil bli dekket av
TV2 direkte fra terrassen på
Sunnaas sykehus.

KYLLINGKJØTTDEIG
TDEIG
400 g First Price, pr. kg 44,75

klippel feil syndrom:
• Medfødt syndrom.
• Kjennetegnes av sammenvokste nakkevirvler, deformerte/manglende skiver
mellom virvler og skoliose
(skjevhet i nakke og rygg).

1200

• Syndromet er sjelden. Hyppigheten er oppgitt til 1.42
000.

+ pant

• Det er ulik alvorlighetsgrad
hos dem som har syndromet.
I alvorlige tilfeller kan manende opp lammet etter en liten
skade i nakke eller ryggrad.

FARRIS
S/FAR
RRIS BRIS
1,5 liter assortert, pr. l 8,00

800

mor er sykepleier. Jeg har også en
lillesøster som skal bli sykepleier,
så jeg ble godt ivaretatt. Familien
har vært gode å ha men de kunne
jo ikke gjøre meg frisk, sier hun
og smiler.

Ga nytt mot
For Ingvild var det imidlertid møtet med Sunnaasstiftelsen som
skulle forandre på mye og gi nytt
mot. Stiftelsen, som springer ut
fra Sunnaas sykehus, har som
målsetting å gi pasienter med
lammelser og kognitiv svikt et
bedre liv utover det tilbudet som
det offentlige kan tilby.
– Jeg kom i kontakt med stiftelsen i oktober 2013 og fikk god
hjelp til alt fra praktisk tilrettelegging til mental støtte. Her møtte
jeg også andre med liknende problemer. Det gir håp og mer selvtillit når du ser at det er mulig å ha
et bra liv og mestre mye selv om
man er syk, sier hun og forsetter:
– I tillegg til gode rehabiliteringsopphold på Sunnaas sykehus har jeg også deltatt på stitelsens sin mestringsleir, Camp
Spinal på toppidrettsenteret.
Denne ledes av erfarne, aktive
ryggmargsskadepasienter og her
fikk vi også møte toppidrettsutøvere og trene sammen med dem.
Jeg hadde eksempelvis aldri trodd
at det skulle være mulig å spille
rugby i rullestol, men det er det.
– Hvordan ville du vært uten
denne støtten?

STØTTE:
STØTTE:Hunden
HundenMira
Mirahar
harvært
værten
engod
godstøtte
støttefor
foringvild
ingvildnår
nårde
detunge
tungetankene
tankenekommer.
kommer.Også
Ogsåfaren
farengeir
geiringe
ingesivertsen,
sivertsen,som
somselv
selv

– Helt sikkert mer bitter og
uten større kunnskap om de mange hjelpemidlene og mulighetene
som tross alt finnes. I dag har jeg
eksempelvis både tilrettelagt bil
og sykkel som betyr mye for meg.
Nå håper jeg å vende meg mer til
sykkelen og klare å sykle oppoverbakker, sier hun.

Optimist
I dag er Ingvild i stor grad avhengig av rullestol. Hun kan gå
rundt 800 meter før kroppen blir
sliten og sier fra. Nakken er avstivet og kraften i armer og ben er
redusert. Dette medfører også at
en rekke dagligdagse gjøremål
blir vanskelige.
– Før brukte jeg 20 minutter
på badet om morgenen. Nå bruker jeg gjerne halvannen time.
Jeg klarer heller ikke å gre håret i
nakken, sier hun og forsetter:
– Det er så mye jeg gjerne
skulle ha gjort, men ikke kan, eksempelvis det å gå lange fjellturer
til Galdhøpiggen og andre steder
jeg har drømt om. Det er også
dager der jeg føler på stagnasjon

i forhold til opptrening. Dette er
imidlertid noe jeg må innfinne
meg med, sier hun.
På tross av at de tunge dagene
kommer med jevne mellomrom
har Ingvild lært seg å sette mer
pris på det nære.
– Jeg verdsetter dagen i dag
mye mer enn jeg gjorde før. Kontakten med familien betyr mye,
det samme gjør treningen hos
fysioterapeuten min. Jeg har også
lett tilgang til natur der jeg bor.
Det er mye å glede seg over.
Familiens hund Mira er også
en god støtte.
– Mira er jo alltid glad og bryr
seg lite om ytre forhold. Hun elsker å leke og får meg ofte opp når
jeg er nede, sier hun.
– Hvordan ser du på fremtiden?
– Jeg er optimist. Akkurat nå
går jeg på en ordning med arbeidsavklaringspenger. Jeg håper
å kunne begynne å jobbe som helsesekretær og få en egen tilpasset
leilighet, helst her i Sandnes, sier
hun og skryter samtidig av kjæresten, som hun traff på Beitostølen Helsesportsenter.

sitter
sitteri irullestol
rullestoletter
etteren
enulykke,
ulykke,har
harvært
værtgod
godååha.
ha.

– Han er fra Toten og har vært
god å ha i forhold til motivasjon.
Ikke minst fordi han selv er rammet av CP og oftere forstår hvordan jeg har det, sier hun.

GO MORGEN YOGH
YOGHURT
195 g assortert, Tine, pr. kg 41,03

990

Tatovering
På den ene leggen har Ingvild fått
tatovert inn en ugle med en gammel nøkkel under. Nøkkelen er
symbolet på sykdommen, mens
uglen er symbolet på fremdrift.
– Jeg tok tatoveringen i Oslo etter å ha vært med på Camp Spinal.
Det er faktisk en annen deltaker
som har tatovert. Jeg lovet meg
selv å ta denne tatoveringen om
jeg kom meg opp av rullestolen
og det har jeg jo klart, sier hun.
Ingvild er også aktiv i forbindelse med høstens innsamlingsaksjon til støtte for Sunnaasstiftelsen «Aksjon Sunnaas - fra
tragedier til mirakler». Her bidrar
hun også i en video som skal deles
i sosiale medier der budskapet er
å få frem mye av arbeidet stiftelsen legger ned i forhold til forskning, utstyr og aktivitetstilbud
for rehabiliteringspasienter.

+ pant

NORSK BLOMKÅL
Pr. stk
Pr

Blomkålprisen gjelder uke 34

OPTIMIST: de siste årene har vært tøffe for sandnesjenta ingvild sivertsen. sykdom har snudd det meste på
hodet, men nå ser hun igjen på fremtiden med optimistiske øyne.

- Da jeg våknet opp etter den første operasjonen ble jeg
både redd og sint. Med få følelser i kroppen trodde jeg
at jeg skulle bli lam. Det var tungt og ofte dukket
tankene om at jeg ikke lenger hadde noen fremtid opp,
sier hun.

- Ble du bitter?
- Jeg husker i alle fall at jeg var sint på de fleste. Tror
ikke jeg var så lett å være sammen med. Det å bli
rammet av dette i en fase der man helst vil ut på livet og
ha det gøy, er tøft, sier hun og forsetter:
- Heldigvis hadde jeg god støtte av familien. Far sitter
selv i rullestol etter en fallulykke, mens mor er
sykepleier. Jeg har også en lillesøster som skal bli
sykepleier, så jeg ble godt ivaretatt. Familien har vært
gode å ha men de kunne jo ikke gjøre meg frisk, sier hun
og smiler.
Ga nytt mot
For Ingvild var det imidlertid møtet med
Sunnaasstiftelsen som skulle forandre på mye og gi nytt
mot. Stiftelsen, som springer ut fra Sunnaas sykehus,
har som målsetting å gi pasienter med lammelser og
kognitiv svikt et bedre liv utover det tilbudet som det
offentlige kan tilby.
- Jeg kom i kontakt med stiftelsen i oktober 2013 og fikk
god hjelp til alt fra praktisk tilrettelegging til mental
støtte. Her møtte jeg også andre med liknende
problemer. Det gir håp og mer selvtillit når du ser at det
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er mulig å ha et bra liv og mestre mye selv om
man er syk, sier hun og forsetter:
- I tillegg til gode rehabiliteringsopphold på
Sunnaas sykehus har jeg også deltatt på
stitelsens sin mestringsleir, Camp Spinal på
toppidrettsenteret. Denne ledes av erfarne,
aktive ryggmargsskadepasienter og her fikk vi
også møte toppidrettsutøvere og trene sammen
med dem. Jeg hadde eksempelvis aldri trodd at
det skulle være mulig å spille rugby i rullestol,
men det er det.
- Hvordan ville du vært uten denne støtten?
- Helt sikkert mer bitter og uten større kunnskap
om de mange hjelpemidlene og mulighetene som
tross alt finnes. I dag har jeg eksempelvis både
tilrettelagt bil og sykkel som betyr mye for meg.
Nå håper jeg å vende meg mer til sykkelen og
klare å sykle oppoverbakker, sier hun.

Uttak 03.09.2015 Kilde: Retriever

Familiens hund Mira er også en god støtte.
- Mira er jo alltid glad og bryr seg lite om ytre forhold.
Hun elsker å leke og får meg ofte opp når jeg er nede,
sier hun.

- Hvordan ser du på fremtiden?
- Jeg er optimist. Akkurat nå går jeg på en ordning med
arbeidsavklaringspenger. Jeg håper å kunne begynne å
jobbe som helsesekretær og få en egen tilpasset
leilighet, helst her i Sandnes, sier hun og skryter
samtidig av kjæresten, som hun traff på Beitostølen
Helsesportsenter.
- Han er fra Toten og har vært god å ha i forhold til
motivasjon. Ikke minst fordi han selv er rammet av CP
og oftere forstår hvordan jeg har det, sier hun.
Tatovering

Optimist

På den ene leggen har Ingvild fått tatovert inn en ugle
med en gammel nøkkel under. Nøkkelen er symbolet på
sykdommen, mens uglen er symbolet på fremdrift.

I dag er Ingvild i stor grad avhengig av rullestol.
Hun kan gå rundt 800 meter før kroppen blir
sliten og sier fra. Nakken er avstivet og kraften i
armer og ben er redusert. Dette medfører også at
en rekke dagligdagse gjøremål blir vanskelige.

- Jeg tok tatoveringen i Oslo etter å ha vært med på
Camp Spinal. Det er faktisk en annen deltaker som har
tatovert. Jeg lovet meg selv å ta denne tatoveringen om
jeg kom meg opp av rullestolen og det har jeg jo klart,
sier hun.

- Før brukte jeg 20 minutter på badet om
morgenen. Nå bruker jeg gjerne halvannen time.
Jeg klarer heller ikke å gre håret i nakken, sier
hun og forsetter:

Ingvild er også aktiv i forbindelse med høstens
innsamlingsaksjon til støtte for Sunnaasstiftelsen
«Aksjon Sunnaas - fra tragedier til mirakler». Her bidrar
hun også i en video som skal deles i sosiale medier der
budskapet er å få frem mye av arbeidet stiftelsen legger
ned i forhold til forskning, utstyr og aktivitetstilbud for
rehabiliteringspasienter.

- Det er så mye jeg gjerne skulle ha gjort, men
ikke kan, eksempelvis det å gå lange fjellturer til
Galdhøpiggen og andre steder jeg har drømt om.
Det er også dager der jeg føler på stagnasjon i
forhold til opptrening. Dette er imidlertid noe jeg
må innfinne meg med, sier hun.
På tross av at de tunge dagene kommer med
jevne mellomrom har Ingvild lært seg å sette mer
pris på det nære.
- Jeg verdsetter dagen i dag mye mer enn jeg
gjorde før. Kontakten med familien betyr mye, det
samme gjør treningen hos fysioterapeuten min.
Jeg har også lett tilgang til natur der jeg bor. Det
er mye å glede seg over.

Faktaboks:

Sunnaasstiftelsen

• Etablert 1. februar 2006 av privatpersoner som ønsket
å gjøre mer for pasientene enn det offentlige kan gi av
tilbud.
• Ønsker å bidra til at sykehuset kan gi pasientene et
tilbud som til enhver tid er det beste og at Sunnaas
sykehus opprettholder sin posisjon som en pådriver for
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utvikling innen rehabilitering.
• Driver innsamlingsaksjonen «Aksjon Sunnaas fra tragedier til mirakler», som 22. august vil bli
dekket av TV2 direkte fra terrassen på Sunnaas
sykehus.
Faktaboks:

Uttak 03.09.2015 Kilde: Retriever

• Syndromet er sjelden. Hyppigheten er oppgitt til 1.42
000.
• Det er ulik alvorlighetsgrad hos dem som har
syndromet. I alvorlige tilfeller kan manende opp lammet
etter en liten skade i nakke eller ryggrad.
Bildetekst: STØTTE: Hunden Mira har vært en god støtte
for Ingvild når de tunge tankene kommer. Også faren
Geir Inge Sivertsen, som selv sitter i rullestol etter en

Klippel feil syndrom:

ulykke, har vært god å ha.|OPTIMIST: De siste årene har
vært tøffe for sandnesjenta Ingvild Sivertsen. Sykdom
har snudd det meste på hodet, men nå ser hun igjen på

• Medfødt syndrom.
• Kjennetegnes av sammenvokste nakkevirvler,
deformerte/manglende skiver mellom virvler og
skoliose (skjevhet i nakke og rygg).

fremtiden med optimistiske øyne.
© Sandnesposten
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Katarina Flatland ble motivert av farens sykdom
Seher. Publisert på nett 18.08.2015 07:14. Profil: Sunnaas sykehus HF, Sunnasstiftelsen.
Hedda Fannemel Espeli.

Katarina Flatland får et travelt semester på
medisinstudiet, men pappa Hallvards sykdom har
skjerpet leselysten.
SEOGHØR.NO: Lørdag 22. august leder Katarina
(26) og Hallvard Flatland (58) Aksjon Sunnaas:
Fra tragedier til mirakler på TV 2, til inntekt for
Sunnaas-stiftelsen.
For et par år siden var Hallvard Flatland selv
pasient på Sunnaas. I 2013 var han døden nær
da han ble rammet av det sjeldne HLH-syndromet
og lå tre måneder i koma.
Han og datteren Katarina har et svært nært
forhold, og til Se og Hør forteller hun at farens
sykdom ikke har skremt henne fra å bli lege.
- Snarere tvert imot. Jeg er mer motivert enn
noensinne, for jeg ser hvor viktig det er, sier hun.
Dette semesteret blir krevende for
medisinstudenten, i og med at Katarina baÌde er
aktuell i Jakten paÌ kjærligheten og som deltager
i Skal vi danse på TV 2. Likevel går den profilerte
26-åringen inn i høstsemesteret med liv og lyst.
- Det blir hektisk, og det liker jeg, understreker
Katarina Flatland overfor Se og Hør.
I SALG NÅ: I ukens Se og Hør kan du også lese
om Inger Lise Rypdals nye kjæreste,
kronprinsparets luksusferie og mye, mye mer.
Foto: Faksimile, Se og Hør Les hele det store
intervjuet med Katarina og Hallvard Flatland i
ukens Se og Hør!
Vil bruke sykdomserfaringen
I våres delte den vordende legen, som begynte
på medisinstudiet i 2010, noen av opplevelsene
sine med farens sykdom i Tidsskrift for Den
norske legeforening.
I 2013 spilte jeg tre roller: pasient, pårørende og
legestudent. Det var det tøffeste året i mitt liv,
men - kanskje viktigst - et år jeg aldri bør glemme
skrev Katarina i innlegget.
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Høsten 2013 måtte hun trekke seg som
programleder for Det sterkeste kjønn etter å ha
fått diagnosen diabetes type 1.
Saken fortsetter under bildet. TRAVEL TV-PROFIL:
I høst er medisinstudent Katarina Flatland å se i
Jakten på Kjærligheten og Skal vi danse. Foto:
Tor Lindseth
- Det var det tøffeste året i mitt liv, og et år med
opplevelser jeg gjerne skulle vært foruten. Men i
stedet for å prøve å glemme, ser jeg i dag
verdien av heller å bruke disse erfaringene til å
gjøre en best mulig jobb som fremtidig lege,
utdypet Katarina Flatland til VG dengang.

Uttak 03.09.2015 Kilde: Retriever

beina, blant annet takket være treningsturer med
programleder-datteren. Den folkekjære programlederen
sier imidlertid til Se og Hør i dag at han aldri vil bli
hundre prosent frisk igjen.
I november i fjor ledet den positive 58-åringen Se og
Hørs Kjendisgalla.
- Det føles veldig hyggelig å være her. Jeg ser på hver
dag som en bonus og dette er en ekstrabonus, sa han til
Seoghør.no dengang.
© Seher
Se webartikkelen på http://ret.nu/7yLIpdkZ

Hallvard Flatland er i dag for lengst tilbake på
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En spesiell kveld for en viktig sak
Askeravisen (1 likt treff). Publisert på trykk 19.08.2015. Profil: Sunnaas sykehus HF, Sunnaas sykehus HF. Side: 38.

For første gang skal far Hallvard og datter
Katarina Flatland lede et tv-program sammen når
TV 2 sender innsamlingsaksjonen «Aksjon
Sunnaas:
Fra tragedier til mirakler», direkte fra Sunnaas
sykehus. Artister vil
også bidra til aksjonen. Deriblant: Hanne Krogh,
Marianne Antonsen, Halvdan Sivertsen, Bjarte
Hjelmeland og Rein Alexander - i tillegg får vi høre
sterke historier knyttet til Sunnaas.
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Ut i verden

Vårt første møte med
arbeidslivet er en av
livets milepæler. For
mange skjer det møtet
den dagen vi får en
sommerjobb. Hvordan
opplever vi den aller
første jobben? Vi blir
med når åtte ungdommer skal trå de første
skrittene sine på en
arbeidsplass.

En spesiell kveld for en viktig sak

TV 2 fredag kl 18.00

På tur til Island – med mektig natur

For første gang skal
far Hallvard og datter
Katarina Flatland lede
et tv-program sammen
når TV 2 sender innsamlingsaksjonen
«Aksjon Sunnaas: Fra
tragedier til mirakler»,
direkte fra Sunnaas
sykehus. Artister vil

også bidra til aksjonen. Deriblant: Hanne
Krogh, Marianne
Antonsen, Halvdan
Sivertsen, Bjarte Hjelmeland og Rein Alexander – i tillegg får vi
høre sterke historier
knyttet til Sunnaas.
TV 2 lørdag kl 20.30

Opplev et år på Island,
det fantastiske dyrelivet, det dramatiske
landskapet og de utrolige menneskene i
denne britiske dokumentaren. De er tøffe
og kløktige nok til å
ha gjort dette landet
til hjemmet sitt siden

vikingtiden. Vi følger
spesielt fire dyr: fjellreven, ærfuglen,
islandshesten og lundefuglen. Vi følger
også fire mennesker
som lever her: Ester,
Thor, Sveinn og Harpur.
NRK1 søndag kl 20.15

TORSDAG 20.8
06.15 Morgensending
13.35 Med Jesus i Kina (r)
14.00 Tjörn rundt (r)
15.00 NRK nyheter
15.15 Top Gear (r)
16.20 Glimt av Norge: Siste
sommar i Stølsheimen (r)
16.35 Bondi Beach (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Villmarksbarna (r)
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Norske motsetninger
18.15 Karl Johan (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Toppidrettsveka.
Sprint i Aure.
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Valgstudio
21.45 Langs Mekong med
Sue Perkins (1)
22.35 Ditte og Louise (3)
23.05 Kveldsnytt
23.20 Chicago Fire (13)
24.00 Brodies mysterier (r)
01.30 Nattsending

07.50 Morgensending
10.05 Distriktsnyheter (r)
12.30 Valg (r)
13.30 Oppfinneren som vil
redde verden. Am. dokumentarfilm fra 2014.
14.55 Ei verd av krydder (r)
15.40 Tilbake til 80-tallet (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Ei verd av krydder (r)
19.45 Tilbake til 80-tallet (r)
20.15 Den kalde krigen:
Hat, kjærlighet og propaganda (r)
21.00 Fonko: Ny musikk i
Afrika (5)
21.30 Enveisbillett til Mars
(r)
22.30 En prest og en plage.
Norsk dokumentarfilm fra
2014.
23.50 Valgstudio (r)
00.05 Supernerd (r)
00.55 Nattsending

05.00 Morgensending
12.30 Heder og Hammer (r)
13.00 Bolighjelpen (r)
14.00 Sommer med Ernst
(4)
15.00 Modern Family (r)
15.30 Modern Family (r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away
(100)
17.00 Solsidan (r)
17.30 Fingrene av fatet (r)
18.00 Hotel Cæsar (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Fingrene av fatet (4)
19.30 Hotel Cæsar (164)
20.00 Norske Talenter (3)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Irene Huss: I ly av
skyggene (2)
22.40 Dicte (r)
23.40 Fingrene av fatet (r)
00.10 Norske Talenter (r)
01.10 Criminal Minds (r)
01.55 Nattsending

05.35 Morgensending
11.35 What Went Down (r)
12.05 Besatt av bil (r)
12.35 Parkeringsvaktene (r)
13.05 Parkeringsvaktene (r)
13.35 Smallville (r)
14.30 Smallville (r)
15.30 Massive Moves (r)
16.00 Massive Moves (r)
16.30 Parkeringsvaktene (r)
17.00 Parkeringsvaktene (r)
17.30 Cash Cowboys (r)
18.30 Besatt av bil (r)
19.00 Vettskremte pøbelunger (r)
20.00 Mystery Diners (6)
20.30 American Ninja Warrior (19)
21.30 TWA Flight 800 (1)
22.30 Vikings (4)
23.30 Las Vegas Jailhouse
(r)
24.00 Vegas Strip (r)
00.30 Aspirantene (r)
01.00 Billy the Exterminator
(r)
01.25 Billy the Exterminator
(r)
01.55 Nattsending

06.00 Morgensending
12.20 The Big Bang Theory
(r)
12.50 America's Funniest
Home Videos (r)
13.20 Sinnasnekker'n (r)
14.20 Ullared (r)
15.20 Cougar Town (r)
15.45 Mom (r)
16.10 Friends (r)
16.40 Friends (r)
17.10 Two and a Half Men
(r)
17.40 Two and a Half Men
(r)
18.10 The Big Bang Theory
(r)
18.35 The Big Bang Theory
(r)
19.00 America's Funniest
Home Videos (r)
19.30 Top 20 Funniest (r)
20.30 Camping på Öland (r)
21.30 Neste sommer (r)
22.00 Neste sommer (r)
22.30 Brille (r)
23.30 CSI (r)
00.25 Castle (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
11.10 Gordon Ramsay rydder opp (r)
12.05 The Ellen DeGeneres
Show (r)
13.00 Top Model USA (r)
14.00 Masterchef USA (r)
15.00 Hjelp, han pusser
opp! (r)
16.00 How I Met Your Mother (r)
16.30 Luksusfellen Sverige
(r)
17.30 NCIS: Los Angeles (r)
18.30 Top Chef Duels (5)
19.30 Hellstrøm rydder opp
– hjemme (r)
20.30 Million Dollar Listing
New York (12)
21.30 Bad Teacher. Am.
komedie fra 2011.
23.10 Sex og singelliv (r)
00.30 Luksusfellen Sverige
(r)
01.25 NCIS: Los Angeles (r)
02.20 NCIS (r)
03.10 Will & Grace (r)
03.35 Will & Grace (r)
04.00 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 How I Met Your Mother (r)
14.30 How I Met Your Mother (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Family Guy (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Simpsons (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 Kongen av Queens (r)
18.00 How I Met Your Mother (r)
18.30 How I Met Your Mother (r)
19.00 Family Guy (r)
19.30 Family Guy (r)
20.00 Simpsons (r)
20.30 Simpsons (r)
21.00 Two and a Half Men
(r)
21.30 Wanted. Am. actionthriller fra 2008.
23.30 Simpsons (r)
24.00 Simpsons (r)
00.30 Nattsending

07.50 Morgensending
13.10 Distriktsnyheter Nordland (r)
13.25 Distriktsnyheter Nordnytt (r)
13.40 Valgstudio (r)
13.55 Enveisbillett til Mars
(r)
14.55 Ei verd av krydder (r)
15.40 Tilbake til 80-tallet (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Landeplage (r)
19.30 Dronning Sonja internasjonale musikkonkurranse
20.15 Beppes reiser (r)
20.25 Tilbake til 80-tallet (r)
20.55 Hemmelige rom (r)
21.00 Nyheter
21.10 Stekte grønne tomater. Am. drama fra 1991.
23.15 Barack Obama møter
David Attenborough (r)
00.05 En prest og en plage.
Norsk dokumentarfilm fra
2014.
01.25 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Bolighjelpen (r)
14.00 Sommer med Ernst
(5)
15.00 Modern Family (r)
15.30 Modern Family (r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away
(101)
17.00 Solsidan (r)
17.30 Fingrene av fatet (r)
18.00 Sommerjobben (1)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Nabolaget (28)
19.30 Dyrepasserne (r)
20.00 Norske Talenter (4)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Mord og mysterier (r)
22.40 Mord og mysterier (r)
23.40 Eurojackpot (34)
23.55 En helt vanlig dag på
jobben. Norsk drama fra
2010.
01.40 Nattsending

05.35 Morgensending
11.35 What Went Down (r)
12.05 Besatt av bil (r)
12.35 Parkeringsvaktene (r)
13.05 Parkeringsvaktene (r)
13.35 Smallville (r)
14.30 Smallville (r)
15.30 Massive Moves (r)
16.00 Massive Moves (r)
16.30 Parkeringsvaktene (r)
17.00 Parkeringsvaktene (r)
17.30 Cash Cowboys (r)
18.30 Tippeligaen: Før kampen. TV 2 Sporten gir deg
siste nytt før kampen
mellom Lillestrøm og Tromsø i Tippeligaes 21. runde.
18.55 Fotball: Tippeligaen.
Lillestrøm – Tromsø.
21.00 Tippeligaen: Etter
kampen. TV 2 Sporten gir
deg siste nytt etter kampen
mellom Lillestrøm og Tromsø i Tippeligaes 21. runde.
21.15 Direct Contact. Am.
actionthriller fra 2009.
23.05 Love/Hate (1)
00.10 CIA Declassified (1)
01.10 Nattsending

06.00 Morgensending
12.50 America's Funniest
Home Videos (r)
13.20 Sinnasnekker'n (r)
14.20 Ullared (r)
15.20 Cougar Town (r)
15.50 Mom (r)
16.15 Friends (r)
16.45 Friends (r)
17.15 Two and a Half Men
(r)
17.40 Two and a Half Men
(r)
18.10 The Big Bang Theory
(r)
18.35 The Big Bang Theory
(r)
19.00 America's Funniest
Home Videos (r)
19.30 America's Funniest
Home Videos (r)
20.00 America's Funniest
Home Videos (r)
20.30 Top 20 Funniest (8)
21.30 Seven Psychopaths.
Br. krimkomedie fra 2012.
23.40 The Graham Norton
Show (r)
00.45 Nattsending

06.00 Morgensending
10.15 Hjelp, han pusser
opp! (r)
11.10 Gordon Ramsay rydder opp (r)
12.05 The Ellen DeGeneres
Show (r)
13.00 Top Model USA (r)
14.00 Masterchef USA (r)
15.00 Hot Listings Miami (r)
16.00 How I Met Your Mother (r)
16.30 Luksusfellen Sverige
(r)
17.30 NCIS: Los Angeles (r)
18.30 Kongen av Queens (r)
19.05 En pingles dagbok 2.
Am. familiekomedie fra
2011.
21.00 Contraband. Am.
krimdrama fra 2012.
22.55 Smokey and the Bandit. Am. komedie fra 1977.
23.50 Sex og singelliv (r)
00.40 Sex og singelliv (r)
01.20 Sex og singelliv (r)
02.00 Sex og singelliv (r)
02.40 Sex og singelliv (r)
03.15 Nattsending

06.00 Morgensending
12.30 Simpsons (r)
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 How I Met Your Mother (r)
14.30 How I Met Your Mother (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Family Guy (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Simpsons (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 Kongen av Queens (r)
18.00 How I Met Your Mother (r)
18.30 How I Met Your Mother (r)
19.00 Family Guy (r)
19.30 Family Guy (r)
20.00 Simpsons (r)
20.30 Simpsons (r)
21.00 Anger Management
(r)
21.30 Wizard Wars (r)
22.30 Master and Commander. Am. actioneventyr fra
2003.
01.00 Nattsending

08.00 Morgensending
11.15 Distriktsnyheter Nordland (r)
11.30 Distriktsnyheter Nordnytt (r)
11.45 Hovedscenen (r)
12.55 Hovedscenen (r)
13.40 Valg (r)
14.45 Dronning Sonja internasjonale musikkonkurranse
(r)
15.30 Dronning Sonja internasjonale musikkonkurranse
(r)
16.30 Tilbake til 80-tallet (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 BBC Music Awards (r)
19.10 Annonsejakten (6)
19.40 Landeplage (r)
20.10 Barack Obama møter
David Attenborough (r)
21.00 Nyheter
21.10 Hans Rosling om
befolkningseksplosjonen (r)
22.10 Satyricon i Operaen
23.15 L.A. Confidential. Am.
krimthriller fra 1997.
01.30 Nattsending

06.00 Morgensending
08.30 Modern Family (r)
09.00 Endelig hjemme! (r)
10.00 Bonanza (r)
11.00 What Went Down (r)
11.30 Bygd reis deg (r)
12.30 Fingrene av fatet (r)
13.00 Fingrene av fatet (r)
13.30 Fingrene av fatet (r)
14.00 Fingrene av fatet (r)
14.30 Norske Talenter (r)
15.30 Norske Talenter (r)
16.30 Norske Talenter (r)
17.30 Norske Talenter (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Hver gang vi møtes
(r)
20.30 Aksjon Sunnaas: Fra
tragedier til mirakler
21.00 Nyhetene
21.15 Været
21.20 Sportsnyhetene
21.40 Aksjon Sunnaas: Fra
tragedier til mirakler
23.10 The Big Wedding.
Am. komedie fra 2013.
01.05 Nattsending

05.35 Morgensending
10.40 Alarm 112 – På liv og
død (r)
11.35 Alarm 112 – På liv og
død (r)
12.30 Alarm 112 – På liv og
død (r)
13.30 American Ninja Warrior (r)
14.30 American Ninja Warrior (r)
15.30 American Ninja Warrior (r)
16.30 Parkeringsvaktene (r)
17.00 Parkeringsvaktene (r)
17.30 Parkeringsvaktene (r)
18.00 Parkeringsvaktene (r)
18.30 Parkeringsvaktene (r)
19.00 Parkeringsvaktene (r)
19.30 Real Deal (r)
20.00 Xtreme Waterparks
(1)
20.30 Xtreme Waterparks
(2)
21.00 Icarus. Am./kan. actiondrama fra 2010.
22.45 Bad Lieutenant. Am.
drama fra 1992.
01.10 Nattsending

06.10 Morgensending
12.10 Trophy Wife (r)
12.40 Friends (r)
13.10 Friends (r)
13.40 Friends (r)
14.10 Friends (r)
14.40 Friends (r)
15.10 Two and a Half Men
(r)
15.40 Two and a Half Men
(r)
16.05 Two and a Half Men
(r)
16.35 Two and a Half Men
(r)
17.00 Two and a Half Men
(r)
17.30 Top 20 Funniest (r)
18.30 Camping på Öland (r)
19.30 Sinnasnekker'n (r)
20.30 America's Funniest
Home Videos (41)
21.00 America's Funniest
Home Videos (42)
21.30 Iron Man.
Am. action fra 2008.
23.50 Dødelig våpen 4. Am.
actionkomedie fra 1998.
02.20 Nattsending

06.00 Morgensending
11.00 The Ellen DeGeneres
Show (r)
12.00 Million Dollar Listing
New York (r)
13.00 Vanderpump Rules (r)
14.00 Vanderpump Rules (r)
15.00 Vanderpump Rules (r)
16.00 Vanderpump Rules (r)
17.00 How I Met Your Mother (r)
17.30 The Middle (16)
18.00 The Middle (17)
18.30 Marry Me (14)
19.00 Marry Me (15)
19.30 Picture Perfect. Am.
romantisk komedie fra
1997.
21.30 The Devil Wears
Prada. Am. komedie fra
2006.
23.30 Smokey and the Bandit på farten igjen. Am. actionkomedie fra 1980.
01.20 Sex og singelliv (r)
01.55 Sex og singelliv (r)
02.30 Sex og singelliv (r)
03.05 Nattsending

06.00 Morgensending
11.30 Seinfeld (r)
12.00 Seinfeld (r)
12.30 Kongen av Queens (r)
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 The Goldbergs (r)
14.00 The Goldbergs (r)
14.30 Storage Hunters (r)
15.00 Storage Hunters (r)
15.30 Storage Hunters (r)
16.00 Storage Hunters (r)
16.30 Formel 1: Belgia
Grand Prix – kvalifisering
17.30 How I Met Your Mother (r)
18.00 How I Met Your Mother (r)
18.30 How I Met Your Mother (r)
19.00 How I Met Your Mother (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 Simpsons (r)
20.30 Simpsons (r)
21.00 Simpsons (r)
21.30 The Strain (11)
22.30 State of Play. Am.
thrillerdrama fra 2009.
00.50 Nattsending

FREDAG 21.8

TV 2 lørdag kl 20.30
© Askeravisen

Oversikt over like treff
En spesiell kveld for en viktig sak
Bærumsavisen 19.08.2015

06.10 Morgensending
13.50 Toppidrettsveka (r)
15.00 NRK nyheter
15.15 Top Gear (r)
16.00 Når livet vender (r)
16.35 Bondi Beach (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Villmarksbarna (r)
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 En nostalgisk reise i
Nord-Norge (r)
18.15 Karl Johan (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.30 Norge Rundt
19.55 Toppidrettsveka. Fellesstart i Orkdal.
20.45 Finale Dronning
Sonja internasjonale
musikkonkurranse
21.45 Valg
22.50 VM friidrett: VM-kveld
23.00 Kveldsnytt
23.15 BBC Music Awards
00.15 Få meg på, for faen.
Norsk komedie fra 2011.
01.30 Nattsending

LØRDAG 22.8
08.00 Morgensending
12.30 VM friidrett. Direkte
fra Beijing med bl.a. finale
10.000 m menn.
15.25 EM ryttersport
16.30 Verdenscup klatring.
Verdens beste klatrere
møtes i Sørmarka Arena i
Stavanger.
19.00 Lørdagsrevyen
19.45 Lotto-trekning
19.55 Toppidrettsveka. Jaktstart i Trondheim.
20.55 Komiprisen 2015
22.30 VM friidrett: VMkveld. NRK-sporten gir deg
høydepunkter, intervjuer og
reportasjer fra første øvelsesdag i Beijing.
23.00 Kveldsnytt
23.15 Latter Live (r)
23.45 Underholdningsavdelingen (r)
00.25 Harry Brown. Br. krimdrama fra 2009.
01.55 Dansefot jukeboks
02.25 Nattsending
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For første gang skal far Hallvard og datter
Katarina Flatland lede et tv-program sammen når
TV 2 sender innsamlingsaksjonen «Aksjon
Sunnaas:
Fra tragedier til mirakler», direkte fra Sunnaas
sykehus. Artister vil
også bidra til aksjonen. Deriblant: Hanne Krogh,
Marianne Antonsen, Halvdan Sivertsen, Bjarte
Hjelmeland og Rein Alexander - i tillegg får vi høre
sterke historier knyttet til Sunnaas.
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Ut i verden

Vårt første møte med
arbeidslivet er en av
livets milepæler. For
mange skjer det møtet
den dagen vi får en
sommerjobb. Hvordan
opplever vi den aller
første jobben? Vi blir
med når åtte ungdommer skal trå de første
skrittene sine på en
arbeidsplass.

En spesiell kveld for en viktig sak

TV 2 fredag kl 18.00

På tur til Island – med mektig natur

For første gang skal
far Hallvard og datter
Katarina Flatland lede
et tv-program sammen
når TV 2 sender innsamlingsaksjonen
«Aksjon Sunnaas: Fra
tragedier til mirakler»,
direkte fra Sunnaas
sykehus. Artister vil

også bidra til aksjonen. Deriblant: Hanne
Krogh, Marianne
Antonsen, Halvdan
Sivertsen, Bjarte Hjelmeland og Rein Alexander – i tillegg får vi
høre sterke historier
knyttet til Sunnaas.
TV 2 lørdag kl 20.30

Opplev et år på Island,
det fantastiske dyrelivet, det dramatiske
landskapet og de utrolige menneskene i
denne britiske dokumentaren. De er tøffe
og kløktige nok til å
ha gjort dette landet
til hjemmet sitt siden

vikingtiden. Vi følger
spesielt fire dyr: fjellreven, ærfuglen,
islandshesten og lundefuglen. Vi følger
også fire mennesker
som lever her: Ester,
Thor, Sveinn og Harpur.
NRK1 søndag kl 20.15

ONSDAG 19.8
06.10 Morgensending
13.30 Med Jesus i Kina (r)
14.00 Harald Tusberg – litt
av et liv (r)
15.00 NRK nyheter
15.15 Top Gear (r)
16.10 Ut i naturen (r)
16.35 Bondi Beach (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Villmarksbarna (r)
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Trøndelag – fra svenskegrensen til kysten (r)
18.15 Karl Johan (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Tjörn rundt
20.45 Vikinglotto
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Valg
22.30 Fader Brown (15)
23.15 Kveldsnytt
23.30 Det beste fra 20
spørsmål (r)
24.00 Brodies mysterier (r)
01.30 Nattsending

07.55 Morgensending
13.05 Distriktsnyheter Nordland (r)
13.20 Distriktsnyheter Nordnytt (r)
13.35 Valgstudio (r)
13.50 Ni skjebnesvangre
måneder (r)
14.40 Motorsøstre (r)
14.55 Ei verd av krydder (r)
15.40 Tilbake til 70-tallet (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Ei verd av krydder (r)
19.45 Tilbake til 80-tallet (r)
20.15 Den kalde krigen:
Hat, kjærlighet og propaganda (r)
21.00 Folklab (r)
21.30 Oppfinneren som vil
redde verden. Am. dokumentarfilm fra 2014.
22.55 Supernerd (r)
23.50 Valg (r)
00.50 Nattsending

05.00 Morgensending
12.00 Fingrene av fatet (r)
12.30 Heder og Hammer (r)
13.00 Bolighjelpen (r)
14.00 Sommer med Ernst
(3)
15.00 Modern Family (r)
15.30 Modern Family (r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away (99)
17.00 Solsidan (r)
17.30 Fingrene av fatet (r)
18.00 Hotel Cæsar (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Fingrene av fatet (3)
19.30 Hotel Cæsar (163)
20.00 Norske Talenter (2)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Bygd reis deg (5)
22.40 Dokument 2: Tvillingsøstrenes donorbarn (r)
23.40 Fingrene av fatet (r)
00.10 Norske Talenter (r)
01.10 Criminal Minds (r)
02.00 Nattsending

05.35 Morgensending
12.05 Besatt av bil (r)
12.35 Parkeringsvaktene (r)
13.05 Parkeringsvaktene (r)
13.35 Smallville (r)
14.30 Smallville (r)
15.30 Massive Moves (r)
16.00 Massive Moves (r)
16.30 Parkeringsvaktene (r)
17.00 Parkeringsvaktene (r)
17.30 Cash Cowboys (r)
18.30 Besatt av bil (r)
19.00 Vettskremte pøbelunger (r)
20.00 Mystery Diners (5)
20.30 American Ninja Warrior (18)
21.30 Strongman Champions League (16)
22.30 Vikings (3)
23.30 Las Vegas Jailhouse
(r)
24.00 Vegas Strip (r)
00.30 Aspirantene (r)
01.00 Billy the Exterminator
(r)
01.25 Billy the Exterminator
(r)
01.55 Nattsending

06.00 Morgensending
12.20 The Big Bang Theory
(r)
12.45 America's Funniest
Home Videos (r)
13.15 Sinnasnekker'n (r)
14.15 Ullared (r)
15.15 Cougar Town (r)
15.45 Mom (r)
16.10 Friends (r)
16.40 Friends (r)
17.10 Two and a Half Men
(r)
17.40 Two and a Half Men
(r)
18.10 The Big Bang Theory
(r)
18.35 The Big Bang Theory
(r)
19.00 America's Funniest
Home Videos (r)
19.30 Top 20 Funniest (r)
20.30 Gift ved første blikk
(r)
21.30 CSI (r)
22.30 The Whispers (11)
23.25 CSI (r)
00.20 Castle (r)
01.15 Nattsending

06.00 Morgensending
11.10 Gordon Ramsay rydder opp (r)
12.05 The Ellen DeGeneres
Show (r)
13.00 Top Model USA (r)
14.00 Masterchef USA (r)
15.00 Hjelp, han pusser
opp! (r)
16.00 How I Met Your Mother (r)
16.30 Luksusfellen Sverige
(r)
17.30 NCIS: Los Angeles (r)
18.30 Top Chef Duels (4)
19.30 Hellstrøm rydder opp
– hjemme (r)
20.30 Luksusfellen Sverige
(2)
21.30 Empire (10)
22.30 Chicago P.D. (12)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.05 Sex og singelliv (r)
00.45 Luksusfellen Sverige
(r)
01.35 NCIS: Los Angeles (r)
02.25 NCIS (r)
03.10 Will & Grace (r)
03.35 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 Simpsons (r)
12.30 Simpsons (r)
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 How I Met Your Mother (r)
14.30 How I Met Your Mother (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Family Guy (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Simpsons (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 Kongen av Queens (r)
18.00 How I Met Your Mother (r)
18.30 How I Met Your Mother (r)
19.00 Family Guy (r)
19.30 Family Guy (r)
20.00 Fotball: UEFA Champions League. Celtic-Malmö
FF.
23.20 Simpsons (r)
23.55 Simpsons (r)
00.25 Cops Reloaded (r)
00.50 Cops Reloaded (r)
01.20 Nattsending

07.50 Morgensending
10.05 Distriktsnyheter (r)
12.30 Valg (r)
13.30 Oppfinneren som vil
redde verden. Am. dokumentarfilm fra 2014.
14.55 Ei verd av krydder (r)
15.40 Tilbake til 80-tallet (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Ei verd av krydder (r)
19.45 Tilbake til 80-tallet (r)
20.15 Den kalde krigen:
Hat, kjærlighet og propaganda (r)
21.00 Fonko: Ny musikk i
Afrika (5)
21.30 Enveisbillett til Mars
(r)
22.30 En prest og en plage.
Norsk dokumentarfilm fra
2014.
23.50 Valgstudio (r)
00.05 Supernerd (r)
00.55 Nattsending

05.00 Morgensending
12.30 Heder og Hammer (r)
13.00 Bolighjelpen (r)
14.00 Sommer med Ernst
(4)
15.00 Modern Family (r)
15.30 Modern Family (r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away
(100)
17.00 Solsidan (r)
17.30 Fingrene av fatet (r)
18.00 Hotel Cæsar (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Fingrene av fatet (4)
19.30 Hotel Cæsar (164)
20.00 Norske Talenter (3)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Irene Huss: I ly av
skyggene (2)
22.40 Dicte (r)
23.40 Fingrene av fatet (r)
00.10 Norske Talenter (r)
01.10 Criminal Minds (r)
01.55 Nattsending

05.35 Morgensending
11.35 What Went Down (r)
12.05 Besatt av bil (r)
12.35 Parkeringsvaktene (r)
13.05 Parkeringsvaktene (r)
13.35 Smallville (r)
14.30 Smallville (r)
15.30 Massive Moves (r)
16.00 Massive Moves (r)
16.30 Parkeringsvaktene (r)
17.00 Parkeringsvaktene (r)
17.30 Cash Cowboys (r)
18.30 Besatt av bil (r)
19.00 Vettskremte pøbelunger (r)
20.00 Mystery Diners (6)
20.30 American Ninja Warrior (19)
21.30 TWA Flight 800 (1)
22.30 Vikings (4)
23.30 Las Vegas Jailhouse
(r)
24.00 Vegas Strip (r)
00.30 Aspirantene (r)
01.00 Billy the Exterminator
(r)
01.25 Billy the Exterminator
(r)
01.55 Nattsending

06.00 Morgensending
12.20 The Big Bang Theory
(r)
12.50 America's Funniest
Home Videos (r)
13.20 Sinnasnekker'n (r)
14.20 Ullared (r)
15.20 Cougar Town (r)
15.45 Mom (r)
16.10 Friends (r)
16.40 Friends (r)
17.10 Two and a Half Men
(r)
17.40 Two and a Half Men
(r)
18.10 The Big Bang Theory
(r)
18.35 The Big Bang Theory
(r)
19.00 America's Funniest
Home Videos (r)
19.30 Top 20 Funniest (r)
20.30 Camping på Öland (r)
21.30 Neste sommer (r)
22.00 Neste sommer (r)
22.30 Brille (r)
23.30 CSI (r)
00.25 Castle (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
11.10 Gordon Ramsay rydder opp (r)
12.05 The Ellen DeGeneres
Show (r)
13.00 Top Model USA (r)
14.00 Masterchef USA (r)
15.00 Hjelp, han pusser
opp! (r)
16.00 How I Met Your Mother (r)
16.30 Luksusfellen Sverige
(r)
17.30 NCIS: Los Angeles (r)
18.30 Top Chef Duels (5)
19.30 Hellstrøm rydder opp
– hjemme (r)
20.30 Million Dollar Listing
New York (12)
21.30 Bad Teacher. Am.
komedie fra 2011.
23.10 Sex og singelliv (r)
00.30 Luksusfellen Sverige
(r)
01.25 NCIS: Los Angeles (r)
02.20 NCIS (r)
03.10 Will & Grace (r)
03.35 Will & Grace (r)
04.00 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 How I Met Your Mother (r)
14.30 How I Met Your Mother (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Family Guy (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Simpsons (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 Kongen av Queens (r)
18.00 How I Met Your Mother (r)
18.30 How I Met Your Mother (r)
19.00 Family Guy (r)
19.30 Family Guy (r)
20.00 Simpsons (r)
20.30 Simpsons (r)
21.00 Two and a Half Men
(r)
21.30 Wanted. Am. actionthriller fra 2008.
23.30 Simpsons (r)
24.00 Simpsons (r)
00.30 Nattsending

07.50 Morgensending
13.10 Distriktsnyheter Nordland (r)
13.25 Distriktsnyheter Nordnytt (r)
13.40 Valgstudio (r)
13.55 Enveisbillett til Mars
(r)
14.55 Ei verd av krydder (r)
15.40 Tilbake til 80-tallet (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Landeplage (r)
19.30 Dronning Sonja internasjonale musikkonkurranse
20.15 Beppes reiser (r)
20.25 Tilbake til 80-tallet (r)
20.55 Hemmelige rom (r)
21.00 Nyheter
21.10 Stekte grønne tomater. Am. drama fra 1991.
23.15 Barack Obama møter
David Attenborough (r)
00.05 En prest og en plage.
Norsk dokumentarfilm fra
2014.
01.25 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Bolighjelpen (r)
14.00 Sommer med Ernst
(5)
15.00 Modern Family (r)
15.30 Modern Family (r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away
(101)
17.00 Solsidan (r)
17.30 Fingrene av fatet (r)
18.00 Sommerjobben (1)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Nabolaget (28)
19.30 Dyrepasserne (r)
20.00 Norske Talenter (4)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Mord og mysterier (r)
22.40 Mord og mysterier (r)
23.40 Eurojackpot (34)
23.55 En helt vanlig dag på
jobben. Norsk drama fra
2010.
01.40 Nattsending

05.35 Morgensending
11.35 What Went Down (r)
12.05 Besatt av bil (r)
12.35 Parkeringsvaktene (r)
13.05 Parkeringsvaktene (r)
13.35 Smallville (r)
14.30 Smallville (r)
15.30 Massive Moves (r)
16.00 Massive Moves (r)
16.30 Parkeringsvaktene (r)
17.00 Parkeringsvaktene (r)
17.30 Cash Cowboys (r)
18.30 Tippeligaen: Før kampen. TV 2 Sporten gir deg
siste nytt før kampen
mellom Lillestrøm og Tromsø i Tippeligaes 21. runde.
18.55 Fotball: Tippeligaen.
Lillestrøm – Tromsø.
21.00 Tippeligaen: Etter
kampen. TV 2 Sporten gir
deg siste nytt etter kampen
mellom Lillestrøm og Tromsø i Tippeligaes 21. runde.
21.15 Direct Contact. Am.
actionthriller fra 2009.
23.05 Love/Hate (1)
00.10 CIA Declassified (1)
01.10 Nattsending

06.00 Morgensending
12.50 America's Funniest
Home Videos (r)
13.20 Sinnasnekker'n (r)
14.20 Ullared (r)
15.20 Cougar Town (r)
15.50 Mom (r)
16.15 Friends (r)
16.45 Friends (r)
17.15 Two and a Half Men
(r)
17.40 Two and a Half Men
(r)
18.10 The Big Bang Theory
(r)
18.35 The Big Bang Theory
(r)
19.00 America's Funniest
Home Videos (r)
19.30 America's Funniest
Home Videos (r)
20.00 America's Funniest
Home Videos (r)
20.30 Top 20 Funniest (8)
21.30 Seven Psychopaths.
Br. krimkomedie fra 2012.
23.40 The Graham Norton
Show (r)
00.45 Nattsending

06.00 Morgensending
10.15 Hjelp, han pusser
opp! (r)
11.10 Gordon Ramsay rydder opp (r)
12.05 The Ellen DeGeneres
Show (r)
13.00 Top Model USA (r)
14.00 Masterchef USA (r)
15.00 Hot Listings Miami (r)
16.00 How I Met Your Mother (r)
16.30 Luksusfellen Sverige
(r)
17.30 NCIS: Los Angeles (r)
18.30 Kongen av Queens (r)
19.05 En pingles dagbok 2.
Am. familiekomedie fra
2011.
21.00 Contraband. Am.
krimdrama fra 2012.
22.55 Smokey and the Bandit. Am. komedie fra 1977.
23.50 Sex og singelliv (r)
00.40 Sex og singelliv (r)
01.20 Sex og singelliv (r)
02.00 Sex og singelliv (r)
02.40 Sex og singelliv (r)
03.15 Nattsending

06.00 Morgensending
12.30 Simpsons (r)
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 How I Met Your Mother (r)
14.30 How I Met Your Mother (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Family Guy (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Simpsons (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 Kongen av Queens (r)
18.00 How I Met Your Mother (r)
18.30 How I Met Your Mother (r)
19.00 Family Guy (r)
19.30 Family Guy (r)
20.00 Simpsons (r)
20.30 Simpsons (r)
21.00 Anger Management
(r)
21.30 Wizard Wars (r)
22.30 Master and Commander. Am. actioneventyr fra
2003.
01.00 Nattsending

TORSDAG 20.8

TV 2 lørdag kl 20.30
© Bærumsavisen

06.15 Morgensending
13.35 Med Jesus i Kina (r)
14.00 Tjörn rundt (r)
15.00 NRK nyheter
15.15 Top Gear (r)
16.20 Glimt av Norge: Siste
sommar i Stølsheimen (r)
16.35 Bondi Beach (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Villmarksbarna (r)
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Norske motsetninger
18.15 Karl Johan (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Toppidrettsveka.
Sprint i Aure.
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Valgstudio
21.45 Langs Mekong med
Sue Perkins (1)
22.35 Ditte og Louise (3)
23.05 Kveldsnytt
23.20 Chicago Fire (13)
24.00 Brodies mysterier (r)
01.30 Nattsending

FREDAG 21.8
06.10 Morgensending
13.50 Toppidrettsveka (r)
15.00 NRK nyheter
15.15 Top Gear (r)
16.00 Når livet vender (r)
16.35 Bondi Beach (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Villmarksbarna (r)
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 En nostalgisk reise i
Nord-Norge (r)
18.15 Karl Johan (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.30 Norge Rundt
19.55 Toppidrettsveka. Fellesstart i Orkdal.
20.45 Finale Dronning
Sonja internasjonale
musikkonkurranse
21.45 Valg
22.50 VM friidrett: VM-kveld
23.00 Kveldsnytt
23.15 BBC Music Awards
00.15 Få meg på, for faen.
Norsk komedie fra 2011.
01.30 Nattsending
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Direkte lørdags-tv fra Sunnaas
Hallvard Flatland kom til Sunnaas i rullestol, og gikk ut på egne bein -- nå vil han gi litt
tilbake
Akershus Amtstidende. Publisert på trykk 19.08.2015. Profil: Sunnaas sykehus HF, Sunnaas sykehus HF.
ANN-TURI FORD. Side: 10-11.
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Denne lørdagen får Sunnaas og Nesodden hele
landets oppmerksomhet når Hallvard og Katarina
Flatland leder TV2s innsamlingsaksjon «Aksjon
Sunnaas: Fra tragedier til mirakler» direkte fra
Sunnaas sykehus.
Hallvard Flatland er det som har hatt ideen og nå
først og fremst vil formidle at vi alle kan få behov
for rehabilitering.
- Vi tenker alltid at ulykker rammer andre, men i
morgen kan det være nettopp du som ramler på
sykkel eller på annen måte skader deg, sier han.
- Da vil du trenger hjelp til å komme lengst mulig
med skaden du har fått og avgjørende for det er
rehabilitering. Selv ble jeg trillet inn i rullestol, og
gikk ut dørene på egne bein ti uker senere.
Vil gi tilbake Nå vil Flatland altså gi litt tilbake.
Sammen med datteren skal han lede
programmet som sendes på TV2 fra takterrassen
på Sunnaas lørdag 22. august klokka halv ni om
kvelden.
De lover sterke historier fra nåværende og
tidligere pasienter og artister som Hanne Krogh,
Marianne Antonsen, Halvdan Sivertsen, Bjarte
Hjelmeland, Rein Alexander og Øystein Baadsvik.
Den forhenværende Casinoprogramlederen har
ingen spesielle ambisjoner knyttet til beløpet
som skal komme inn.
- Det viktigste for meg er å skape
oppmerksomhet for viktigheten av rehabilitering.
Pengene blir en bonus. Vårt overordnede mål
med dette er faktisk å få lamme til å gå og
stumme til å tale, ved hjelp av ny tilrettelagt
teknologi og banebrytende forskning. Med mer
penger til Sunnaasstiftelsen kan dette faktisk bli
virkelig, sier Flatland.

E-post: redaksjon@amta.no

Onsdag 19. august 2015

Akershus Amtstidende

Akershus Amtstidende
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Onsdag 19. august 2015

Flaggermusen nesten utsolgt

● kongElig bursdag

Salutt på
Oscarsborg

Lørdag er utsolgt, og det er
kun noen få billetter igjen
onsdag og fredag.
Marte Marie Frisell

I dag har HKH Kronprinsesse Mette-Marit
fødselsdag, og i den anledning er det
21-skudds kongesalutt på Oscarsborg i dag
klokken 12.
– Vi anbefaler de som har mulighet å ta
turen over. Det er spektakulært å overvære
salutten på nært hold, og dette blir det siste i
år, sier kommandant Stein Erik Kirknes.

marte@amta.no

populær: Flaggermusen er såpass populær at det bare er noen
foto: Steinar knudSen
hundre billetter igjen (av 9000!).

– Billettsalget går strykende, vi
er faktisk på tampen til å bli utsolgt, forteller Anne Felberg.
Til sammen er det bare 500
billetter igjen til Flaggermusen
onsdag og fredag.

– Lørdag er allerede utsolgt.
Det er kjempegøy, sier en fornøyd operasjef.
Hun tror det gode været har
hjulpet en del på billettsalget,
men også det at forestillingen i
seg selv er av høy kvalitet.
– Det er et underholdende
stykke som favner bredt, og
med et godt repertoar. Og så
syns nok folk at det er eksotisk
med båttur ut til idylliske Os-

carsborg, sier Felberg.
I år kan man få kjøpt billetter
i døra, også med kort, men Felberg påpeker at det ikke er noe
å satse på. Rett før utsolgte
forestillinger har de noen ganger satt ut ekstra stoler, men
disse blir også solgt med en
gang.
– Da er det folk som ligger til
brygga med båtene sine som
sikrer seg disse raskt, sier hun.

Hallvard Flatland
Flatland kom
kom til
til Sunnaas
sunnaas ii rullestol,
rullestol, og
og gikk
gikk ut
ut på
på egne
egne bein
bein –– nå
nå vil
vil han
han gi
gi litt
litt tilbake
tilbake
Hallvard

Direkte lørdags-tv fra Sunnaas
Denne lørdagen får
Sunnaas og Nesodden hele landets
oppmerksomhet når
Hallvard og Katarina
Flatland leder TV2s
innsamlingsaksjon
«Aksjon Sunnaas: Fra
tragedier til mirakler» direkte fra
Sunnaas sykehus.

premièren: Bilde fra premièren, som sendes 28. august. F.v. Preben Askø, Ingvild Nossen, Steffen
Mio Kristiansen, Karoline Susanne Opdal og Tormod Likværn. foto: Julia marie naGleStad / nrk

innsamling

Nesodding deltar i tV-show på NrK

Ann-turi Ford

Vil bli «Norges
Smarteste»

annturi.ford@amta.no

Hallvard Flatland er det som
har hatt ideen og nå først og
fremst vil formidle at vi alle
kan få behov for rehabilitering.
– Vi tenker alltid at ulykker
rammer andre, men i morgen
kan det være nettopp du som
ramler på sykkel eller på annen
måte skader deg, sier han.
– Da vil du trenger hjelp til å
komme lengst mulig med skaden du har fått og avgjørende
for det er rehabilitering. Selv
ble jeg trillet inn i rullestol, og
gikk ut dørene på egne bein ti
uker senere.

Om en drøy uke kan
du se Steffen Mio
Kristiansen fra Nesodden i premièren
på NRKs nye underholdningsprogram.

Vil gi tilbake
Nå vil Flatland altså gi litt tilbake. Sammen med datteren skal
han lede programmet som sendes på TV2 fra takterrassen på
Sunnaas lørdag 22. august
klokka halv ni om kvelden.
De lover sterke historier fra
nåværende og tidligere pasienter og artister som Hanne
Krogh, Marianne Antonsen,
Halvdan Sivertsen, Bjarte Hjelmeland, Rein Alexander og Øystein Baadsvik.
Den forhenværende Casinoprogramlederen har ingen spesielle ambisjoner knyttet til beløpet som skal komme inn.
– Det viktigste for meg er å
skape oppmerksomhet for viktigheten av rehabilitering. Pengene blir en bonus. Vårt overordnede mål med dette er faktisk å få lamme til å gå og stum-

dirEktEsEndt: sendingen foregår direkte fra terrassen og Hallvard Flatland garanterer flott vær. sunnaasstiftelsens daglige leder marianne
foto: ann-turi ford
Holth Dybwad gleder seg.
me til å tale, ved hjelp av ny tilrettelagt teknologi og banebrytende forskning. Med mer penger til Sunnaasstiftelsen kan
dette faktisk bli virkelig, sier
Flatland.

ble alvorlig syk
Det var vinteren 2013 at tv-profilen ble alvorlig syk. Et syndrom forårsaket av kreft gjorde
at immunforsvaret angrep
kroppens friske celler.
Han var gjennom en lang og
vanskelig
sykdomsperiode
som brakte ham til Sunnaas sykehus for rehabilitering i ti

uker.
Sunnaasstiftelsen ble etablert av privatpersoner i 2006
som ønsket er å gjøre mer for
pasientene enn det det offentlige kan.
Den har som mål å dekke gapet mellom offentlige bevilgninger og pasientenes behov.
– Vi er opptatt av at et liv som
er reddet også skal leves, sier
stiftelsens daglige leder Marianne Holth Dybwad.

Hjelpemidler
Hun er takknemlig for Flatlands initiativ til en innsam-

lingsaksjon. De to er enige om
at rehabilitering har blitt litt
stemoderlig behandlet av helsemyndighetene og ikke har
fått nok oppmerksomhet.
– Det er så viktig å hjelpe folk
til å kunne leve aktive liv der
de er, sier Dybwad, og opplyser
at stiftelsens hovedfokus er
teknologi, utstyr og forskning.
«Gåmaskinen» Eksobionics,
som gjør det mulig for lamme å
gå, er typisk utstyr som stiftelsen kan anskaffe, teste og være
med å videreutvikle. Og andre
dyre ting som det offentlige
ikke kan kjøpe.

– Stamcellebehandling er
også noe det forskes mye på og
som på sikt kan hjelpe ryggmargsskadde, sier Flatland.

pengene strømmer inn
Allerede strømmer pengene
inn. En pasient ga femti tusen
på direkten. Det er også etablert digitale innsamlingsbøsser. Alle kan ha sin egen på Facebook, noe både far og datter
Flatland har benyttet seg av.
– Nå har vi en intern konkurranse om hvem som samler
mest, sier Flatland og legger til
med et smil:

!

det viktigste for
meg er å skape
oppmerksomhet
for viktigheten
av rehabilitering
Hallvard flatland
Programleder i TV2

– Ettersom Katarina er opptatt med både «Jakten på kjærligheten» og «Skal vi danse?»
tror jeg at jeg har et fortrinn.
Pluss at jeg har noen spesielle
triks.
Han har også tidligere stått

UNderhOLdNINg
på for pasientene på Sunnaas. I
september 2013 skrev Amta om
at Flatland tok initiativ til å
skaffe shuffleboard til sykehusets kantine, i samarbeid med
Arthur Buchardt, som ga Sunnaasstiftelsen shuffleboardet.
Da ble det shuffleboard-turnering mellom landslaget og
pasienter og ansatte ved sykehuset, til stor glede.
I morgendagens avis kan du
lese om Roy Risan fra Drøbak
som ble skadet i en motorcrossulykke i april i år, og som
nå får behandling på Sunnaas.

Marte Marie Frisell

marte@amta.no

– Lillesøsteren min viste meg
utlysingen til konkurransen i
påsken, og foreslo at jeg skulle
melde meg på, sier Steffen
Mio Kristiansen.
23-åringen vokste opp på
Nesodden, og bor nå i Oslo og
er daglig leder i Natur og Ungdom.
– Jeg tenkte at det hørtes ut
som en morsom utfordring,
og meldte meg på, sier Kristiansen.
Han forteller at han har et

sterkt konkurranseinstinkt, er
glad i quiz, og er nysgjerrig på
det meste.
– Jeg likte alle fagene i skolen, og synes det meste er gøy,
men jeg er mest interessert i
sport, sier han og ler.

utfordrende
Og nå er han en av de 25 deltakerne som konkurrerer om å
bli «Norges Smarteste». Alle
de åtte episodene er spilt inn,
men vi må vente til de blir
sendt på NRK for å se hvordan
det går med Kristiansen. Han
er i hvert fall med i premièren,
som sendes fredag 28. august.
Ifølge NRK blir deltakerne
testet på matematiske, logiske, musikalske og lingvistiske
evner.
I premièren er temaene observasjon, hukommelse, sosial intelligens og multitasking.
NRK opplyser at «oppgavene
presenteres blant annet i form
av dansetalenter fra Bårdar og
spektakulær sjonglering fra
Mathias Ramfelt og Benjamin

Bendu som er to av landets ledende sjonglører».
– Da jeg meldte meg på, ante
jeg ikke hva jeg gikk til. Det
var utfordrende, og mange
flinke deltakere, men det var
veldig morsomt å være med,
sier Kristiansen.

Spennende
Selv om han ikke har sett det
ennå, syns han det virker som
et veldig bra program.
– Nadia Hasnaoui, som er
programleder, er veldig flink,
og det var spennende å få innblikk i den verdenen, selv om
jeg trives best utenfor TVskjermen, sier han.
Han syns det er gøy at programmet straks kommer på
TV, og gleder seg til å se.
– Jeg vil nok samle familie
og noen venner, så vi kan le av
det sammen, sier han.
– Det blir spennende å se
hva slags respons programmet får, og jeg håper det slår
an, sier han.

Ble alvorlig syk Det var vinteren 2013 at tv-profilen ble
alvorlig syk. Et syndrom forårsaket av kreft gjorde at
immunforsvaret angrep kroppens friske celler.
Han var gjennom en lang og vanskelig sykdomsperiode
som brakte ham til Sunnaas sykehus for rehabilitering i
ti uker.
Sunnaasstiftelsen ble etablert av privatpersoner i 2006
som ønsket er å gjøre mer for pasientene enn det det
offentlige kan.
Den har som mål å dekke gapet mellom offentlige
bevilgninger og pasientenes behov.
- Vi er opptatt av at et liv som er reddet også skal leves,
sier stiftelsens daglige leder Marianne Holth Dybwad.
Hjelpemidler Hun er takknemlig for Flatlands initiativ til
en innsamlingsaksjon. De to er enige om at
rehabilitering har blitt litt stemoderlig behandlet av
helsemyndighetene og ikke har fått nok oppmerksomhet.
- Det er så viktig å hjelpe folk til å kunne leve aktive liv
der de er, sier Dybwad, og opplyser at stiftelsens
hovedfokus er teknologi, utstyr og forskning.
«Gåmaskinen» Eksobionics, som gjør det mulig for
lamme å gå, er typisk utstyr som stiftelsen kan
anskaffe, teste og være med å videreutvikle. Og andre
dyre ting som det offentlige ikke kan kjøpe.
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- Stamcellebehandling er også noe det forskes
mye på og som på sikt kan hjelpe
ryggmargsskadde, sier Flatland.
Pengene strømmer inn Allerede strømmer
pengene inn. En pasient ga femti tusen på
direkten. Det er også etablert digitale
innsamlingsbøsser. Alle kan ha sin egen på
Facebook, noe både far og datter Flatland har
benyttet seg av.

Uttak 03.09.2015 Kilde: Retriever

shuffleboardet.
Da ble det shuffleboard-turnering mellom landslaget og
pasienter og ansatte ved sykehuset, til stor glede.
I morgendagens avis kan du lese om Roy Risan fra
Drøbak som ble skadet i en motorcrossulykke i april i år,
og som nå får behandling på Sunnaas.
"! Det viktigste for meg er å skape oppmerksomhet for
viktigheten av rehabilitering

- Nå har vi en intern konkurranse om hvem som
samler mest, sier Flatland og legger til med et
smil: - Ettersom Katarina er opptatt med både
«Jakten på kjærligheten» og «Skal vi danse? » tror
jeg at jeg har et fortrinn. Pluss at jeg har noen
spesielle triks.

HALLVARD FLATLAND

Han har også tidligere stått på for pasientene på
Sunnaas. I september 2013 skrev Amta om at
Flatland tok initiativ til å skaffe shuffleboard til
sykehusets kantine, i samarbeid med Arthur
Buchardt, som ga Sunnaasstiftelsen

gleder seg.
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Ut i verden Vårt første møte med arbeidslivet er
en av livets milepæler. For mange skjer det møtet
den dagen vi får en sommerjobb. Hvordan
opplever vi den aller første jobben?
Vi blir med når åtte ungdommer skal trå de første
skrittene sine på en arbeidsplass.
TV 2 fredag kl 18.00
En spesiell kveld for en viktig sak
For første gang skal far Hallvard og datter
Katarina Flatland lede et tv-program sammen når
TV 2 sender innsamlingsaksjonen «Aksjon
Sunnaas: Fra tragedier til mirakler», direkte fra
Sunnaas sykehus. Artister vil også bidra til
aksjonen. Deriblant: Hanne Krogh, Marianne
Antonsen, Halvdan Sivertsen, Bjarte Hjelmeland
og Rein Alexander - i tillegg får vi høre sterke
historier knyttet til Sunnaas.
TV 2 lørdag kl 20.30

14

radiO & tv

Onsdag 19. august 2015

tv

Opdalingen

ukens

Ut i verden

Vårt første møte med
arbeidslivet er en av
livets milepæler. For
mange skjer det møtet
den dagen vi får en
sommerjobb. Hvordan
opplever vi den aller
første jobben? Vi blir
med når åtte ungdommer skal trå de første
skrittene sine på en
arbeidsplass.

En spesiell kveld for en viktig sak

TV 2 fredag kl 18.00

For første gang skal
far Hallvard og datter
Katarina Flatland lede
et tv-program sammen
når TV 2 sender innsamlingsaksjonen
«Aksjon Sunnaas: Fra
tragedier til mirakler»,
direkte fra Sunnaas
sykehus. Artister vil

også bidra til aksjonen. Deriblant: Hanne
Krogh, Marianne
Antonsen, Halvdan
Sivertsen, Bjarte Hjelmeland og Rein Alexander – i tillegg får vi
høre sterke historier
knyttet til Sunnaas.
TV 2 lørdag kl 20.30

På tur til Island – med mektig natur
Opplev et år på Island,
det fantastiske dyrelivet, det dramatiske
landskapet og de utrolige menneskene i
denne britiske dokumentaren. De er tøffe
og kløktige nok til å
ha gjort dette landet
til hjemmet sitt siden

vikingtiden. Vi følger
spesielt fire dyr: fjellreven, ærfuglen,
islandshesten og lundefuglen. Vi følger
også fire mennesker
som lever her: Ester,
Thor, Sveinn og Harpur.
NRK1 søndag kl 20.15

ONSDAG 19.8
06.10 Morgensending
13.30 Med Jesus i Kina (r)
14.00 Harald Tusberg – litt
av et liv (r)
15.00 NRK nyheter
15.15 Top Gear (r)
16.10 Ut i naturen (r)
16.35 Bondi Beach (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Villmarksbarna (r)
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Trøndelag – fra svenskegrensen til kysten (r)
18.15 Karl Johan (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Tjörn rundt
20.45 Vikinglotto
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Valg
22.30 Fader Brown (15)
23.15 Kveldsnytt
23.30 Det beste fra 20
spørsmål (r)
24.00 Brodies mysterier (r)
01.30 Nattsending

07.55 Morgensending
13.05 Distriktsnyheter Nordland (r)
13.20 Distriktsnyheter Nordnytt (r)
13.35 Valgstudio (r)
13.50 Ni skjebnesvangre
måneder (r)
14.40 Motorsøstre (r)
14.55 Ei verd av krydder (r)
15.40 Tilbake til 70-tallet (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Ei verd av krydder (r)
19.45 Tilbake til 80-tallet (r)
20.15 Den kalde krigen:
Hat, kjærlighet og propaganda (r)
21.00 Folklab (r)
21.30 Oppfinneren som vil
redde verden. Am. dokumentarfilm fra 2014.
22.55 Supernerd (r)
23.50 Valg (r)
00.50 Nattsending

05.05 Morgensending
12.00 Fingrene av fatet (r)
12.30 Heder og Hammer (r)
13.00 Bolighjelpen (r)
14.00 Sommer med Ernst
(3)
15.00 Modern Family (r)
15.30 Modern Family (r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away (99)
17.00 Solsidan (r)
17.30 Fingrene av fatet (r)
18.00 Hotel Cæsar (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Fingrene av fatet (3)
19.30 Hotel Cæsar (163)
20.00 Norske Talenter (2)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Bygd reis deg (5)
22.40 Dokument 2: Tvillingsøstrenes donorbarn (r)
23.40 Fingrene av fatet (r)
00.10 Norske Talenter (r)
01.10 Criminal Minds (r)
02.00 Nattsending

05.35 Morgensending
12.05 Besatt av bil (r)
12.35 Parkeringsvaktene (r)
13.05 Parkeringsvaktene (r)
13.35 Smallville (r)
14.30 Smallville (r)
15.30 Massive Moves (r)
16.00 Massive Moves (r)
16.30 Parkeringsvaktene (r)
17.00 Parkeringsvaktene (r)
17.30 Cash Cowboys (r)
18.30 Besatt av bil (r)
19.00 Vettskremte pøbelunger (r)
20.00 Mystery Diners (5)
20.30 American Ninja Warrior (18)
21.30 Strongman Champions League (16)
22.30 Vikings (3)
23.30 Las Vegas Jailhouse
(r)
24.00 Vegas Strip (r)
00.30 Aspirantene (r)
01.00 Billy the Exterminator
(r)
01.25 Billy the Exterminator
(r)
01.55 Nattsending

06.00 Morgensending
12.20 The Big Bang Theory
(r)
12.45 America's Funniest
Home Videos (r)
13.15 Sinnasnekker'n (r)
14.15 Ullared (r)
15.15 Cougar Town (r)
15.45 Mom (r)
16.10 Friends (r)
16.40 Friends (r)
17.10 Two and a Half Men
(r)
17.40 Two and a Half Men
(r)
18.10 The Big Bang Theory
(r)
18.35 The Big Bang Theory
(r)
19.00 America's Funniest
Home Videos (r)
19.30 Top 20 Funniest (r)
20.30 Gift ved første blikk
(r)
21.30 CSI (r)
22.30 The Whispers (11)
23.25 CSI (r)
00.20 Castle (r)
01.15 Nattsending

06.00 Morgensending
11.10 Gordon Ramsay rydder opp (r)
12.05 The Ellen DeGeneres
Show (r)
13.00 Top Model USA (r)
14.00 Masterchef USA (r)
15.00 Hjelp, han pusser
opp! (r)
16.00 How I Met Your Mother (r)
16.30 Luksusfellen Sverige
(r)
17.30 NCIS: Los Angeles (r)
18.30 Top Chef Duels (4)
19.30 Hellstrøm rydder opp
– hjemme (r)
20.30 Luksusfellen Sverige
(2)
21.30 Empire (10)
22.30 Chicago P.D. (12)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.05 Sex og singelliv (r)
00.45 Luksusfellen Sverige
(r)
01.35 NCIS: Los Angeles (r)
02.25 NCIS (r)
03.10 Will & Grace (r)
03.35 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 Simpsons (r)
12.30 Simpsons (r)
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 How I Met Your Mother (r)
14.30 How I Met Your Mother (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Family Guy (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Simpsons (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 Kongen av Queens (r)
18.00 How I Met Your Mother (r)
18.30 How I Met Your Mother (r)
19.00 Family Guy (r)
19.30 Family Guy (r)
20.00 Fotball: UEFA Champions League. Celtic-Malmö
FF.
23.20 Simpsons (r)
23.55 Simpsons (r)
00.25 Cops Reloaded (r)
00.50 Cops Reloaded (r)
01.20 Nattsending

07.50 Morgensending
10.05 Distriktsnyheter (r)
12.30 Valg (r)
13.30 Oppfinneren som vil
redde verden. Am. dokumentarfilm fra 2014.
14.55 Ei verd av krydder (r)
15.40 Tilbake til 80-tallet (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Ei verd av krydder (r)
19.45 Tilbake til 80-tallet (r)
20.15 Den kalde krigen:
Hat, kjærlighet og propaganda (r)
21.00 Fonko: Ny musikk i
Afrika (5)
21.30 Enveisbillett til Mars
(r)
22.30 En prest og en plage.
Norsk dokumentarfilm fra
2014.
23.50 Valgstudio (r)
00.05 Supernerd (r)
00.55 Nattsending

05.00 Morgensending
12.30 Heder og Hammer (r)
13.00 Bolighjelpen (r)
14.00 Sommer med Ernst
(4)
15.00 Modern Family (r)
15.30 Modern Family (r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away
(100)
17.00 Solsidan (r)
17.30 Fingrene av fatet (r)
18.00 Hotel Cæsar (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Fingrene av fatet (4)
19.30 Hotel Cæsar (164)
20.00 Norske Talenter (3)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Irene Huss: I ly av
skyggene (2)
22.40 Dicte (r)
23.40 Fingrene av fatet (r)
00.10 Norske Talenter (r)
01.10 Criminal Minds (r)
01.55 Nattsending

05.35 Morgensending
11.35 What Went Down (r)
12.05 Besatt av bil (r)
12.35 Parkeringsvaktene (r)
13.05 Parkeringsvaktene (r)
13.35 Smallville (r)
14.30 Smallville (r)
15.30 Massive Moves (r)
16.00 Massive Moves (r)
16.30 Parkeringsvaktene (r)
17.00 Parkeringsvaktene (r)
17.30 Cash Cowboys (r)
18.30 Besatt av bil (r)
19.00 Vettskremte pøbelunger (r)
20.00 Mystery Diners (6)
20.30 American Ninja Warrior (19)
21.30 TWA Flight 800 (1)
22.30 Vikings (4)
23.30 Las Vegas Jailhouse
(r)
24.00 Vegas Strip (r)
00.30 Aspirantene (r)
01.00 Billy the Exterminator
(r)
01.25 Billy the Exterminator
(r)
01.55 Nattsending

06.00 Morgensending
12.20 The Big Bang Theory
(r)
12.50 America's Funniest
Home Videos (r)
13.20 Sinnasnekker'n (r)
14.20 Ullared (r)
15.20 Cougar Town (r)
15.45 Mom (r)
16.10 Friends (r)
16.40 Friends (r)
17.10 Two and a Half Men
(r)
17.40 Two and a Half Men
(r)
18.10 The Big Bang Theory
(r)
18.35 The Big Bang Theory
(r)
19.00 America's Funniest
Home Videos (r)
19.30 Top 20 Funniest (r)
20.30 Camping på Öland (r)
21.30 Neste sommer (r)
22.00 Neste sommer (r)
22.30 Brille (r)
23.30 CSI (r)
00.25 Castle (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
11.10 Gordon Ramsay rydder opp (r)
12.05 The Ellen DeGeneres
Show (r)
13.00 Top Model USA (r)
14.00 Masterchef USA (r)
15.00 Hjelp, han pusser
opp! (r)
16.00 How I Met Your Mother (r)
16.30 Luksusfellen Sverige
(r)
17.30 NCIS: Los Angeles (r)
18.30 Top Chef Duels (5)
19.30 Hellstrøm rydder opp
– hjemme (r)
20.30 Million Dollar Listing
New York (12)
21.30 Bad Teacher. Am.
komedie fra 2011.
23.10 Sex og singelliv (r)
00.30 Luksusfellen Sverige
(r)
01.25 NCIS: Los Angeles (r)
02.20 NCIS (r)
03.10 Will & Grace (r)
03.35 Will & Grace (r)
04.00 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 How I Met Your Mother (r)
14.30 How I Met Your Mother (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Family Guy (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Simpsons (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 Kongen av Queens (r)
18.00 How I Met Your Mother (r)
18.30 How I Met Your Mother (r)
19.00 Family Guy (r)
19.30 Family Guy (r)
20.00 Simpsons (r)
20.30 Simpsons (r)
21.00 Two and a Half Men
(r)
21.30 Wanted. Am. actionthriller fra 2008.
23.30 Simpsons (r)
24.00 Simpsons (r)
00.30 Nattsending

07.50 Morgensending
13.10 Distriktsnyheter Nordland (r)
13.25 Distriktsnyheter Nordnytt (r)
13.40 Valgstudio (r)
13.55 Enveisbillett til Mars
(r)
14.55 Ei verd av krydder (r)
15.40 Tilbake til 80-tallet (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Landeplage (r)
19.30 Dronning Sonja internasjonale musikkonkurranse
20.15 Beppes reiser (r)
20.25 Tilbake til 80-tallet (r)
20.55 Hemmelige rom (r)
21.00 Nyheter
21.10 Stekte grønne tomater. Am. drama fra 1991.
23.15 Barack Obama møter
David Attenborough (r)
00.05 En prest og en plage.
Norsk dokumentarfilm fra
2014.
01.25 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Bolighjelpen (r)
14.00 Sommer med Ernst
(5)
15.00 Modern Family (r)
15.30 Modern Family (r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away
(101)
17.00 Solsidan (r)
17.30 Fingrene av fatet (r)
18.00 Sommerjobben (1)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Nabolaget (28)
19.30 Dyrepasserne (r)
20.00 Norske Talenter (4)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Mord og mysterier (r)
22.40 Mord og mysterier (r)
23.40 Eurojackpot (34)
23.55 En helt vanlig dag på
jobben. Norsk drama fra
2010.
01.40 Nattsending

05.35 Morgensending
11.35 What Went Down (r)
12.05 Besatt av bil (r)
12.35 Parkeringsvaktene (r)
13.05 Parkeringsvaktene (r)
13.35 Smallville (r)
14.30 Smallville (r)
15.30 Massive Moves (r)
16.00 Massive Moves (r)
16.30 Parkeringsvaktene (r)
17.00 Parkeringsvaktene (r)
17.30 Cash Cowboys (r)
18.30 Tippeligaen: Før kampen. TV 2 Sporten gir deg
siste nytt før kampen
mellom Lillestrøm og Tromsø i Tippeligaes 21. runde.
18.55 Fotball: Tippeligaen.
Lillestrøm – Tromsø.
21.00 Tippeligaen: Etter
kampen. TV 2 Sporten gir
deg siste nytt etter kampen
mellom Lillestrøm og Tromsø i Tippeligaes 21. runde.
21.15 Direct Contact. Am.
actionthriller fra 2009.
23.05 Love/Hate (1)
00.10 CIA Declassified (1)
01.10 Nattsending

06.00 Morgensending
12.50 America's Funniest
Home Videos (r)
13.20 Sinnasnekker'n (r)
14.20 Ullared (r)
15.20 Cougar Town (r)
15.50 Mom (r)
16.15 Friends (r)
16.45 Friends (r)
17.15 Two and a Half Men
(r)
17.40 Two and a Half Men
(r)
18.10 The Big Bang Theory
(r)
18.35 The Big Bang Theory
(r)
19.00 America's Funniest
Home Videos (r)
19.30 America's Funniest
Home Videos (r)
20.00 America's Funniest
Home Videos (r)
20.30 Top 20 Funniest (8)
21.30 Seven Psychopaths.
Br. krimkomedie fra 2012.
23.40 The Graham Norton
Show (r)
00.45 Nattsending

06.00 Morgensending
10.15 Hjelp, han pusser
opp! (r)
11.10 Gordon Ramsay rydder opp (r)
12.05 The Ellen DeGeneres
Show (r)
13.00 Top Model USA (r)
14.00 Masterchef USA (r)
15.00 Hot Listings Miami (r)
16.00 How I Met Your Mother (r)
16.30 Luksusfellen Sverige
(r)
17.30 NCIS: Los Angeles (r)
18.30 Kongen av Queens (r)
19.05 En pingles dagbok 2.
Am. familiekomedie fra
2011.
21.00 Contraband. Am.
krimdrama fra 2012.
22.55 Smokey and the Bandit. Am. komedie fra 1977.
23.50 Sex og singelliv (r)
00.40 Sex og singelliv (r)
01.20 Sex og singelliv (r)
02.00 Sex og singelliv (r)
02.40 Sex og singelliv (r)
03.15 Nattsending

06.00 Morgensending
12.30 Simpsons (r)
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 How I Met Your Mother (r)
14.30 How I Met Your Mother (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Family Guy (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Simpsons (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 Kongen av Queens (r)
18.00 How I Met Your Mother (r)
18.30 How I Met Your Mother (r)
19.00 Family Guy (r)
19.30 Family Guy (r)
20.00 Simpsons (r)
20.30 Simpsons (r)
21.00 Anger Management
(r)
21.30 Wizard Wars (r)
22.30 Master and Commander. Am. actioneventyr fra
2003.
01.00 Nattsending

TORSDAG 20.8
06.15 Morgensending
13.35 Med Jesus i Kina (r)
14.00 Tjörn rundt (r)
15.00 NRK nyheter
15.15 Top Gear (r)
16.20 Glimt av Norge: Siste
sommar i Stølsheimen (r)
16.35 Bondi Beach (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Villmarksbarna (r)
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Norske motsetninger
18.15 Karl Johan (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Toppidrettsveka.
Sprint i Aure.
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Valgstudio
21.45 Langs Mekong med
Sue Perkins (1)
22.35 Ditte og Louise (3)
23.05 Kveldsnytt
23.20 Chicago Fire (13)
24.00 Brodies mysterier (r)
01.30 Nattsending

FREDAG 21.8
06.10 Morgensending
13.50 Toppidrettsveka (r)
15.00 NRK nyheter
15.15 Top Gear (r)
16.00 Når livet vender (r)
16.35 Bondi Beach (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Villmarksbarna (r)
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 En nostalgisk reise i
Nord-Norge (r)
18.15 Karl Johan (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.30 Norge Rundt
19.55 Toppidrettsveka. Fellesstart i Orkdal.
20.45 Finale Dronning
Sonja internasjonale
musikkonkurranse
21.45 Valg
22.50 VM friidrett: VM-kveld
23.00 Kveldsnytt
23.15 BBC Music Awards
00.15 Få meg på, for faen.
Norsk komedie fra 2011.
01.30 Nattsending

På tur til Island - med mektig natur
Opplev et år på Island, det fantastiske dyrelivet,
det dramatiske landskapet og de utrolige
menneskene i denne britiske dokumentaren. De
er tøffe og kløktige nok til å ha gjort dette landet
til hjemmet sitt siden vikingtiden. Vi følger
spesielt fire dyr: fjellreven, ærfuglen,
islandshesten og lundefuglen. Vi følger også fire
mennesker som lever her: Ester, Thor, Sveinn og
Harpur.
NRK1 søndag kl 20.15
© Opdalingen

Oversikt over like treff
ukens tv
Bø Blad 20.08.2015

ukens tv
Solungavisa 20.08.2015
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Uttak 03.09.2015 Kilde: Retriever

Når livet tar en tøffere vending
Sandnesposten. Publisert på nett 19.08.2015 10:28. Profil: Sunnaas sykehus HF, Sunnaas sykehus HF.
Trond Eirik Olsen.

En enkel legeundersøkelse i 2013 skulle snu opp
ned på livet for den tilsynelatende friske
sandnesjenta Ingvild Sivertsen (23).
© Sandnesposten
Se webartikkelen på http://ret.nu/HINJmHLt
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Uttak 03.09.2015 Kilde: Retriever

Hallvard Flatland med direktesendt lørdags-TV fra Sunnaas
Akershus Amtstidende. Publisert på nett 19.08.2015 11:24. Profil: Sunnaas sykehus HF, Sunnaas sykehus HF.
Ann-Turi Ford.

Denne lørdagen får Sunnaas og Nesodden hele
landets oppmerksomhet når Hallvard og Katarina
Flatland leder TV2s innsamlingsaksjon Aksjon
Sunnaas: Fra tragedier til mirakler direkte fra
Sunnaas sykehus.
- Da vil du trenger hjelp til å komme lengst mulig
med skaden du har fått og avgjørende for det er
rehabilitering. Selv ble jeg trillet inn i rullestol, og
gikk ut dørene på egne bein ti uker senere.
Vil gi tilbake
Nå vil Flatland altså gi litt tilbake. Sammen med
datteren skal han lede programmet som sendes
på TV2 fra takterrassen på Sunnaas lørdag 22.
august klokka halv ni om kvelden.
De lover sterke historier fra nåværende og
tidligere pasienter og artister som Hanne Krogh,
Marianne Antonsen, Halvdan Sivertsen, Bjarte
Hjelmeland, Rein Alexander og Øystein Baadsvik.
Den forhenværende Casino-programlederen har
ingen spesielle ambisjoner knyttet til beløpet
som skal komme inn.
- Det viktigste for meg er å skape
oppmerksomhet for viktigheten av rehabilitering.
Pengene blir en bonus. Vårt overordnede mål
med dette er faktisk å få lamme til å gå og
stumme til å tale, ved hjelp av ny tilrettelagt
teknologi og banebrytende forskning. Med mer
penger til Sunnaasstiftelsen kan dette faktisk bli
virkelig, sier Flatland.
Ble alvorlig syk
Det var vinteren 2013 at tv-profilen ble alvorlig
syk. Et syndrom forårsaket av kreft gjorde at
immunforsvaret angrep kroppens friske celler.
Han var gjennom en lang og vanskelig
sykdomsperiode som brakte ham til Sunnaas
sykehus for rehabilitering i ti uker.
Sunnaasstiftelsen ble etablert av privatpersoner i
2006 som ønsket er å gjøre mer for pasientene
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enn det det offentlige kan.
Den har som mål å dekke gapet mellom
offentlige bevilgninger og pasientenes behov.
- Vi er opptatt av at et liv som er reddet også skal
leves, sier stiftelsens daglige leder Marianne
Holth Dybwad.
Hjelpemidler
Hun er takknemlig for Flatlands initiativ til en
innsamlingsaksjon. De to er enige om at
rehabilitering har blitt litt stemoderlig behandlet
av helsemyndighetene og ikke har fått nok
oppmerksomhet.
- Det er så viktig å hjelpe folk til å kunne leve
aktive liv der de er, sier Dybwad, og opplyser at
stiftelsens hovedfokus er teknologi, utstyr og
forskning.

Uttak 03.09.2015 Kilde: Retriever

- Stamcellebehandling er også noe det forskes mye på
og som på sikt kan hjelpe ryggmargsskadde, sier
Flatland.
Pengene strømmer inn
Allerede strømmer pengene inn. En pasient ga femti
tusen på direkten. Det er også etablert digitale
innsamlingsbøsser. Alle kan ha sin egen på Facebook,
noe både far og datter Flatland har benyttet seg av.
- Nå har vi en intern konkurranse om hvem som samler
mest, sier Flatland og legger til med et smil:
- Ettersom Katarina er opptatt med både Jakten på
kjærligheten og Skal vi danse? tror jeg at jeg har et
fortrinn. Pluss at jeg har noen spesielle triks.
© Akershus Amtstidende
Se webartikkelen på http://ret.nu/OpEdrCcL

Gåmaskinen Eksobionics, som gjør det mulig for
lamme å gå, er typisk utstyr som stiftelsen kan
anskaffe, teste og være med å videreutvikle. Og
andre dyre ting som det offentlige ikke kan kjøpe.
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Uttak 03.09.2015 Kilde: Retriever

Presseinvitasjon - Aksjon Sunnaas: Fra tragedier til mirakler
MyNewsdesk. Publisert på nett 19.08.2015 13:43. Profil: Sunnaas sykehus HF, Sunnaas sykehus HF.

Førstkommende lørdag er det klart for den tvsendte innsamlingsaksjonen Aksjon Sunnaas: Fra
tragedier til mirakler, og pressen inviteres til å
følge direktesendingen på Sunnaas sykehus.
Innsamlingsaksjonen går til inntekt for
Sunnaasstiftelsen, som er en hjelpende hånd
som skal gjøre det mulig for rehabiliteringsfeltet i
Norge å lede an i den teknologiske utviklingen.
Midlene som samles inn denne kvelden skal
blant annet finansiere flere prosjekter som vil
gjøre livet lettere for de hardest rammede
pasientene, som virtuell spillteknologi og
robotteknologi.
Hallvard og Katarina Flatland leder seerne
gjennom et program fylt av sterke historier og
flotte artister, som Eva & The Heartmaker,
Øystein Baadsvik, Rein Alexander, Halvdan
Sivertsen, Hanne Krogh, Marianne Antonsen og
Reidun Sæther.
Sendingen starter lørdag 22. august kl. 20.30.
Presse som ønsker å være til stede under
sendingen bes henvende seg til
kommunikasjonsrådgiver i TV 2, Håvard Solem på
e-post eller telefon 934 35 922.
Oppmøtetid på Sunnaas sykehus denne kvelden
er kl. 19.45.
© MyNewsdesk
Se webartikkelen på http://ret.nu/8lk4TcQe
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Uttak 03.09.2015 Kilde: Retriever

En spesiell kveld for en viktig sak
Askøyværingen. Publisert på trykk 20.08.2015. Profil: Sunnaas sykehus HF, Sunnaas sykehus HF. Side: 46.

For første gang skal far Hallvard og datter
Katarina Flatland lede et tv-program sammen når
TV 2 sender innsamlingsaksjonen «Aksjon
Sunnaas:
Fra tragedier til mirakler», direkte fra Sunnaas
sykehus. Artister vil
også bidra til aksjonen. Deriblant: Hanne Krogh,
Marianne Antonsen, Halvdan Sivertsen, Bjarte
Hjelmeland og Rein Alexander - i tillegg får vi høre
sterke historier knyttet til Sunnaas.

46 | ukens tv |

|

Askøyværingen torsdag 20. august 2015

tv
ukens

Ut i verden
Vårt første møte med
arbeidslivet er en av
livets milepæler. For
mange skjer det møtet
den dagen vi får en
sommerjobb. Hvordan
opplever vi den aller
første jobben? Vi blir
med når åtte ungdommer skal trå de første
skrittene sine på en
arbeidsplass.

En spesiell kveld for en viktig sak

TV 2 fredag kl 18.00

På tur til Island – med mektig natur

For første gang skal
far Hallvard og datter
Katarina Flatland lede
et tv-program sammen
når TV 2 sender innsamlingsaksjonen
«Aksjon Sunnaas: Fra
tragedier til mirakler»,
direkte fra Sunnaas
sykehus. Artister vil

også bidra til aksjonen. Deriblant: Hanne
Krogh, Marianne
Antonsen, Halvdan
Sivertsen, Bjarte Hjelmeland og Rein Alexander – i tillegg får vi
høre sterke historier
knyttet til Sunnaas.
TV 2 lørdag kl 20.30

Opplev et år på Island,
det fantastiske dyrelivet, det dramatiske
landskapet og de utrolige menneskene i
denne britiske dokumentaren. De er tøffe
og kløktige nok til å
ha gjort dette landet
til hjemmet sitt siden

vikingtiden. Vi følger
spesielt fire dyr: fjellreven, ærfuglen,
islandshesten og lundefuglen. Vi følger
også fire mennesker
som lever her: Ester,
Thor, Sveinn og Harpur.
NRK1 søndag kl 20.15

TORSDAG 20.8
06.10 Morgensending
16.20 Glimt av Norge: Siste
sommar i Stølsheimen (r)
16.35 Bondi Beach (r)
17.00 NRK nyheter.
17.15 Villmarksbarna (r)
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt.
17.50 Norske motsetninger.
18.15 Karl Johan (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen.
19.45 Toppidrettsveka.
Sprint i Aure.
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21.
21.30 Valgstudio.
21.45 Langs Mekong med
Sue Perkins (1)
22.35 Ditte og Louise (3)
23.05 Kveldsnytt.
23.20 Chicago Fire (13)
24.00 Brodies mysterier (r)
01.30 Fader Brown (r)
02.15 Milliardærenes hotell
(r)
03.00 Chicago Fire (r)
03.40 Nattsending

07.45 Morgensending
12.10 Distriktsnyheter Nordnytt (r)
12.30 Valg (r)
13.30 Oppfinneren som vil
redde verden. Am. dokumentarfilm fra 2014.
14.55 Ei verd av krydder (r)
15.40 Tilbake til 80-tallet (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 EM ryttersport
19.45 Tilbake til 80-tallet (r)
20.15 Den kalde krigen:
Hat, kjærlighet og propaganda (r)
21.00 Fonko: Ny musikk i
Afrika (5)
21.30 Enveisbillett til Mars
(r)
22.30 En prest og en plage.
Norsk dokumentarfilm fra
2014.
23.50 Valgstudio (r)
00.05 Supernerd (r)
00.55 Nattsending

05.00 Morgensending
12.30 Heder og Hammer (r)
13.00 Bolighjelpen (r)
14.00 Sommer med Ernst
(4)
15.00 Modern Family (r)
15.30 Modern Family (r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away
(100)
17.00 Solsidan (r)
17.30 Fingrene av fatet (r)
18.00 Hotel Cæsar (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Fingrene av fatet (4)
19.30 Hotel Cæsar (164)
20.00 Norske Talenter (3)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Irene Huss: I ly av
skyggene (2)
22.40 Dicte (r)
23.40 Fingrene av fatet (r)
00.10 Norske Talenter (r)
01.10 Criminal Minds (r)
01.55 Nattsending

05.35 Morgensending
11.35 What Went Down (r)
12.05 Besatt av bil (r)
12.35 Parkeringsvaktene (r)
13.05 Parkeringsvaktene (r)
13.35 Smallville (r)
14.30 Smallville (r)
15.30 Massive Moves (r)
16.00 Massive Moves (r)
16.30 Parkeringsvaktene (r)
17.00 Parkeringsvaktene (r)
17.30 Cash Cowboys (r)
18.30 Besatt av bil (r)
19.00 Vettskremte pøbelunger (r)
20.00 Mystery Diners (6)
20.30 American Ninja Warrior (19)
21.30 TWA Flight 800 (1)
22.30 Vikings (4)
23.30 Las Vegas Jailhouse
(r)
24.00 Vegas Strip (r)
00.30 Aspirantene (r)
01.00 Billy the Exterminator
(r)
01.25 Billy the Exterminator
(r)
01.55 Nattsending

06.00 Morgensending
12.20 The Big Bang Theory
(r)
12.50 America's Funniest
Home Videos (r)
13.20 Sinnasnekker'n (r)
14.20 Ullared (r)
15.20 Cougar Town (r)
15.45 Mom (r)
16.10 Friends (r)
16.40 Friends (r)
17.10 Two and a Half Men
(r)
17.40 Two and a Half Men
(r)
18.10 The Big Bang Theory
(r)
18.35 The Big Bang Theory
(r)
19.00 America's Funniest
Home Videos (r)
19.30 Top 20 Funniest (r)
20.30 Camping på Öland (r)
21.30 Neste sommer (r)
22.00 Neste sommer (r)
22.30 Brille (r)
23.30 CSI (r)
00.25 Castle (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
11.10 Gordon Ramsay rydder opp (r)
12.05 The Ellen DeGeneres
Show (r)
13.00 Top Model USA (r)
14.00 Masterchef USA (r)
15.00 Hjelp, han pusser
opp! (r)
16.00 How I Met Your Mother (r)
16.30 Luksusfellen Sverige
(r)
17.30 NCIS: Los Angeles (r)
18.30 Top Chef Duels (5)
19.30 Hellstrøm rydder opp
– hjemme (r)
20.30 Million Dollar Listing
New York (12)
21.30 Bad Teacher. Am.
komedie fra 2011.
23.10 Sex og singelliv (r)
00.30 Luksusfellen Sverige
(r)
01.25 NCIS: Los Angeles (r)
02.20 NCIS (r)
03.10 Will & Grace (r)
03.35 Will & Grace (r)
04.00 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 How I Met Your Mother (r)
14.30 How I Met Your Mother (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Family Guy (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Simpsons (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 Kongen av Queens (r)
18.00 How I Met Your Mother (r)
18.30 How I Met Your Mother (r)
19.00 Family Guy (r)
19.30 Family Guy (r)
20.00 Simpsons (r)
20.30 Simpsons (r)
21.00 Two and a Half Men
(r)
21.30 Wanted. Am. actionthriller fra 2008.
23.30 Simpsons (r)
24.00 Simpsons (r)
00.30 Nattsending

07.50 Morgensending
13.10 Distriktsnyheter Nordland (r)
13.25 Distriktsnyheter Nordnytt (r)
13.40 Valgstudio (r)
13.55 Enveisbillett til Mars
(r)
14.55 Ei verd av krydder (r)
15.40 Tilbake til 80-tallet (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Landeplage (r)
19.30 Dronning Sonja internasjonale musikkonkurranse
20.15 Beppes reiser (r)
20.25 Tilbake til 80-tallet (r)
20.55 Hemmelige rom (r)
21.00 Nyheter
21.10 Stekte grønne tomater. Am. drama fra 1991.
23.15 Barack Obama møter
David Attenborough (r)
00.05 En prest og en plage.
Norsk dokumentarfilm fra
2014.
01.25 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Bolighjelpen (r)
14.00 Sommer med Ernst
(5)
15.00 Modern Family (r)
15.30 Modern Family (r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away
(101)
17.00 Solsidan (r)
17.30 Fingrene av fatet (r)
18.00 Sommerjobben (1)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Nabolaget (28)
19.30 Dyrepasserne (r)
20.00 Norske Talenter (4)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Mord og mysterier (r)
22.40 Mord og mysterier (r)
23.40 Eurojackpot (34)
23.55 En helt vanlig dag på
jobben. Norsk drama fra
2010.
01.40 Nattsending

05.35 Morgensending
11.35 What Went Down (r)
12.05 Besatt av bil (r)
12.35 Parkeringsvaktene (r)
13.05 Parkeringsvaktene (r)
13.35 Smallville (r)
14.30 Smallville (r)
15.30 Massive Moves (r)
16.00 Massive Moves (r)
16.30 Parkeringsvaktene (r)
17.00 Parkeringsvaktene (r)
17.30 Cash Cowboys (r)
18.30 Tippeligaen: Før kampen. TV 2 Sporten gir deg
siste nytt før kampen
mellom Lillestrøm og Tromsø i Tippeligaes 21. runde.
18.55 Fotball: Tippeligaen.
Lillestrøm – Tromsø.
21.00 Tippeligaen: Etter
kampen. TV 2 Sporten gir
deg siste nytt etter kampen
mellom Lillestrøm og Tromsø i Tippeligaes 21. runde.
21.15 Direct Contact. Am.
actionthriller fra 2009.
23.05 Love/Hate (1)
00.10 CIA Declassified (1)
01.10 Nattsending

06.00 Morgensending
12.50 America’s Funniest
Home Videos (r)
13.20 Sinnasnekker’n (r)
14.20 Ullared (r)
15.20 Cougar Town (r)
15.50 Mom (r)
16.15 Friends (r)
16.45 Friends (r)
17.15 Two and a Half Men
(r)
17.40 Two and a Half Men
(r)
18.10 The Big Bang Theory
(r)
18.35 The Big Bang Theory
(r)
19.00 America’s Funniest
Home Videos (r)
19.30 America’s Funniest
Home Videos (r)
20.00 America’s Funniest
Home Videos (r)
20.30 Top 20 Funniest (8)
21.30 Seven Psychopaths.
Br. krimkomedie fra 2012.
23.30 The Graham Norton
Show (r)
00.30 Nattsending

06.00 Morgensending
10.15 Hjelp, han pusser
opp! (r)
11.10 Gordon Ramsay rydder opp (r)
12.05 The Ellen DeGeneres
Show (r)
13.00 Top Model USA (r)
14.00 Masterchef USA (r)
15.00 Hot Listings Miami (r)
16.00 How I Met Your Mother (r)
16.30 Luksusfellen Sverige
(r)
17.30 NCIS: Los Angeles (r)
18.30 Kongen av Queens (r)
19.05 En pingles dagbok 2.
Am. familiekomedie fra
2011.
21.00 Contraband. Am.
krimdrama fra 2012.
22.55 Smokey and the Bandit. Am. komedie fra 1977.
23.50 Sex og singelliv (r)
00.40 Sex og singelliv (r)
01.20 Sex og singelliv (r)
02.00 Sex og singelliv (r)
02.40 Sex og singelliv (r)
03.15 Nattsending

06.00 Morgensending
12.30 Simpsons (r)
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 How I Met Your Mother (r)
14.30 How I Met Your Mother (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Family Guy (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Simpsons (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 Kongen av Queens (r)
18.00 How I Met Your Mother (r)
18.30 How I Met Your Mother (r)
19.00 Family Guy (r)
19.30 Family Guy (r)
20.00 Simpsons (r)
20.30 Simpsons (r)
21.00 Anger Management
(r)
21.30 Wizard Wars (r)
22.30 Master and Commander. Am. actioneventyr fra
2003.
01.00 Nattsending

08.00 Morgensending
11.15 Distriktsnyheter Nordland (r)
11.30 Distriktsnyheter Nordnytt (r)
11.45 Hovedscenen (r)
12.55 Hovedscenen (r)
13.40 Valg (r)
14.45 Dronning Sonja internasjonale musikkonkurranse
(r)
15.30 Dronning Sonja internasjonale musikkonkurranse
(r)
16.30 Tilbake til 80-tallet (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 BBC Music Awards (r)
19.10 Annonsejakten (6)
19.40 Landeplage (r)
20.10 Barack Obama møter
David Attenborough (r)
21.00 Nyheter
21.10 Hans Rosling om
befolkningseksplosjonen (r)
22.10 Satyricon i Operaen
23.15 L.A. Confidential. Am.
krimthriller fra 1997.
01.30 Nattsending

06.00 Morgensending
08.30 Modern Family (r)
09.00 Endelig hjemme! (r)
10.00 Bonanza (r)
11.00 What Went Down (r)
11.30 Bygd reis deg (r)
12.30 Fingrene av fatet (r)
13.00 Fingrene av fatet (r)
13.30 Fingrene av fatet (r)
14.00 Fingrene av fatet (r)
14.30 Norske Talenter (r)
15.30 Norske Talenter (r)
16.30 Norske Talenter (r)
17.30 Norske Talenter (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Hver gang vi møtes
(r)
20.30 Aksjon Sunnaas: Fra
tragedier til mirakler
21.00 Nyhetene
21.15 Været
21.20 Sportsnyhetene
21.40 Aksjon Sunnaas: Fra
tragedier til mirakler
23.10 The Big Wedding.
Am. komedie fra 2013.
01.05 Nattsending

05.35 Morgensending
10.40 Alarm 112 – På liv og
død (r)
11.35 Alarm 112 – På liv og
død (r)
12.30 Alarm 112 – På liv og
død (r)
13.30 American Ninja Warrior (r)
14.30 American Ninja Warrior (r)
15.30 American Ninja Warrior (r)
16.30 Parkeringsvaktene (r)
17.00 Parkeringsvaktene (r)
17.30 Parkeringsvaktene (r)
18.00 Parkeringsvaktene (r)
18.30 Parkeringsvaktene (r)
19.00 Parkeringsvaktene (r)
19.30 Real Deal (r)
20.00 Xtreme Waterparks
(1)
20.30 Xtreme Waterparks
(2)
21.00 Icarus. Am./kan. actiondrama fra 2010.
22.45 Bad Lieutenant. Am.
drama fra 1992.
01.10 Nattsending

06.10 Morgensending
12.10 Trophy Wife (r)
12.40 Friends (r)
13.10 Friends (r)
13.40 Friends (r)
14.10 Friends (r)
14.40 Friends (r)
15.10 Two and a Half Men
(r)
15.40 Two and a Half Men
(r)
16.05 Two and a Half Men
(r)
16.35 Two and a Half Men
(r)
17.00 Two and a Half Men
(r)
17.30 Top 20 Funniest (r)
18.30 Camping på Öland (r)
19.30 Sinnasnekker'n (r)
20.30 America's Funniest
Home Videos (41)
21.00 America's Funniest
Home Videos (42)
21.30 Iron Man.
Am. action fra 2008.
23.50 Dødelig våpen 4. Am.
actionkomedie fra 1998.
02.20 Nattsending

06.00 Morgensending
11.00 The Ellen DeGeneres
Show (r)
12.00 Million Dollar Listing
New York (r)
13.00 Vanderpump Rules (r)
14.00 Vanderpump Rules (r)
15.00 Vanderpump Rules (r)
16.00 Vanderpump Rules (r)
17.00 How I Met Your Mother (r)
17.30 The Middle (16)
18.00 The Middle (17)
18.30 Marry Me (14)
19.00 Marry Me (15)
19.30 Picture Perfect. Am.
romantisk komedie fra
1997.
21.30 The Devil Wears
Prada. Am. komedie fra
2006.
23.30 Smokey and the Bandit på farten igjen. Am. actionkomedie fra 1980.
01.20 Sex og singelliv (r)
01.55 Sex og singelliv (r)
02.30 Sex og singelliv (r)
03.05 Nattsending

06.00 Morgensending
11.30 Seinfeld (r)
12.00 Seinfeld (r)
12.30 Kongen av Queens (r)
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 The Goldbergs (r)
14.00 The Goldbergs (r)
14.30 Storage Hunters (r)
15.00 Storage Hunters (r)
15.30 Storage Hunters (r)
16.00 Storage Hunters (r)
16.30 Formel 1: Belgia
Grand Prix – kvalifisering
17.30 How I Met Your Mother (r)
18.00 How I Met Your Mother (r)
18.30 How I Met Your Mother (r)
19.00 How I Met Your Mother (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 Simpsons (r)
20.30 Simpsons (r)
21.00 Simpsons (r)
21.30 The Strain (11)
22.30 State of Play. Am.
thrillerdrama fra 2009.
00.50 Nattsending

FREDAG 21.8

TV 2 lørdag kl 20.30
© Askøyværingen

Oversikt over like treff

06.10 Morgensending
13.30 Se på Norge (r)
13.50 Toppidrettsveka (r)
Sprint i Aure.
15.00 NRK nyheter
15.15 Top Gear (r)
16.00 Når livet vender (r)
16.35 Bondi Beach (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Villmarksbarna (r)
17.30 Oddasat
17.45 Tegnspråknytt
17.50 En nostalgisk reise i
Nord-Norge (r)
18.15 Karl Johan (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.30 Norge Rundt
19.55 Toppidrettsveka.
20.45 Dronning Sonja internasjonale musikkonkurranse
21.45 Valg
22.50 VM friidrett: VMkveld.
23.00 Kveldsnytt
23.15 BBC Music Awards
00.15 Få meg på, for faen.
Norsk komedie fra 2011.
01.30 Nattsending

LØRDAG 22.8

Sterke historier
På TV 21.08.2015

06.00 Morgensending
12.30 VM friidrett. Direkte
fra Beijing med bl.a. finale
10.000 m menn.
15.20 EM ryttersport
16.30 Verdenscup klatring.
Verdens beste klatrere
møtes i Sørmarka Arena i
Stavanger.
19.00 Lørdagsrevyen
19.45 Lotto-trekning
19.55 VM friidrett. Store
deler av verdenseliten i
langrenn møtes til sommerskifest.
20.55 Komiprisen 2015
22.30 VM friidrett: VMkveld. NRK-sporten gir deg
høydepunkter, intervjuer og
reportasjer fra første øvelsesdag i Beijing.
23.00 Kveldsnytt
23.15 Latter Live (r)
23.45 Underholdningsavdelingen (r)
00.25 Harry Brown. Br. krimdrama fra 2009.
01.55 Nattsending
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Ut i verden Vårt første møte med arbeidslivet er
en av livets milepæler. For mange skjer det møtet
den dagen vi får en sommerjobb. Hvordan
opplever vi den aller første jobben?
Vi blir med når åtte ungdommer skal trå de første
skrittene sine på en arbeidsplass.
TV 2 fredag kl 18.00
En spesiell kveld for en viktig sak For første gang
skal far Hallvard og datter Katarina Flatland lede
et tv-program sammen når TV 2 sender
innsamlingsaksjonen «Aksjon Sunnaas: Fra
tragedier til mirakler», direkte fra Sunnaas
sykehus. Artister vil også bidra til aksjonen.
Deriblant: Hanne Krogh, Marianne Antonsen,
Halvdan Sivertsen, Bjarte Hjelmeland og Rein
Alexander - i tillegg får vi høre sterke historier
knyttet til Sunnaas.
TV 2 lørdag kl 20.30
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Ut i verden

Vårt første møte med
arbeidslivet er en av
livets milepæler. For
mange skjer det møtet
den dagen vi får en
sommerjobb. Hvordan
opplever vi den aller
første jobben? Vi blir
med når åtte ungdommer skal trå de første
skrittene sine på en
arbeidsplass.
TV 2 fredag kl 18.00

En spesiell kveld for en viktig sak

På tur til Island – med mektig natur

For første gang skal
far Hallvard og datter
Katarina Flatland lede
et tv-program sammen
når TV 2 sender innsamlingsaksjonen
«Aksjon Sunnaas: Fra
tragedier til mirakler»,
direkte fra Sunnaas
sykehus. Artister vil

også bidra til aksjonen. Deriblant: Hanne
Krogh, Marianne
Antonsen, Halvdan
Sivertsen, Bjarte Hjelmeland og Rein Alexander – i tillegg får vi
høre sterke historier
knyttet til Sunnaas.
TV 2 lørdag kl 20.30

Opplev et år på Island,
det fantastiske dyrelivet, det dramatiske
landskapet og de utrolige menneskene i
denne britiske dokumentaren. De er tøffe
og kløktige nok til å
ha gjort dette landet
til hjemmet sitt siden

vikingtiden. Vi følger
spesielt fire dyr: fjellreven, ærfuglen,
islandshesten og lundefuglen. Vi følger
også fire mennesker
som lever her: Ester,
Thor, Sveinn og Harpur.
NRK1 søndag kl 20.15

TORSDAG 20.8
06.10 Morgensending
13.35 Med Jesus i Kina (r)
14.00 Tjörn rundt (r)
15.00 NRK nyheter
15.15 Top Gear (r)
16.20 Glimt av Norge: Siste
sommar i Stølsheimen (r)
16.35 Bondi Beach (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Villmarksbarna (r)
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Norske motsetninger
18.15 Karl Johan (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Toppidrettsveka.
Sprint i Aure.
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Valgstudio
21.45 Langs Mekong med
Sue Perkins (1)
22.35 Ditte og Louise (3)
23.05 Kveldsnytt
23.20 Chicago Fire (13)
24.00 Brodies mysterier (r)
01.30 Nattsending

07.45 Morgensending
12.10 Distriktsnyheter Nordnytt (r)
12.30 Valg (r)
13.30 Oppfinneren som vil
redde verden. Am. dokumentarfilm fra 2014.
14.55 Ei verd av krydder (r)
15.40 Tilbake til 80-tallet (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 EM ryttersport
19.45 Tilbake til 80-tallet (r)
20.15 Den kalde krigen:
Hat, kjærlighet og propaganda (r)
21.00 Fonko: Ny musikk i
Afrika (5)
21.30 Enveisbillett til Mars
(r)
22.30 En prest og en plage.
Norsk dokumentarfilm fra
2014.
23.50 Valgstudio (r)
00.05 Supernerd (r)
00.55 Nattsending

05.00 Morgensending
12.30 Heder og Hammer (r)
13.00 Bolighjelpen (r)
14.00 Sommer med Ernst
(4)
15.00 Modern Family (r)
15.30 Modern Family (r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away
(100)
17.00 Solsidan (r)
17.30 Fingrene av fatet (r)
18.00 Hotel Cæsar (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Fingrene av fatet (4)
19.30 Hotel Cæsar (164)
20.00 Norske Talenter (3)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Irene Huss: I ly av
skyggene (2)
22.40 Dicte (r)
23.40 Fingrene av fatet (r)
00.10 Norske Talenter (r)
01.10 Criminal Minds (r)
01.55 Nattsending

05.35 Morgensending
11.35 What Went Down (r)
12.05 Besatt av bil (r)
12.35 Parkeringsvaktene (r)
13.05 Parkeringsvaktene (r)
13.35 Smallville (r)
14.30 Smallville (r)
15.30 Massive Moves (r)
16.00 Massive Moves (r)
16.30 Parkeringsvaktene (r)
17.00 Parkeringsvaktene (r)
17.30 Cash Cowboys (r)
18.30 Besatt av bil (r)
19.00 Vettskremte pøbelunger (r)
20.00 Mystery Diners (6)
20.30 American Ninja Warrior (19)
21.30 TWA Flight 800 (1)
22.30 Vikings (4)
23.30 Las Vegas Jailhouse
(r)
24.00 Vegas Strip (r)
00.30 Aspirantene (r)
01.00 Billy the Exterminator
(r)
01.25 Billy the Exterminator
(r)
01.55 Nattsending

06.00 Morgensending
12.20 The Big Bang Theory
(r)
12.50 America's Funniest
Home Videos (r)
13.20 Sinnasnekker'n (r)
14.20 Ullared (r)
15.20 Cougar Town (r)
15.45 Mom (r)
16.10 Friends (r)
16.40 Friends (r)
17.10 Two and a Half Men
(r)
17.40 Two and a Half Men
(r)
18.10 The Big Bang Theory
(r)
18.35 The Big Bang Theory
(r)
19.00 America's Funniest
Home Videos (r)
19.30 Top 20 Funniest (r)
20.30 Camping på Öland (r)
21.30 Neste sommer (r)
22.00 Neste sommer (r)
22.30 Brille (r)
23.30 CSI (r)
00.25 Castle (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
11.10 Gordon Ramsay rydder opp (r)
12.05 The Ellen DeGeneres
Show (r)
13.00 Top Model USA (r)
14.00 Masterchef USA (r)
15.00 Hjelp, han pusser
opp! (r)
16.00 How I Met Your Mother (r)
16.30 Luksusfellen Sverige
(r)
17.30 NCIS: Los Angeles (r)
18.30 Top Chef Duels (5)
19.30 Hellstrøm rydder opp
– hjemme (r)
20.30 Million Dollar Listing
New York (12)
21.30 Bad Teacher. Am.
komedie fra 2011.
23.10 Sex og singelliv (r)
00.30 Luksusfellen Sverige
(r)
01.25 NCIS: Los Angeles (r)
02.20 NCIS (r)
03.10 Will & Grace (r)
03.35 Will & Grace (r)
04.00 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 How I Met Your Mother (r)
14.30 How I Met Your Mother (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Family Guy (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Simpsons (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 Kongen av Queens (r)
18.00 How I Met Your Mother (r)
18.30 How I Met Your Mother (r)
19.00 Family Guy (r)
19.30 Family Guy (r)
20.00 Simpsons (r)
20.30 Simpsons (r)
21.00 Two and a Half Men
(r)
21.30 Wanted. Am. actionthriller fra 2008.
23.30 Simpsons (r)
24.00 Simpsons (r)
00.30 Nattsending

07.50 Morgensending
13.10 Distriktsnyheter Nordland (r)
13.25 Distriktsnyheter Nordnytt (r)
13.40 Valgstudio (r)
13.55 Enveisbillett til Mars
(r)
14.55 Ei verd av krydder (r)
15.40 Tilbake til 80-tallet (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Landeplage (r)
19.30 Dronning Sonja internasjonale musikkonkurranse
20.15 Beppes reiser (r)
20.25 Tilbake til 80-tallet (r)
20.55 Hemmelige rom (r)
21.00 Nyheter
21.10 Stekte grønne tomater. Am. drama fra 1991.
23.15 Barack Obama møter
David Attenborough (r)
00.05 En prest og en plage.
Norsk dokumentarfilm fra
2014.
01.25 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Bolighjelpen (r)
14.00 Sommer med Ernst
(5)
15.00 Modern Family (r)
15.30 Modern Family (r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away
(101)
17.00 Solsidan (r)
17.30 Fingrene av fatet (r)
18.00 Sommerjobben (1)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Nabolaget (28)
19.30 Dyrepasserne (r)
20.00 Norske Talenter (4)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Mord og mysterier (r)
22.40 Mord og mysterier (r)
23.40 Eurojackpot (34)
23.55 En helt vanlig dag på
jobben. Norsk drama fra
2010.
01.40 Nattsending

05.35 Morgensending
11.35 What Went Down (r)
12.05 Besatt av bil (r)
12.35 Parkeringsvaktene (r)
13.05 Parkeringsvaktene (r)
13.35 Smallville (r)
14.30 Smallville (r)
15.30 Massive Moves (r)
16.00 Massive Moves (r)
16.30 Parkeringsvaktene (r)
17.00 Parkeringsvaktene (r)
17.30 Cash Cowboys (r)
18.30 Tippeligaen: Før kampen. TV 2 Sporten gir deg
siste nytt før kampen
mellom Lillestrøm og Tromsø i Tippeligaes 21. runde.
18.55 Fotball: Tippeligaen.
Lillestrøm – Tromsø.
21.00 Tippeligaen: Etter
kampen. TV 2 Sporten gir
deg siste nytt etter kampen
mellom Lillestrøm og Tromsø i Tippeligaes 21. runde.
21.15 Direct Contact. Am.
actionthriller fra 2009.
23.05 Love/Hate (1)
00.10 CIA Declassified (1)
01.10 Nattsending

06.00 Morgensending
12.50 America’s Funniest
Home Videos (r)
13.20 Sinnasnekker’n (r)
14.20 Ullared (r)
15.20 Cougar Town (r)
15.50 Mom (r)
16.15 Friends (r)
16.45 Friends (r)
17.15 Two and a Half Men
(r)
17.40 Two and a Half Men
(r)
18.10 The Big Bang Theory
(r)
18.35 The Big Bang Theory
(r)
19.00 America’s Funniest
Home Videos (r)
19.30 America’s Funniest
Home Videos (r)
20.00 America’s Funniest
Home Videos (r)
20.30 Top 20 Funniest (8)
21.30 Seven Psychopaths.
Br. krimkomedie fra 2012.
23.30 The Graham Norton
Show (r)
00.30 Nattsending

06.00 Morgensending
10.15 Hjelp, han pusser
opp! (r)
11.10 Gordon Ramsay rydder opp (r)
12.05 The Ellen DeGeneres
Show (r)
13.00 Top Model USA (r)
14.00 Masterchef USA (r)
15.00 Hot Listings Miami (r)
16.00 How I Met Your Mother (r)
16.30 Luksusfellen Sverige
(r)
17.30 NCIS: Los Angeles (r)
18.30 Kongen av Queens (r)
19.05 En pingles dagbok 2.
Am. familiekomedie fra
2011.
21.00 Contraband. Am.
krimdrama fra 2012.
22.55 Smokey and the Bandit. Am. komedie fra 1977.
23.50 Sex og singelliv (r)
00.40 Sex og singelliv (r)
01.20 Sex og singelliv (r)
02.00 Sex og singelliv (r)
02.40 Sex og singelliv (r)
03.15 Nattsending

06.00 Morgensending
12.30 Simpsons (r)
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 How I Met Your Mother (r)
14.30 How I Met Your Mother (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Family Guy (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Simpsons (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 Kongen av Queens (r)
18.00 How I Met Your Mother (r)
18.30 How I Met Your Mother (r)
19.00 Family Guy (r)
19.30 Family Guy (r)
20.00 Simpsons (r)
20.30 Simpsons (r)
21.00 Anger Management
(r)
21.30 Wizard Wars (r)
22.30 Master and Commander. Am. actioneventyr fra
2003.
01.00 Nattsending

08.00 Morgensending
11.15 Distriktsnyheter Nordland (r)
11.30 Distriktsnyheter Nordnytt (r)
11.45 Hovedscenen (r)
12.55 Hovedscenen (r)
13.40 Valg (r)
14.45 Dronning Sonja internasjonale musikkonkurranse
(r)
15.30 Dronning Sonja internasjonale musikkonkurranse
(r)
16.30 Tilbake til 80-tallet (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 BBC Music Awards (r)
19.10 Annonsejakten (6)
19.40 Landeplage (r)
20.10 Barack Obama møter
David Attenborough (r)
21.00 Nyheter
21.10 Hans Rosling om
befolkningseksplosjonen (r)
22.10 Satyricon i Operaen
23.15 L.A. Confidential. Am.
krimthriller fra 1997.
01.30 Nattsending

06.00 Morgensending
08.30 Modern Family (r)
09.00 Endelig hjemme! (r)
10.00 Bonanza (r)
11.00 What Went Down (r)
11.30 Bygd reis deg (r)
12.30 Fingrene av fatet (r)
13.00 Fingrene av fatet (r)
13.30 Fingrene av fatet (r)
14.00 Fingrene av fatet (r)
14.30 Norske Talenter (r)
15.30 Norske Talenter (r)
16.30 Norske Talenter (r)
17.30 Norske Talenter (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Hver gang vi møtes
(r)
20.30 Aksjon Sunnaas: Fra
tragedier til mirakler
21.00 Nyhetene
21.15 Været
21.20 Sportsnyhetene
21.40 Aksjon Sunnaas: Fra
tragedier til mirakler
23.10 The Big Wedding.
Am. komedie fra 2013.
01.05 Nattsending

05.35 Morgensending
10.40 Alarm 112 – På liv og
død (r)
11.35 Alarm 112 – På liv og
død (r)
12.30 Alarm 112 – På liv og
død (r)
13.30 American Ninja Warrior (r)
14.30 American Ninja Warrior (r)
15.30 American Ninja Warrior (r)
16.30 Parkeringsvaktene (r)
17.00 Parkeringsvaktene (r)
17.30 Parkeringsvaktene (r)
18.00 Parkeringsvaktene (r)
18.30 Parkeringsvaktene (r)
19.00 Parkeringsvaktene (r)
19.30 Real Deal (r)
20.00 Xtreme Waterparks
(1)
20.30 Xtreme Waterparks
(2)
21.00 Icarus. Am./kan. actiondrama fra 2010.
22.45 Bad Lieutenant. Am.
drama fra 1992.
01.10 Nattsending

06.10 Morgensending
12.10 Trophy Wife (r)
12.40 Friends (r)
13.10 Friends (r)
13.40 Friends (r)
14.10 Friends (r)
14.40 Friends (r)
15.10 Two and a Half Men
(r)
15.40 Two and a Half Men
(r)
16.05 Two and a Half Men
(r)
16.35 Two and a Half Men
(r)
17.00 Two and a Half Men
(r)
17.30 Top 20 Funniest (r)
18.30 Camping på Öland (r)
19.30 Sinnasnekker'n (r)
20.30 America's Funniest
Home Videos (41)
21.00 America's Funniest
Home Videos (42)
21.30 Iron Man.
Am. action fra 2008.
23.50 Dødelig våpen 4. Am.
actionkomedie fra 1998.
02.20 Nattsending

06.00 Morgensending
11.00 The Ellen DeGeneres
Show (r)
12.00 Million Dollar Listing
New York (r)
13.00 Vanderpump Rules (r)
14.00 Vanderpump Rules (r)
15.00 Vanderpump Rules (r)
16.00 Vanderpump Rules (r)
17.00 How I Met Your Mother (r)
17.30 The Middle (16)
18.00 The Middle (17)
18.30 Marry Me (14)
19.00 Marry Me (15)
19.30 Picture Perfect. Am.
romantisk komedie fra
1997.
21.30 The Devil Wears
Prada. Am. komedie fra
2006.
23.30 Smokey and the Bandit på farten igjen. Am. actionkomedie fra 1980.
01.20 Sex og singelliv (r)
01.55 Sex og singelliv (r)
02.30 Sex og singelliv (r)
03.05 Nattsending

06.00 Morgensending
11.30 Seinfeld (r)
12.00 Seinfeld (r)
12.30 Kongen av Queens (r)
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 The Goldbergs (r)
14.00 The Goldbergs (r)
14.30 Storage Hunters (r)
15.00 Storage Hunters (r)
15.30 Storage Hunters (r)
16.00 Storage Hunters (r)
16.30 Formel 1: Belgia
Grand Prix – kvalifisering
17.30 How I Met Your Mother (r)
18.00 How I Met Your Mother (r)
18.30 How I Met Your Mother (r)
19.00 How I Met Your Mother (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 Simpsons (r)
20.30 Simpsons (r)
21.00 Simpsons (r)
21.30 The Strain (11)
22.30 State of Play. Am.
thrillerdrama fra 2009.
00.50 Nattsending

FREDAG 21.8
06.10 Morgensending
13.30 Se på Norge (r)
13.50 Toppidrettsveka (r)
Sprint i Aure.
15.00 NRK nyheter
15.15 Top Gear (r)
16.00 Når livet vender (r)
16.35 Bondi Beach (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Villmarksbarna (r)
17.30 Oddasat
17.45 Tegnspråknytt
17.50 En nostalgisk reise i
Nord-Norge (r)
18.15 Karl Johan (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.30 Norge Rundt
19.55 Toppidrettsveka.
20.45 Dronning Sonja internasjonale musikkonkurranse
21.45 Valg
22.50 VM friidrett: VMkveld.
23.00 Kveldsnytt
23.15 BBC Music Awards
00.15 Få meg på, for faen.
Norsk komedie fra 2011.
01.30 Nattsending

LØRDAG 22.8
06.00 Morgensending
12.30 VM friidrett. Direkte
fra Beijing med bl.a. finale
10.000 m menn.
15.20 EM ryttersport
16.30 Verdenscup klatring.
Verdens beste klatrere
møtes i Sørmarka Arena i
Stavanger.
19.00 Lørdagsrevyen
19.45 Lotto-trekning
19.55 VM friidrett. Store
deler av verdenseliten i
langrenn møtes til sommerskifest.
20.55 Komiprisen 2015
22.30 VM friidrett: VMkveld. NRK-sporten gir deg
høydepunkter, intervjuer og
reportasjer fra første øvelsesdag i Beijing.
23.00 Kveldsnytt
23.15 Latter Live (r)
23.45 Underholdningsavdelingen (r)
00.25 Harry Brown. Br. krimdrama fra 2009.
01.55 Nattsending

På tur til Island - med mektig natur Opplev et år
på Island, det fantastiske dyrelivet, det
dramatiske landskapet og de utrolige
menneskene i denne britiske dokumentaren. De
er tøffe og kløktige nok til å ha gjort dette landet
til hjemmet sitt siden vikingtiden. Vi følger
spesielt fire dyr: fjellreven, ærfuglen,
islandshesten og lundefuglen. Vi følger også fire
mennesker som lever her: Ester, Thor, Sveinn og
Harpur.
NRK1 søndag kl 20.15
© Bø Blad
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For første gang skal far Hallvard og datter
Katarina Flatland lede et tv-program sammen når
TV 2 sender innsamlingsaksjonen «Aksjon
Sunnaas: Fra tragedier til mirakler», direkte fra
Sunnaas sykehus. Artister vil også bidra til
aksjonen.
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Ut i verden

Vårt første møte med
arbeidslivet er en av
livets milepæler. For
mange skjer det møtet
den dagen vi får en
sommerjobb. Hvordan
opplever vi den aller
første jobben? Vi blir
med når åtte ungdommer skal trå de første
skrittene sine på en
arbeidsplass.
TV 2 fredag kl 18.00

For første gang skal
far Hallvard og datter
Katarina Flatland lede
et tv-program sammen
når TV 2 sender innsamlingsaksjonen
«Aksjon Sunnaas: Fra
tragedier til mirakler»,
direkte fra Sunnaas
sykehus. Artister vil

En spesiell kveld for en viktig sak

også bidra til aksjonen. Deriblant: Hanne
Krogh, Marianne
Antonsen, Halvdan
Sivertsen, Bjarte Hjelmeland og Rein Alexander – i tillegg får vi
høre sterke historier
knyttet til Sunnaas.
TV 2 lørdag kl 20.30

På tur til Island – med mektig natur
Opplev et år på Island,
det fantastiske dyrelivet, det dramatiske
landskapet og de utrolige menneskene i
denne britiske dokumentaren. De er tøffe
og kløktige nok til å
ha gjort dette landet
til hjemmet sitt siden

vikingtiden. Vi følger
spesielt fire dyr: fjellreven, ærfuglen,
islandshesten og lundefuglen. Vi følger
også fire mennesker
som lever her: Ester,
Thor, Sveinn og Harpur.
NRK1 søndag kl 20.15

TORSDAG 20.8

Deriblant: Hanne Krogh, Marianne Antonsen,
Halvdan Sivertsen, Bjarte Hjelmeland og Rein
Alexander - i tillegg får vi høre sterke historier
knyttet til Sunnaas.
TV 2 lørdag kl 20.30
© Nordstrands Blad

Oversikt over like treff
En spesiell kveld for en viktig sak
Askøyværingen 20.08.2015

Sterke historier
På TV 21.08.2015

06.15 Morgensending
13.35 Med Jesus i Kina (r)
14.00 Tjörn rundt (r)
15.00 NRK nyheter
15.15 Top Gear (r)
16.20 Glimt av Norge: Siste
sommar i Stølsheimen (r)
16.35 Bondi Beach (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Villmarksbarna (r)
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Norske motsetninger
18.15 Karl Johan (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Toppidrettsveka.
Sprint i Aure.
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Valgstudio
21.45 Langs Mekong med
Sue Perkins (1)
22.35 Ditte og Louise (3)
23.05 Kveldsnytt
23.20 Chicago Fire (13)
24.00 Brodies mysterier (r)
01.30 Nattsending

07.50 Morgensending
10.05 Distriktsnyheter (r)
12.30 Valg (r)
13.30 Oppfinneren som vil
redde verden. Am. dokumentarfilm fra 2014.
14.55 Ei verd av krydder (r)
15.40 Tilbake til 80-tallet (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Ei verd av krydder (r)
19.45 Tilbake til 80-tallet (r)
20.15 Den kalde krigen:
Hat, kjærlighet og propaganda (r)
21.00 Fonko: Ny musikk i
Afrika (5)
21.30 Enveisbillett til Mars
(r)
22.30 En prest og en plage.
Norsk dokumentarfilm fra
2014.
23.50 Valgstudio (r)
00.05 Supernerd (r)
00.55 Nattsending

05.00 Morgensending
12.30 Heder og Hammer (r)
13.00 Bolighjelpen (r)
14.00 Sommer med Ernst
(4)
15.00 Modern Family (r)
15.30 Modern Family (r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away
(100)
17.00 Solsidan (r)
17.30 Fingrene av fatet (r)
18.00 Hotel Cæsar (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Fingrene av fatet (4)
19.30 Hotel Cæsar (164)
20.00 Norske Talenter (3)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Irene Huss: I ly av
skyggene (2)
22.40 Dicte (r)
23.40 Fingrene av fatet (r)
00.10 Norske Talenter (r)
01.10 Criminal Minds (r)
01.55 Nattsending

05.35 Morgensending
11.35 What Went Down (r)
12.05 Besatt av bil (r)
12.35 Parkeringsvaktene (r)
13.05 Parkeringsvaktene (r)
13.35 Smallville (r)
14.30 Smallville (r)
15.30 Massive Moves (r)
16.00 Massive Moves (r)
16.30 Parkeringsvaktene (r)
17.00 Parkeringsvaktene (r)
17.30 Cash Cowboys (r)
18.30 Besatt av bil (r)
19.00 Vettskremte pøbelunger (r)
20.00 Mystery Diners (6)
20.30 American Ninja Warrior (19)
21.30 TWA Flight 800 (1)
22.30 Vikings (4)
23.30 Las Vegas Jailhouse
(r)
24.00 Vegas Strip (r)
00.30 Aspirantene (r)
01.00 Billy the Exterminator
(r)
01.25 Billy the Exterminator
(r)
01.55 Nattsending

06.00 Morgensending
12.20 The Big Bang Theory
(r)
12.50 America's Funniest
Home Videos (r)
13.20 Sinnasnekker'n (r)
14.20 Ullared (r)
15.20 Cougar Town (r)
15.45 Mom (r)
16.10 Friends (r)
16.40 Friends (r)
17.10 Two and a Half Men
(r)
17.40 Two and a Half Men
(r)
18.10 The Big Bang Theory
(r)
18.35 The Big Bang Theory
(r)
19.00 America's Funniest
Home Videos (r)
19.30 Top 20 Funniest (r)
20.30 Camping på Öland (r)
21.30 Neste sommer (r)
22.00 Neste sommer (r)
22.30 Brille (r)
23.30 CSI (r)
00.25 Castle (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
11.10 Gordon Ramsay rydder opp (r)
12.05 The Ellen DeGeneres
Show (r)
13.00 Top Model USA (r)
14.00 Masterchef USA (r)
15.00 Hjelp, han pusser
opp! (r)
16.00 How I Met Your Mother (r)
16.30 Luksusfellen Sverige
(r)
17.30 NCIS: Los Angeles (r)
18.30 Top Chef Duels (5)
19.30 Hellstrøm rydder opp
– hjemme (r)
20.30 Million Dollar Listing
New York (12)
21.30 Bad Teacher. Am.
komedie fra 2011.
23.10 Sex og singelliv (r)
00.30 Luksusfellen Sverige
(r)
01.25 NCIS: Los Angeles (r)
02.20 NCIS (r)
03.10 Will & Grace (r)
03.35 Will & Grace (r)
04.00 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 How I Met Your Mother (r)
14.30 How I Met Your Mother (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Family Guy (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Simpsons (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 Kongen av Queens (r)
18.00 How I Met Your Mother (r)
18.30 How I Met Your Mother (r)
19.00 Family Guy (r)
19.30 Family Guy (r)
20.00 Simpsons (r)
20.30 Simpsons (r)
21.00 Two and a Half Men
(r)
21.30 Wanted. Am. actionthriller fra 2008.
23.30 Simpsons (r)
24.00 Simpsons (r)
00.30 Nattsending

07.50 Morgensending
13.10 Distriktsnyheter Nordland (r)
13.25 Distriktsnyheter Nordnytt (r)
13.40 Valgstudio (r)
13.55 Enveisbillett til Mars
(r)
14.55 Ei verd av krydder (r)
15.40 Tilbake til 80-tallet (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Landeplage (r)
19.30 Dronning Sonja internasjonale musikkonkurranse
20.15 Beppes reiser (r)
20.25 Tilbake til 80-tallet (r)
20.55 Hemmelige rom (r)
21.00 Nyheter
21.10 Stekte grønne tomater. Am. drama fra 1991.
23.15 Barack Obama møter
David Attenborough (r)
00.05 En prest og en plage.
Norsk dokumentarfilm fra
2014.
01.25 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Bolighjelpen (r)
14.00 Sommer med Ernst
(5)
15.00 Modern Family (r)
15.30 Modern Family (r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away
(101)
17.00 Solsidan (r)
17.30 Fingrene av fatet (r)
18.00 Sommerjobben (1)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Nabolaget (28)
19.30 Dyrepasserne (r)
20.00 Norske Talenter (4)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Mord og mysterier (r)
22.40 Mord og mysterier (r)
23.40 Eurojackpot (34)
23.55 En helt vanlig dag på
jobben. Norsk drama fra
2010.
01.40 Nattsending

05.35 Morgensending
11.35 What Went Down (r)
12.05 Besatt av bil (r)
12.35 Parkeringsvaktene (r)
13.05 Parkeringsvaktene (r)
13.35 Smallville (r)
14.30 Smallville (r)
15.30 Massive Moves (r)
16.00 Massive Moves (r)
16.30 Parkeringsvaktene (r)
17.00 Parkeringsvaktene (r)
17.30 Cash Cowboys (r)
18.30 Tippeligaen: Før kampen. TV 2 Sporten gir deg
siste nytt før kampen
mellom Lillestrøm og Tromsø i Tippeligaes 21. runde.
18.55 Fotball: Tippeligaen.
Lillestrøm – Tromsø.
21.00 Tippeligaen: Etter
kampen. TV 2 Sporten gir
deg siste nytt etter kampen
mellom Lillestrøm og Tromsø i Tippeligaes 21. runde.
21.15 Direct Contact. Am.
actionthriller fra 2009.
23.05 Love/Hate (1)
00.10 CIA Declassified (1)
01.10 Nattsending

06.00 Morgensending
12.50 America's Funniest
Home Videos (r)
13.20 Sinnasnekker'n (r)
14.20 Ullared (r)
15.20 Cougar Town (r)
15.50 Mom (r)
16.15 Friends (r)
16.45 Friends (r)
17.15 Two and a Half Men
(r)
17.40 Two and a Half Men
(r)
18.10 The Big Bang Theory
(r)
18.35 The Big Bang Theory
(r)
19.00 America's Funniest
Home Videos (r)
19.30 America's Funniest
Home Videos (r)
20.00 America's Funniest
Home Videos (r)
20.30 Top 20 Funniest (8)
21.30 Seven Psychopaths.
Br. krimkomedie fra 2012.
23.40 The Graham Norton
Show (r)
00.45 Nattsending

06.00 Morgensending
10.15 Hjelp, han pusser
opp! (r)
11.10 Gordon Ramsay rydder opp (r)
12.05 The Ellen DeGeneres
Show (r)
13.00 Top Model USA (r)
14.00 Masterchef USA (r)
15.00 Hot Listings Miami (r)
16.00 How I Met Your Mother (r)
16.30 Luksusfellen Sverige
(r)
17.30 NCIS: Los Angeles (r)
18.30 Kongen av Queens (r)
19.05 En pingles dagbok 2.
Am. familiekomedie fra
2011.
21.00 Contraband. Am.
krimdrama fra 2012.
22.55 Smokey and the Bandit. Am. komedie fra 1977.
23.50 Sex og singelliv (r)
00.40 Sex og singelliv (r)
01.20 Sex og singelliv (r)
02.00 Sex og singelliv (r)
02.40 Sex og singelliv (r)
03.15 Nattsending

06.00 Morgensending
12.30 Simpsons (r)
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 How I Met Your Mother (r)
14.30 How I Met Your Mother (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Family Guy (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Simpsons (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 Kongen av Queens (r)
18.00 How I Met Your Mother (r)
18.30 How I Met Your Mother (r)
19.00 Family Guy (r)
19.30 Family Guy (r)
20.00 Simpsons (r)
20.30 Simpsons (r)
21.00 Anger Management
(r)
21.30 Wizard Wars (r)
22.30 Master and Commander. Am. actioneventyr fra
2003.
01.00 Nattsending

08.00 Morgensending
11.15 Distriktsnyheter Nordland (r)
11.30 Distriktsnyheter Nordnytt (r)
11.45 Hovedscenen (r)
12.55 Hovedscenen (r)
13.40 Valg (r)
14.45 Dronning Sonja internasjonale musikkonkurranse
(r)
15.30 Dronning Sonja internasjonale musikkonkurranse
(r)
16.30 Tilbake til 80-tallet (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 BBC Music Awards (r)
19.10 Annonsejakten (6)
19.40 Landeplage (r)
20.10 Barack Obama møter
David Attenborough (r)
21.00 Nyheter
21.10 Hans Rosling om
befolkningseksplosjonen (r)
22.10 Satyricon i Operaen
23.15 L.A. Confidential. Am.
krimthriller fra 1997.
01.30 Nattsending

06.00 Morgensending
08.30 Modern Family (r)
09.00 Endelig hjemme! (r)
10.00 Bonanza (r)
11.00 What Went Down (r)
11.30 Bygd reis deg (r)
12.30 Fingrene av fatet (r)
13.00 Fingrene av fatet (r)
13.30 Fingrene av fatet (r)
14.00 Fingrene av fatet (r)
14.30 Norske Talenter (r)
15.30 Norske Talenter (r)
16.30 Norske Talenter (r)
17.30 Norske Talenter (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Hver gang vi møtes
(r)
20.30 Aksjon Sunnaas: Fra
tragedier til mirakler
21.00 Nyhetene
21.15 Været
21.20 Sportsnyhetene
21.40 Aksjon Sunnaas: Fra
tragedier til mirakler
23.10 The Big Wedding.
Am. komedie fra 2013.
01.05 Nattsending

05.35 Morgensending
10.40 Alarm 112 – På liv og
død (r)
11.35 Alarm 112 – På liv og
død (r)
12.30 Alarm 112 – På liv og
død (r)
13.30 American Ninja Warrior (r)
14.30 American Ninja Warrior (r)
15.30 American Ninja Warrior (r)
16.30 Parkeringsvaktene (r)
17.00 Parkeringsvaktene (r)
17.30 Parkeringsvaktene (r)
18.00 Parkeringsvaktene (r)
18.30 Parkeringsvaktene (r)
19.00 Parkeringsvaktene (r)
19.30 Real Deal (r)
20.00 Xtreme Waterparks
(1)
20.30 Xtreme Waterparks
(2)
21.00 Icarus. Am./kan. actiondrama fra 2010.
22.45 Bad Lieutenant. Am.
drama fra 1992.
01.10 Nattsending

06.10 Morgensending
12.10 Trophy Wife (r)
12.40 Friends (r)
13.10 Friends (r)
13.40 Friends (r)
14.10 Friends (r)
14.40 Friends (r)
15.10 Two and a Half Men
(r)
15.40 Two and a Half Men
(r)
16.05 Two and a Half Men
(r)
16.35 Two and a Half Men
(r)
17.00 Two and a Half Men
(r)
17.30 Top 20 Funniest (r)
18.30 Camping på Öland (r)
19.30 Sinnasnekker'n (r)
20.30 America's Funniest
Home Videos (41)
21.00 America's Funniest
Home Videos (42)
21.30 Iron Man.
Am. action fra 2008.
23.50 Dødelig våpen 4. Am.
actionkomedie fra 1998.
02.20 Nattsending

06.00 Morgensending
11.00 The Ellen DeGeneres
Show (r)
12.00 Million Dollar Listing
New York (r)
13.00 Vanderpump Rules (r)
14.00 Vanderpump Rules (r)
15.00 Vanderpump Rules (r)
16.00 Vanderpump Rules (r)
17.00 How I Met Your Mother (r)
17.30 The Middle (16)
18.00 The Middle (17)
18.30 Marry Me (14)
19.00 Marry Me (15)
19.30 Picture Perfect. Am.
romantisk komedie fra
1997.
21.30 The Devil Wears
Prada. Am. komedie fra
2006.
23.30 Smokey and the Bandit på farten igjen. Am. actionkomedie fra 1980.
01.20 Sex og singelliv (r)
01.55 Sex og singelliv (r)
02.30 Sex og singelliv (r)
03.05 Nattsending

06.00 Morgensending
11.30 Seinfeld (r)
12.00 Seinfeld (r)
12.30 Kongen av Queens (r)
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 The Goldbergs (r)
14.00 The Goldbergs (r)
14.30 Storage Hunters (r)
15.00 Storage Hunters (r)
15.30 Storage Hunters (r)
16.00 Storage Hunters (r)
16.30 Formel 1: Belgia
Grand Prix – kvalifisering
17.30 How I Met Your Mother (r)
18.00 How I Met Your Mother (r)
18.30 How I Met Your Mother (r)
19.00 How I Met Your Mother (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 Simpsons (r)
20.30 Simpsons (r)
21.00 Simpsons (r)
21.30 The Strain (11)
22.30 State of Play. Am.
thrillerdrama fra 2009.
00.50 Nattsending

FREDAG 21.8
06.10 Morgensending
13.50 Toppidrettsveka (r)
15.00 NRK nyheter
15.15 Top Gear (r)
16.00 Når livet vender (r)
16.35 Bondi Beach (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Villmarksbarna (r)
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 En nostalgisk reise i
Nord-Norge (r)
18.15 Karl Johan (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.30 Norge Rundt
19.55 Toppidrettsveka. Fellesstart i Orkdal.
20.45 Finale Dronning
Sonja internasjonale
musikkonkurranse
21.45 Valg
22.50 VM friidrett: VM-kveld
23.00 Kveldsnytt
23.15 BBC Music Awards
00.15 Få meg på, for faen.
Norsk komedie fra 2011.
01.30 Nattsending

LØRDAG 22.8
08.00 Morgensending
12.30 VM friidrett. Direkte
fra Beijing med bl.a. finale
10.000 m menn.
15.25 EM ryttersport
16.30 Verdenscup klatring.
Verdens beste klatrere
møtes i Sørmarka Arena i
Stavanger.
19.00 Lørdagsrevyen
19.45 Lotto-trekning
19.55 Toppidrettsveka. Jaktstart i Trondheim.
20.55 Komiprisen 2015
22.30 VM friidrett: VMkveld. NRK-sporten gir deg
høydepunkter, intervjuer og
reportasjer fra første øvelsesdag i Beijing.
23.00 Kveldsnytt
23.15 Latter Live (r)
23.45 Underholdningsavdelingen (r)
00.25 Harry Brown. Br. krimdrama fra 2009.
01.55 Dansefot jukeboks
02.25 Nattsending
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ut i verden Vårt første møte med arbeidslivet er
en av livets milepæler. For mange skjer det møtet
den dagen vi får en sommerjobb. Hvordan
opplever vi den aller første jobben?
Vi blir med når åtte ungdommer skal trå de første
skrittene sine på en arbeidsplass.
en spesiell kveld for en viktig sak For første gang
skal far Hallvard og datter Katarina Flatland lede
et tv-program sammen når TV 2 sender
innsamlingsaksjonen «Aksjon Sunnaas: Fra
tragedier til mirakler», direkte fra Sunnaas
sykehus. Artister vil også bidra til aksjonen.
Deriblant: Hanne Krogh, Marianne Antonsen,
Halvdan Sivertsen, Bjarte Hjelmeland og Rein
Alexander - i tillegg får vi høre sterke historier
knyttet til Sunnaas.
TV 2 lørdag kl 20.30 på tur til Island - med
mektig natur Opplev et år på Island, det
fantastiske dyrelivet, det dramatiske landskapet
og de utrolige menneskene i denne britiske
dokumentaren. De er tøffe og kløktige nok til å ha
gjort dette landet til hjemmet sitt siden
vikingtiden. Vi følger spesielt fire dyr: fjellreven,
ærfuglen, islandshesten og lundefuglen. Vi følger
også fire mennesker som lever her: Ester, Thor,
Sveinn og Harpur.
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Ut i verden

Vårt første møte med
arbeidslivet er en av
livets milepæler. For
mange skjer det møtet
den dagen vi får en
sommerjobb. Hvordan
opplever vi den aller
første jobben? Vi blir
med når åtte ungdommer skal trå de første
skrittene sine på en
arbeidsplass.
TV 2 fredag kl 18.00

En spesiell kveld for en viktig sak
For første gang skal
far Hallvard og datter
Katarina Flatland lede
et tv-program sammen
når TV 2 sender innsamlingsaksjonen
«Aksjon Sunnaas: Fra
tragedier til mirakler»,
direkte fra Sunnaas
sykehus. Artister vil

også bidra til aksjonen. Deriblant: Hanne
Krogh, Marianne
Antonsen, Halvdan
Sivertsen, Bjarte Hjelmeland og Rein Alexander – i tillegg får vi
høre sterke historier
knyttet til Sunnaas.
TV 2 lørdag kl 20.30

På tur til Island – med mektig natur
Opplev et år på Island,
det fantastiske dyrelivet, det dramatiske
landskapet og de utrolige menneskene i
denne britiske dokumentaren. De er tøffe
og kløktige nok til å
ha gjort dette landet
til hjemmet sitt siden

vikingtiden. Vi følger
spesielt fire dyr: fjellreven, ærfuglen,
islandshesten og lundefuglen. Vi følger
også fire mennesker
som lever her: Ester,
Thor, Sveinn og Harpur.
NRK1 søndag kl 20.15

TORSDAG 20.8
06.10 Morgensending
13.35 Med Jesus i Kina (r)
14.00 Tjörn rundt (r)
15.00 NRK nyheter
15.15 Top Gear (r)
16.20 Glimt av Norge: Siste
sommar i Stølsheimen (r)
16.35 Bondi Beach (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Villmarksbarna (r)
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Norske motsetninger
18.15 Karl Johan (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Toppidrettsveka.
Sprint i Aure.
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Valgstudio
21.45 Langs Mekong med
Sue Perkins (1)
22.35 Ditte og Louise (3)
23.05 Kveldsnytt
23.20 Chicago Fire (13)
24.00 Brodies mysterier (r)
01.30 Nattsending

07.45 Morgensending
12.10 Distriktsnyheter Nordnytt (r)
12.30 Valg (r)
13.30 Oppfinneren som vil
redde verden. Am. dokumentarfilm fra 2014.
14.55 Ei verd av krydder (r)
15.40 Tilbake til 80-tallet (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 EM ryttersport
19.45 Tilbake til 80-tallet (r)
20.15 Den kalde krigen:
Hat, kjærlighet og propaganda (r)
21.00 Fonko: Ny musikk i
Afrika (5)
21.30 Enveisbillett til Mars
(r)
22.30 En prest og en plage.
Norsk dokumentarfilm fra
2014.
23.50 Valgstudio (r)
00.05 Supernerd (r)
00.55 Nattsending

05.00 Morgensending
12.30 Heder og Hammer (r)
13.00 Bolighjelpen (r)
14.00 Sommer med Ernst
(4)
15.00 Modern Family (r)
15.30 Modern Family (r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away
(100)
17.00 Solsidan (r)
17.30 Fingrene av fatet (r)
18.00 Hotel Cæsar (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Fingrene av fatet (4)
19.30 Hotel Cæsar (164)
20.00 Norske Talenter (3)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Irene Huss: I ly av
skyggene (2)
22.40 Dicte (r)
23.40 Fingrene av fatet (r)
00.10 Norske Talenter (r)
01.10 Criminal Minds (r)
01.55 Nattsending

05.35 Morgensending
11.35 What Went Down (r)
12.05 Besatt av bil (r)
12.35 Parkeringsvaktene (r)
13.05 Parkeringsvaktene (r)
13.35 Smallville (r)
14.30 Smallville (r)
15.30 Massive Moves (r)
16.00 Massive Moves (r)
16.30 Parkeringsvaktene (r)
17.00 Parkeringsvaktene (r)
17.30 Cash Cowboys (r)
18.30 Besatt av bil (r)
19.00 Vettskremte pøbelunger (r)
20.00 Mystery Diners (6)
20.30 American Ninja Warrior (19)
21.30 TWA Flight 800 (1)
22.30 Vikings (4)
23.30 Las Vegas Jailhouse
(r)
24.00 Vegas Strip (r)
00.30 Aspirantene (r)
01.00 Billy the Exterminator
(r)
01.25 Billy the Exterminator
(r)
01.55 Nattsending

06.00 Morgensending
12.20 The Big Bang Theory
(r)
12.50 America's Funniest
Home Videos (r)
13.20 Sinnasnekker'n (r)
14.20 Ullared (r)
15.20 Cougar Town (r)
15.45 Mom (r)
16.10 Friends (r)
16.40 Friends (r)
17.10 Two and a Half Men
(r)
17.40 Two and a Half Men
(r)
18.10 The Big Bang Theory
(r)
18.35 The Big Bang Theory
(r)
19.00 America's Funniest
Home Videos (r)
19.30 Top 20 Funniest (r)
20.30 Camping på Öland (r)
21.30 Neste sommer (r)
22.00 Neste sommer (r)
22.30 Brille (r)
23.30 CSI (r)
00.25 Castle (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
11.10 Gordon Ramsay rydder opp (r)
12.05 The Ellen DeGeneres
Show (r)
13.00 Top Model USA (r)
14.00 Masterchef USA (r)
15.00 Hjelp, han pusser
opp! (r)
16.00 How I Met Your Mother (r)
16.30 Luksusfellen Sverige
(r)
17.30 NCIS: Los Angeles (r)
18.30 Top Chef Duels (5)
19.30 Hellstrøm rydder opp
– hjemme (r)
20.30 Million Dollar Listing
New York (12)
21.30 Bad Teacher. Am.
komedie fra 2011.
23.10 Sex og singelliv (r)
00.30 Luksusfellen Sverige
(r)
01.25 NCIS: Los Angeles (r)
02.20 NCIS (r)
03.10 Will & Grace (r)
03.35 Will & Grace (r)
04.00 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 How I Met Your Mother (r)
14.30 How I Met Your Mother (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Family Guy (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Simpsons (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 Kongen av Queens (r)
18.00 How I Met Your Mother (r)
18.30 How I Met Your Mother (r)
19.00 Family Guy (r)
19.30 Family Guy (r)
20.00 Simpsons (r)
20.30 Simpsons (r)
21.00 Two and a Half Men
(r)
21.30 Wanted. Am. actionthriller fra 2008.
23.30 Simpsons (r)
24.00 Simpsons (r)
00.30 Nattsending

07.50 Morgensending
13.10 Distriktsnyheter Nordland (r)
13.25 Distriktsnyheter Nordnytt (r)
13.40 Valgstudio (r)
13.55 Enveisbillett til Mars
(r)
14.55 Ei verd av krydder (r)
15.40 Tilbake til 80-tallet (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Landeplage (r)
19.30 Dronning Sonja internasjonale musikkonkurranse
20.15 Beppes reiser (r)
20.25 Tilbake til 80-tallet (r)
20.55 Hemmelige rom (r)
21.00 Nyheter
21.10 Stekte grønne tomater. Am. drama fra 1991.
23.15 Barack Obama møter
David Attenborough (r)
00.05 En prest og en plage.
Norsk dokumentarfilm fra
2014.
01.25 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Bolighjelpen (r)
14.00 Sommer med Ernst
(5)
15.00 Modern Family (r)
15.30 Modern Family (r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away
(101)
17.00 Solsidan (r)
17.30 Fingrene av fatet (r)
18.00 Sommerjobben (1)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Nabolaget (28)
19.30 Dyrepasserne (r)
20.00 Norske Talenter (4)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Mord og mysterier (r)
22.40 Mord og mysterier (r)
23.40 Eurojackpot (34)
23.55 En helt vanlig dag på
jobben. Norsk drama fra
2010.
01.40 Nattsending

05.35 Morgensending
11.35 What Went Down (r)
12.05 Besatt av bil (r)
12.35 Parkeringsvaktene (r)
13.05 Parkeringsvaktene (r)
13.35 Smallville (r)
14.30 Smallville (r)
15.30 Massive Moves (r)
16.00 Massive Moves (r)
16.30 Parkeringsvaktene (r)
17.00 Parkeringsvaktene (r)
17.30 Cash Cowboys (r)
18.30 Tippeligaen: Før kampen. TV 2 Sporten gir deg
siste nytt før kampen
mellom Lillestrøm og Tromsø i Tippeligaes 21. runde.
18.55 Fotball: Tippeligaen.
Lillestrøm – Tromsø.
21.00 Tippeligaen: Etter
kampen. TV 2 Sporten gir
deg siste nytt etter kampen
mellom Lillestrøm og Tromsø i Tippeligaes 21. runde.
21.15 Direct Contact. Am.
actionthriller fra 2009.
23.05 Love/Hate (1)
00.10 CIA Declassified (1)
01.10 Nattsending

06.00 Morgensending
12.50 America’s Funniest
Home Videos (r)
13.20 Sinnasnekker’n (r)
14.20 Ullared (r)
15.20 Cougar Town (r)
15.50 Mom (r)
16.15 Friends (r)
16.45 Friends (r)
17.15 Two and a Half Men
(r)
17.40 Two and a Half Men
(r)
18.10 The Big Bang Theory
(r)
18.35 The Big Bang Theory
(r)
19.00 America’s Funniest
Home Videos (r)
19.30 America’s Funniest
Home Videos (r)
20.00 America’s Funniest
Home Videos (r)
20.30 Top 20 Funniest (8)
21.30 Seven Psychopaths.
Br. krimkomedie fra 2012.
23.30 The Graham Norton
Show (r)
00.30 Nattsending

Show (r)
13.00 Top Model USA (r)
14.00 Masterchef USA (r)
15.00 Hot Listings Miami (r)
16.00 How I Met Your Mother (r)
16.30 Luksusfellen Sverige
(r)
17.30 NCIS: Los Angeles (r)
18.30 Kongen av Queens (r)
19.05 En pingles dagbok 2.
Am. familiekomedie fra
2011.
21.00 Contraband. Am.
krimdrama fra 2012.
22.55 Smokey and the Bandit. Am. komedie fra 1977.
23.50 Sex og singelliv (r)
00.40 Sex og singelliv (r)
01.20 Sex og singelliv (r)
02.00 Sex og singelliv (r)
02.40 Sex og singelliv (r)
03.15 Nattsending

06.00 Morgensending
10.15 Hjelp, han pusser
opp! (r)
11.10 Gordon Ramsay rydder opp (r)
12.05 The Ellen DeGeneres

06.00 Morgensending
12.30 Simpsons (r)
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 How I Met Your Mother (r)
14.30 How I Met Your Mother (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Family Guy (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Simpsons (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 Kongen av Queens (r)
18.00 How I Met Your Mother (r)
18.30 How I Met Your Mother (r)
19.00 Family Guy (r)
19.30 Family Guy (r)
20.00 Simpsons (r)
20.30 Simpsons (r)
21.00 Anger Management
(r)
21.30 Wizard Wars (r)
22.30 Master and Commander. Am. actioneventyr fra
2003.
01.00 Nattsending

08.00 Morgensending
11.15 Distriktsnyheter Nordland (r)
11.30 Distriktsnyheter Nordnytt (r)
11.45 Hovedscenen (r)
12.55 Hovedscenen (r)
13.40 Valg (r)
14.45 Dronning Sonja internasjonale musikkonkurranse
(r)
15.30 Dronning Sonja internasjonale musikkonkurranse
(r)
16.30 Tilbake til 80-tallet (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 BBC Music Awards (r)
19.10 Annonsejakten (6)
19.40 Landeplage (r)
20.10 Barack Obama møter
David Attenborough (r)
21.00 Nyheter
21.10 Hans Rosling om
befolkningseksplosjonen (r)
22.10 Satyricon i Operaen
23.15 L.A. Confidential. Am.
krimthriller fra 1997.
01.30 Nattsending

06.00 Morgensending
08.30 Modern Family (r)
09.00 Endelig hjemme! (r)
10.00 Bonanza (r)
11.00 What Went Down (r)
11.30 Bygd reis deg (r)
12.30 Fingrene av fatet (r)
13.00 Fingrene av fatet (r)
13.30 Fingrene av fatet (r)
14.00 Fingrene av fatet (r)
14.30 Norske Talenter (r)
15.30 Norske Talenter (r)
16.30 Norske Talenter (r)
17.30 Norske Talenter (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Hver gang vi møtes
(r)
20.30 Aksjon Sunnaas: Fra
tragedier til mirakler
21.00 Nyhetene
21.15 Været
21.20 Sportsnyhetene
21.40 Aksjon Sunnaas: Fra
tragedier til mirakler
23.10 The Big Wedding.
Am. komedie fra 2013.
01.05 Nattsending

05.35 Morgensending
10.40 Alarm 112 – På liv og
død (r)
11.35 Alarm 112 – På liv og
død (r)
12.30 Alarm 112 – På liv og
død (r)
13.30 American Ninja Warrior (r)
14.30 American Ninja Warrior (r)
15.30 American Ninja Warrior (r)
16.30 Parkeringsvaktene (r)
17.00 Parkeringsvaktene (r)
17.30 Parkeringsvaktene (r)
18.00 Parkeringsvaktene (r)
18.30 Parkeringsvaktene (r)
19.00 Parkeringsvaktene (r)
19.30 Real Deal (r)
20.00 Xtreme Waterparks
(1)
20.30 Xtreme Waterparks
(2)
21.00 Icarus. Am./kan. actiondrama fra 2010.
22.45 Bad Lieutenant. Am.
drama fra 1992.
01.10 Nattsending

06.10 Morgensending
12.10 Trophy Wife (r)
12.40 Friends (r)
13.10 Friends (r)
13.40 Friends (r)
14.10 Friends (r)
14.40 Friends (r)
15.10 Two and a Half Men
(r)
15.40 Two and a Half Men
(r)
16.05 Two and a Half Men
(r)
16.35 Two and a Half Men
(r)
17.00 Two and a Half Men
(r)
17.30 Top 20 Funniest (r)
18.30 Camping på Öland (r)
19.30 Sinnasnekker'n (r)
20.30 America's Funniest
Home Videos (41)
21.00 America's Funniest
Home Videos (42)
21.30 Iron Man.
Am. action fra 2008.
23.50 Dødelig våpen 4. Am.
actionkomedie fra 1998.
02.20 Nattsending

06.00 Morgensending
11.00 The Ellen DeGeneres
Show (r)
12.00 Million Dollar Listing
New York (r)
13.00 Vanderpump Rules (r)
14.00 Vanderpump Rules (r)
15.00 Vanderpump Rules (r)
16.00 Vanderpump Rules (r)
17.00 How I Met Your Mother (r)
17.30 The Middle (16)
18.00 The Middle (17)
18.30 Marry Me (14)
19.00 Marry Me (15)
19.30 Picture Perfect. Am.
romantisk komedie fra
1997.
21.30 The Devil Wears
Prada. Am. komedie fra
2006.
23.30 Smokey and the Bandit på farten igjen. Am. actionkomedie fra 1980.
01.20 Sex og singelliv (r)
01.55 Sex og singelliv (r)
02.30 Sex og singelliv (r)
03.05 Nattsending

06.00 Morgensending
11.30 Seinfeld (r)
12.00 Seinfeld (r)
12.30 Kongen av Queens (r)
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 The Goldbergs (r)
14.00 The Goldbergs (r)
14.30 Storage Hunters (r)
15.00 Storage Hunters (r)
15.30 Storage Hunters (r)
16.00 Storage Hunters (r)
16.30 Formel 1: Belgia
Grand Prix – kvalifisering
17.30 How I Met Your Mother (r)
18.00 How I Met Your Mother (r)
18.30 How I Met Your Mother (r)
19.00 How I Met Your Mother (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 Simpsons (r)
20.30 Simpsons (r)
21.00 Simpsons (r)
21.30 The Strain (11)
22.30 State of Play. Am.
thrillerdrama fra 2009.
00.50 Nattsending

FREDAG 21.8
06.10 Morgensending
13.30 Se på Norge (r)
13.50 Toppidrettsveka (r)
Sprint i Aure.
15.00 NRK nyheter
15.15 Top Gear (r)
16.00 Når livet vender (r)
16.35 Bondi Beach (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Villmarksbarna (r)
17.30 Oddasat
17.45 Tegnspråknytt
17.50 En nostalgisk reise i
Nord-Norge (r)
18.15 Karl Johan (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.30 Norge Rundt
19.55 Toppidrettsveka.
20.45 Dronning Sonja internasjonale musikkonkurranse
21.45 Valg
22.50 VM friidrett: VMkveld.
23.00 Kveldsnytt
23.15 BBC Music Awards
00.15 Få meg på, for faen.
Norsk komedie fra 2011.
01.30 Nattsending

LØRDAG 22.8
06.00 Morgensending
12.30 VM friidrett. Direkte
fra Beijing med bl.a. finale
10.000 m menn.
15.20 EM ryttersport
16.30 Verdenscup klatring.
Verdens beste klatrere
møtes i Sørmarka Arena i
Stavanger.
19.00 Lørdagsrevyen
19.45 Lotto-trekning
19.55 VM friidrett. Store
deler av verdenseliten i
langrenn møtes til sommerskifest.
20.55 Komiprisen 2015
22.30 VM friidrett: VMkveld. NRK-sporten gir deg
høydepunkter, intervjuer og
reportasjer fra første øvelsesdag i Beijing.
23.00 Kveldsnytt
23.15 Latter Live (r)
23.45 Underholdningsavdelingen (r)
00.25 Harry Brown. Br. krimdrama fra 2009.
01.55 Nattsending

NRK1 søndag kl 20.15
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Ut i verden Vårt første møte med arbeidslivet er
en av livets milepæler. For mange skjer det møtet
den dagen vi får en sommerjobb. Hvordan
opplever vi den aller første jobben?
Vi blir med når åtte ungdommer skal trå de første
skrittene sine på en arbeidsplass.
TV 2 fredag kl 18.00
En spesiell kveld for en viktig sak For første gang
skal også bidra til aksjofar Hallvard og datter
nen. Deriblant: Hanne Katarina Flatland lede
Krogh, Marianne et tv-program sammen
Antonsen, Halvdan når TV 2 sender inn-Sivertsen,
Bjarte Hjelsamlingsaksjonen meland og Rein
Alex«Aksjon Sunnaas: Fra ander - i tillegg får vi
tragedier til mirakler», høre sterke historier
direkte fra Sunnaas knyttet til Sunnaas. sykehus.
Artister vil TV 2 lørdag kl 20.30
På tur til Island - med mektig natur Opplev et år
på Island, vikingtiden. Vi følger det fantastiske
dyreli-spesielt fire dyr: fjellvet, det dramatiske
reven, ærfuglen, landskapet og de utroislandshesten og lunlige menneskene i defuglen.
Vi følger denne britiske doku-også fire mennesker
mentaren. De er tøffe som lever her: Ester, og
kløktige nok til å Thor, Sveinn og Harha gjort
dette landet pur.

STEINKJER-AVISA 25

FREDAG 21. AUGUST 2015

tv
ukens

Ut i verden

Vårt første møte med
arbeidslivet er en av
livets milepæler. For
mange skjer det møtet
den dagen vi får en
sommerjobb. Hvordan
opplever vi den aller
første jobben? Vi blir
med når åtte ungdommer skal trå de første
skrittene sine på en
arbeidsplass.

En spesiell kveld for en viktig sak

TV 2 fredag kl 18.00

På tur til Island – med mektig natur

For første gang skal
far Hallvard og datter
Katarina Flatland lede
et tv-program sammen
når TV 2 sender innsamlingsaksjonen
«Aksjon Sunnaas: Fra
tragedier til mirakler»,
direkte fra Sunnaas
sykehus. Artister vil

også bidra til aksjonen. Deriblant: Hanne
Krogh, Marianne
Antonsen, Halvdan
Sivertsen, Bjarte Hjelmeland og Rein Alexander – i tillegg får vi
høre sterke historier
knyttet til Sunnaas.
TV 2 lørdag kl 20.30

Opplev et år på Island,
det fantastiske dyrelivet, det dramatiske
landskapet og de utrolige menneskene i
denne britiske dokumentaren. De er tøffe
og kløktige nok til å
ha gjort dette landet
til hjemmet sitt siden

vikingtiden. Vi følger
spesielt fire dyr: fjellreven, ærfuglen,
islandshesten og lundefuglen. Vi følger
også fire mennesker
som lever her: Ester,
Thor, Sveinn og Harpur.
NRK1 søndag kl 20.15

FREDAG 21.8
06.10 Morgensending
13.50 Toppidrettsveka (r)
15.00 NRK nyheter
15.15 Top Gear (r)
16.00 Når livet vender (r)
16.35 Bondi Beach (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Villmarksbarna (r)
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 En nostalgisk reise i
Nord-Norge (r)
18.15 Karl Johan (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.30 Norge Rundt
19.55 Toppidrettsveka. Fellesstart i Orkdal.
20.45 Finale Dronning
Sonja internasjonale
musikkonkurranse
21.45 Valg
22.50 VM friidrett: VM-kveld
23.00 Kveldsnytt
23.15 BBC Music Awards
00.15 Få meg på, for faen.
Norsk komedie fra 2011.
01.30 Nattsending

07.50 Morgensending
13.10 Distriktsnyheter Nordland (r)
13.25 Distriktsnyheter Nordnytt (r)
13.40 Valgstudio (r)
13.55 Enveisbillett til Mars
(r)
14.55 Ei verd av krydder (r)
15.40 Tilbake til 80-tallet (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Landeplage (r)
19.30 Dronning Sonja internasjonale musikkonkurranse
20.15 Beppes reiser (r)
20.25 Tilbake til 80-tallet (r)
20.55 Hemmelige rom (r)
21.00 Nyheter
21.10 Stekte grønne tomater. Am. drama fra 1991.
23.15 Barack Obama møter
David Attenborough (r)
00.05 En prest og en plage.
Norsk dokumentarfilm fra
2014.
01.25 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Bolighjelpen (r)
14.00 Sommer med Ernst
(5)
15.00 Modern Family (r)
15.30 Modern Family (r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away
(101)
17.00 Solsidan (r)
17.30 Fingrene av fatet (r)
18.00 Sommerjobben (1)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Nabolaget (28)
19.30 Dyrepasserne (r)
20.00 Norske Talenter (4)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Mord og mysterier (r)
22.40 Mord og mysterier (r)
23.40 Eurojackpot (34)
23.55 En helt vanlig dag på
jobben. Norsk drama fra
2010.
01.40 Nattsending

05.35 Morgensending
11.35 What Went Down (r)
12.05 Besatt av bil (r)
12.35 Parkeringsvaktene (r)
13.05 Parkeringsvaktene (r)
13.35 Smallville (r)
14.30 Smallville (r)
15.30 Massive Moves (r)
16.00 Massive Moves (r)
16.30 Parkeringsvaktene (r)
17.00 Parkeringsvaktene (r)
17.30 Cash Cowboys (r)
18.30 Tippeligaen: Før kampen. TV 2 Sporten gir deg
siste nytt før kampen
mellom Lillestrøm og Tromsø i Tippeligaes 21. runde.
18.55 Fotball: Tippeligaen.
Lillestrøm – Tromsø.
21.00 Tippeligaen: Etter
kampen. TV 2 Sporten gir
deg siste nytt etter kampen
mellom Lillestrøm og Tromsø i Tippeligaes 21. runde.
21.15 Direct Contact. Am.
actionthriller fra 2009.
23.05 Love/Hate (1)
00.10 CIA Declassified (1)
01.10 Nattsending

06.00 Morgensending
12.50 America's Funniest
Home Videos (r)
13.20 Sinnasnekker'n (r)
14.20 Ullared (r)
15.20 Cougar Town (r)
15.50 Mom (r)
16.15 Friends (r)
16.45 Friends (r)
17.15 Two and a Half Men
(r)
17.40 Two and a Half Men
(r)
18.10 The Big Bang Theory
(r)
18.35 The Big Bang Theory
(r)
19.00 America's Funniest
Home Videos (r)
19.30 America's Funniest
Home Videos (r)
20.00 America's Funniest
Home Videos (r)
20.30 Top 20 Funniest (8)
21.30 Seven Psychopaths.
Br. krimkomedie fra 2012.
23.40 The Graham Norton
Show (r)
00.45 Nattsending

06.00 Morgensending
10.15 Hjelp, han pusser
opp! (r)
11.10 Gordon Ramsay rydder opp (r)
12.05 The Ellen DeGeneres
Show (r)
13.00 Top Model USA (r)
14.00 Masterchef USA (r)
15.00 Hot Listings Miami (r)
16.00 How I Met Your Mother (r)
16.30 Luksusfellen Sverige
(r)
17.30 NCIS: Los Angeles (r)
18.30 Kongen av Queens (r)
19.05 En pingles dagbok 2.
Am. familiekomedie fra
2011.
21.00 Contraband. Am.
krimdrama fra 2012.
22.55 Smokey and the Bandit. Am. komedie fra 1977.
23.50 Sex og singelliv (r)
00.40 Sex og singelliv (r)
01.20 Sex og singelliv (r)
02.00 Sex og singelliv (r)
02.40 Sex og singelliv (r)
03.15 Nattsending

06.00 Morgensending
12.30 Simpsons (r)
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 How I Met Your Mother (r)
14.30 How I Met Your Mother (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Family Guy (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Simpsons (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 Kongen av Queens (r)
18.00 How I Met Your Mother (r)
18.30 How I Met Your Mother (r)
19.00 Family Guy (r)
19.30 Family Guy (r)
20.00 Simpsons (r)
20.30 Simpsons (r)
21.00 Anger Management
(r)
21.30 Wizard Wars (r)
22.30 Master and Commander. Am. actioneventyr fra
2003.
01.00 Nattsending

08.00 Morgensending
11.15 Distriktsnyheter Nordland (r)
11.30 Distriktsnyheter Nordnytt (r)
11.45 Hovedscenen (r)
12.55 Hovedscenen (r)
13.40 Valg (r)
14.45 Dronning Sonja internasjonale musikkonkurranse
(r)
15.30 Dronning Sonja internasjonale musikkonkurranse
(r)
16.30 Tilbake til 80-tallet (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 BBC Music Awards (r)
19.10 Annonsejakten (6)
19.40 Landeplage (r)
20.10 Barack Obama møter
David Attenborough (r)
21.00 Nyheter
21.10 Hans Rosling om
befolkningseksplosjonen (r)
22.10 Satyricon i Operaen
23.15 L.A. Confidential. Am.
krimthriller fra 1997.
01.30 Nattsending

06.00 Morgensending
08.30 Modern Family (r)
09.00 Endelig hjemme! (r)
10.00 Bonanza (r)
11.00 What Went Down (r)
11.30 Bygd reis deg (r)
12.30 Fingrene av fatet (r)
13.00 Fingrene av fatet (r)
13.30 Fingrene av fatet (r)
14.00 Fingrene av fatet (r)
14.30 Norske Talenter (r)
15.30 Norske Talenter (r)
16.30 Norske Talenter (r)
17.30 Norske Talenter (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Hver gang vi møtes
(r)
20.30 Aksjon Sunnaas: Fra
tragedier til mirakler
21.00 Nyhetene
21.15 Været
21.20 Sportsnyhetene
21.40 Aksjon Sunnaas: Fra
tragedier til mirakler
23.10 The Big Wedding.
Am. komedie fra 2013.
01.05 Nattsending

05.35 Morgensending
10.40 Alarm 112 – På liv og
død (r)
11.35 Alarm 112 – På liv og
død (r)
12.30 Alarm 112 – På liv og
død (r)
13.30 American Ninja Warrior (r)
14.30 American Ninja Warrior (r)
15.30 American Ninja Warrior (r)
16.30 Parkeringsvaktene (r)
17.00 Parkeringsvaktene (r)
17.30 Parkeringsvaktene (r)
18.00 Parkeringsvaktene (r)
18.30 Parkeringsvaktene (r)
19.00 Parkeringsvaktene (r)
19.30 Real Deal (r)
20.00 Xtreme Waterparks
(1)
20.30 Xtreme Waterparks
(2)
21.00 Icarus. Am./kan. actiondrama fra 2010.
22.45 Bad Lieutenant. Am.
drama fra 1992.
01.10 Nattsending

06.10 Morgensending
12.10 Trophy Wife (r)
12.40 Friends (r)
13.10 Friends (r)
13.40 Friends (r)
14.10 Friends (r)
14.40 Friends (r)
15.10 Two and a Half Men
(r)
15.40 Two and a Half Men
(r)
16.05 Two and a Half Men
(r)
16.35 Two and a Half Men
(r)
17.00 Two and a Half Men
(r)
17.30 Top 20 Funniest (r)
18.30 Camping på Öland (r)
19.30 Sinnasnekker'n (r)
20.30 America's Funniest
Home Videos (41)
21.00 America's Funniest
Home Videos (42)
21.30 Iron Man.
Am. action fra 2008.
23.50 Dødelig våpen 4. Am.
actionkomedie fra 1998.
02.20 Nattsending

06.00 Morgensending
11.00 The Ellen DeGeneres
Show (r)
12.00 Million Dollar Listing
New York (r)
13.00 Vanderpump Rules (r)
14.00 Vanderpump Rules (r)
15.00 Vanderpump Rules (r)
16.00 Vanderpump Rules (r)
17.00 How I Met Your Mother (r)
17.30 The Middle (16)
18.00 The Middle (17)
18.30 Marry Me (14)
19.00 Marry Me (15)
19.30 Picture Perfect. Am.
romantisk komedie fra
1997.
21.30 The Devil Wears
Prada. Am. komedie fra
2006.
23.30 Smokey and the Bandit på farten igjen. Am. actionkomedie fra 1980.
01.20 Sex og singelliv (r)
01.55 Sex og singelliv (r)
02.30 Sex og singelliv (r)
03.05 Nattsending

06.00 Morgensending
11.30 Seinfeld (r)
12.00 Seinfeld (r)
12.30 Kongen av Queens (r)
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 The Goldbergs (r)
14.00 The Goldbergs (r)
14.30 Storage Hunters (r)
15.00 Storage Hunters (r)
15.30 Storage Hunters (r)
16.00 Storage Hunters (r)
16.30 Formel 1: Belgia
Grand Prix – kvalifisering
17.30 How I Met Your Mother (r)
18.00 How I Met Your Mother (r)
18.30 How I Met Your Mother (r)
19.00 How I Met Your Mother (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 Simpsons (r)
20.30 Simpsons (r)
21.00 Simpsons (r)
21.30 The Strain (11)
22.30 State of Play. Am.
thrillerdrama fra 2009.
00.50 Nattsending

09.35 Danmarks økonomiske bakrus (r)
10.25 Finale Dronning
Sonja internasjonale
musikkonkurranse (r)
11.10 Finale Dronning
Sonja internasjonale
musikkonkurranse (r)
12.10 Derrick (r)
13.10 Satyricon i Operaen
(r)
14.20 Barack Obama møter
David Attenborough (r)
15.10 Ei bjørneforteljing (r)
16.00 Komiprisen 2015 (r)
17.35 Glimt av Norge (r)
17.50 Norge rundt og rundt
(r)
18.15 Hans Rosling om
befolkningseksplosjonen (r)
19.15 Supernerd (r)
20.10 Fordøyelsen frå innsida (r)
21.00 Nyheter
21.10 Hovedscenen (r)
23.20 Brorskap. Da. drama
fra 2009.
00.55-01.22 Fonko: Ny
musikk i Afrika (r)

05.30 Morgensending
07.35 Modern Family (r)
08.00 Modern Family (r)
08.30 Modern Family (r)
09.00 Endelig hjemme! (r)
10.00 Bonanza (r)
11.00 Bonanza (r)
12.00 Dogs in the City (3)
13.00 Doktor Per (r)
14.00 Alone in the Woods.
Am. komedie fra 1996.
16.00 Aksjon Sunnaas: Fra
tragedier til mirakler (r)
18.00 Reisen hjem (r)
18.30 Nyhetene og Sporten
18.50 Været
19.00 Allsang på grensen –
Høydepunkter
20.00 Jaget (3)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.45 Blå ögon (6)
22.55 Fotballkveld. Norsk
fotballmagasin.
23.25 The Possession.
Am./kan. grøsser fra 2012.
01.20 Nattsending

05.05 Morgensending
10.35 Krokodillejakt i Australia (r)
11.30 Broom (r)
12.00 Broom (r)
12.30 What Went Down (r)
13.00 What Went Down (r)
13.30 What Went Down (r)
14.00 Besatt av bil (r)
14.30 Besatt av bil (r)
15.00 Besatt av bil (r)
15.30 Strongman Champions League (r)
16.30 Parkeringsvaktene (r)
17.00 FotballXtra. Sammen
med TV 2 Sporten kan du
følge hvert eneste spark på
ballen gjennom kveldens tippeligarunde.
17.55 Fotball: OBOS-ligaen.
Brann – Hønefoss.
19.55 Fotball: Tippeligaen.
Rosenborg – Mjøndalen.
22.00 Fotballkveld. Norsk
fotballmagasin.
23.00 Vikings (r)
24.00 Vikings (r)
01.00 Nattsending

06.05 Morgensending
12.40 Friends (r)
13.10 Friends (r)
13.40 Friends (r)
14.10 Friends (r)
14.40 Two and a Half Men
(r)
15.05 Two and a Half Men
(r)
15.35 Two and a Half Men
(r)
16.00 Two and a Half Men
(r)
16.30 Two and a Half Men
(r)
17.00 Sveriges verste sjåfør
(r)
18.00 Typisk deg med Petter Schjerven (r)
19.00 Neste sommer (r)
19.30 Neste sommer (r)
20.00 Hvem kan slå
Aamodt og Kjus? (r)
21.30 Åndenes makt (r)
22.30 Major Crimes (10)
23.25 Rizzoli og Isles (10)
00.20 The Walking Dead
(14)
01.15 Nattsending

06.00 Morgensending
11.00 The Ellen DeGeneres
Show (r)
12.00 Picture Perfect. Am.
romantisk komedie fra
1997.
14.00 Top Chef Duels (r)
15.00 Hellstrøm rydder opp
– hjemme (r)
16.00 Hellstrøm rydder opp
– hjemme (r)
17.00 Hellstrøm rydder opp
– hjemme (r)
18.00 Boligjakten (r)
19.00 Luksusfellen Sverige
(r)
20.00 Pascals konditori (r)
21.00 Det er aldri for sent,
Larry Crowne. Fr./am. dramakomedie fra 2011.
22.45 Mordet (r)
23.45 Smokey and the Bandit 3. Am. actionkomedie fra
1983.
01.20 The Devil Wears
Prada. Am. komedie fra
2006.
03.10 Nattsending

06.00 Morgensending
11.00 Cheers (r)
11.30 Seinfeld (r)
12.00 Seinfeld (r)
12.30 Kongen av Queens (r)
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Rallycross: VM Hell
16.00 Storage Hunters (r)
16.30 Storage Hunters (r)
17.00 Formel 1: Belgia
Grand Prix – høydepunkter
18.00 Simpsons (r)
18.30 Simpsons (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 Community (11)
20.30 Fresh Off the Boat
(9)
21.00 Anger Management
(16)
21.30 Last Man on Earth
(10)
22.00 You're the Worst (8)
22.30 The Man with the
Iron Fists. Am. action fra
2012.
00.15 Golf: Made in Denmark. Høydepunkter.
01.15 Nattsending

LØRDAG 22.8
08.00 Morgensending
12.30 VM friidrett. Direkte
fra Beijing med bl.a. finale
10.000 m menn.
15.25 EM ryttersport
16.30 Verdenscup klatring.
Verdens beste klatrere
møtes i Sørmarka Arena i
Stavanger.
19.00 Lørdagsrevyen
19.45 Lotto-trekning
19.55 Toppidrettsveka. Jaktstart i Trondheim.
20.55 Komiprisen 2015
22.30 VM friidrett: VMkveld. NRK-sporten gir deg
høydepunkter, intervjuer og
reportasjer fra første øvelsesdag i Beijing.
23.00 Kveldsnytt
23.15 Latter Live (r)
23.45 Underholdningsavdelingen (r)
00.25 Harry Brown. Br. krimdrama fra 2009.
01.55 Dansefot jukeboks
02.25 Nattsending

SØNDAG 23.8
07.00 Morgensending
10.00 VM friidrett. Høydepunkter fra nattens øvelser i
Beijing.
12.30 VM friidrett. Direkte
fra Beijing med bl.a. semifinaler og finale 100 m
menn.
15.25 EM ryttersport: Voltige
16.30 Norsk Derby
17.15 EM ryttersport:
Sprangridning
19.00 Søndagsrevyen
19.45 VM friidrett: VMkveld. VM-kveld. NRK-sporten gir deg høydepunkter,
intervjuer og reportasjer fra
første øvelsesdag i Beijing.
20.15 Den ville islandske
naturen
21.05 Drømmen om dyrehagen (6)
22.00 Verdens tøffeste jobber (r)
23.00 Kveldsnytt
23.20 Komiprisen 2015 (r)
00.55 Lonesome Dove (r)
02.25 Nattsending

til hjemmet sitt siden NRK1 søndag kl 20.15
© Steinkjer-Avisa
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Sterke historier
På TV. Publisert på trykk 21.08.2015. Profil: Sunnaas sykehus HF, Sunnaas sykehus HF. Side: 8.

For første gang skal far Hallvard og datter
Katarina Flatland lede et tv-program sammen.
Sunnaas sykehus inviterer til sensommerfest på
terrassen og samler inn penger for hjelpe til med
det viktige arbeidet Sunnaas gjør.
Flotte artister vil også bidra til aksjonen.
Deriblant: Hanne Krogh, Marianne Antonsen,
Halvdan Sivertsen, Bjarte Hjelmeland, Rein
Alexander og Øystein Baadsvik - i tillegg får vi
høre sterke historier knyttet til Sunnaas.
Aksjon Sunnaas: Fra tragedier til mirakler TV 2
LØRDAG 20.30

PaaTV34_08.qxp:Omtale 2.qxp

13-08-15

08:27

Side 8

SESONGSTART

Klar for kjæreste
Katarina Flatland reiser
rundt med frierbrevene
som har kommet inn.
Før sommeren ble seks single bønder presentert på TV 2. De fire som får flest brev skal vi
følge i kjærlighetsjakten i høst. Den yngste
bonden er Ruben Tunestveit Kengakaran (28)
fra Arna utenfor Bergen. Ruben driver med

sau og storfe i tillegg til å kjøre kranbil. Eneste jente blant bøndene er jurist og Hurumbonde Else Marie Tveit Rødby (33), som driver med korn og sauedrift. Sykepleier og
sauebonde Alf Bernhard Ouren (39) bor på
en gård i Gjøvik med utsikt over Mjøsa. I SørTrøndelag bor sau- og ammekyrbonde Hans
Petter Hestmo (41). På Voss driver Kjartan
Bergsvåg (36) gården sin med sauedrift, og

han driver i tillegg et sagbruk. Hjortefarmer
Ole Kasper Næss (42) bor i Løken i Akershus
og i tillegg til hjort driver han med korn og
skogsdrift.

Jakten på
kjærligheten
TV 2 MANDAG 20.00

© På TV

Oversikt over like treff
En spesiell kveld for en viktig sak

Billøpet som har alt

Sterke historier

I Stockholms gater går Gumball
3000 2015 av stabelen. Der er
Triana Iglesias (bildet) mer enn
klar til å sette seg bak rattet for
å delta i verdens feteste bilrace.
I bilen har hun med seg rallyfører
Eivind Brynhildsen, og sammen
legger de ut på den første etappen
mot Norge og Oslo. I denne episoden får vi se hvordan bilracet
har vokst til å bli et av billøpene
mange drømmer om.

For første gang skal far Hallvard og datter
Katarina Flatland lede et tv-program sammen. Sunnaas sykehus inviterer til sensommerfest på terrassen og samler inn
penger for hjelpe til med det viktige arbeidet Sunnaas gjør. Flotte artister vil også
bidra til aksjonen. Deriblant: Hanne
Krogh, Marianne Antonsen, Halvdan
Sivertsen, Bjarte Hjelmeland, Rein Alexander og Øystein Baadsvik – i tillegg får vi
høre sterke historier knyttet til Sunnaas.

PREMIERE

Askøyværingen 20.08.2015

Gumball 3000
VIASAT4 MANDAG 22.30

Aksjon Sunnaas: Fra
tragedier til mirakler
TV 2 LØRDAG 20.30
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Aksjon Sunnaas ...
Se og Hør EXTRA. Publisert på trykk 21.08.2015. Profil: Sunnaas sykehus HF, Aksjon Sunnaas. Side: 89.
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Side 1

LØRDAG TV 2 20.30
© Se og Hør EXTRA

21. – 27. AUGUST 2015

Vidar Magnussen leder
prisutdelingen direkte fra
Latter i Oslo.
Komiprisen 2015

LØRDAG NRK1 20.55

ÅRETS

MORSOMSTE

SE OG HØR TV:
WWW.SEHER.NO/TV

DIREKTE

PREMIERE

VM friidrett

Aksjon Sunnaas ...

Gumball 3000

LØRDAG NRK1 12.30

LØRDAG TV 2 20.30

MANDAG VIASAT4 22.30
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Hallvard og Katarina Flatland.
TV2 God Morgen Norge 06.30. Sendt på radio/tv 21.08.2015 06:30. Profil: Sunnaas sykehus HF, Aksjon Sunnaas.
"Aksjon Sunnaas"; Hallvard Flatland; Katarina Flatland. .

hallvard flatland* er nevnt en gang

© TV2 God Morgen Norge
Se/hør nyheten på http://ret.nu/c2GpQjce

aksjon sunnaas er nevnt en gang
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Sebastian (24) ble lam fra brystet og ned etter takling
TV2. Publisert på nett 21.08.2015 12:42. (Oppdatert 21.08.2015 12:42) Profil: Sunnaas sykehus HF, Sunnaas sykehus HF.
Troy Gulbrandsen tgu@tv2.no.

Les den utrolige historien om mirakelgutten som
nektet å gi opp drømmen om å kunne gå igjen.
Det er en kald januarkveld i 2015 og Sebastian
Kommisrud er på fotballtrening. (Oppdatert:
21.08.2015 12:42)
Det utenkelige skjer
Den talenfulle 24-åringen som spiller i
tredjedivisjonsklubben Oppsal går i duell om
ballen med en lagkamerat da det utenkelige
skjer.
Ved et uhell får Sebastian lagkameraten over
seg. Kommisrud blir liggende igjen på bakken og
forstår raskt at noe er galt.
- Jeg er bevisst hele tiden og kjenner smerter i
nakken, men jeg klarer ikke å bevege meg og har
ingen følelser i beina. Jeg tenker med en gang at
nå er jeg blitt lam, forteller han til TV 2.
Blir operert
24-åringen blir fraktet til Ullevål sykehus der
legene raskt påviser en ryggvirvelskade og
Sebastian blir operert. Han svever inn og ut av
medisintåken, men kan fortsatt huske frykten og
angsten som raskt vokser i ham.
- Jeg tenkte at nå er det game over. Nå skal jeg
aldri mer få lov til å gjøre noe som er gøy. Nå
skal jeg ligge i en seng resten av livet.
Sjokkbeskjed
For familien som har samlet seg på sykehuset
kommer sjokkbeskjeden fra legene. Sebastian er
lam fra brystet og ned.
- De var i sjokk, de også. Jeg kan tro at det
nesten er enda tøffere for dem rundt meg å høre
dette enn det er for meg. Jeg ligger tungt
medisinert og er delvis ute av bevissthet den
første tiden, og så blir jeg operert.
Panikken
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Sebastian øyner et lite håp om at operasjonen
kan fikse lammelsen i bena, men da han blir
vekket etter inngrepet kan han fortsatt ikke føle
noen ting under brystet. Det er da panikken
kommer sigende, husker Kommisrud.
- Jeg ble mye mer redd enn deppa da jeg våknet
opp etter operasjonen. Plutselig begynte det å
synke inn at dette var endelig, uten at man
egentlig ville tro på det. Jeg kunne ikke lenger gå,
forteller Sebastian til TV 2.
TILBAKE: Sebastian på treningssenteret på
Sunnaas sykehus. Foto: Solfrid Therese
Nordbakk/Nordstrands Blad
Sunnaas sykehus
Etter fjorten dager på Ullevål blir Kommisrud
flyttet til Sunnaas, et sted han før bare har lest
om i avisen.
- Jeg hadde jo hørt om stedet før, at det var et
sted man kom til hvis man ikke kunne gå, men
jeg visste ikke hva jeg kom til. Den første tiden er
den tøffeste. Man får et team rundt seg som skal
hjelpe deg i starten, men det blir lange dager, for
å si det sånn. De lærer deg hvordan du skal klare
å gjøre ting selv. Du må lære deg å spise og alle
slike dagligdagse ting, forklarer han.
Håpet tennes
Men så skjer det noe som gir Sebastian et lite
gnist av håp. Han kan kjenne noe i sin venstre
stortå. Han kan bevege den - såvidt. Nå begynner
en knallhard og intensiv treningsperiode på
senteret sammen med treningsteamet. Time
etter time, hver eneste dag, tilbringer Sebastian
på treningsrommet med ett mål for øyet: han skal
ikke bare bli bedre - han SKAL gå igjen.
PÅ BEINA: Tre måneder etter at Sebastian
Kommisrud ble trillet inn på Sunnaas sykehus
kunne han gå ut på sine egne ben. Foto: Solfrid
Therese Nordbakk/Nordstrands Blad
Mirakelgutten
Treningen begynner å gi resultater og etter en
stund klarer Sebastian å bevege den ene foten,
så flere og flere fingre. Også teamet på Sunnaas

Uttak 03.09.2015 Kilde: Retriever

er overrasket over framgangen til Sebastian.
- De kalte meg mirakelgutten og pushet meg enda
hardere på treningen. Det kunne bli opptil fire timer med
trening hver eneste dag, forteller Sebastian til TV 2.
Ut av mørket
24-åringen fra Oslo blir sterkere og sterke og kan
etterhvert begynne å bruke begge ben. Kommisrud
mener at hans sterke fysikk er grunnen til at han klarte å
trene kroppen opp av rullestolen.
Tre måneder etter at Sebastian ble rullet inn på Sunnaas
går mirakelgutten ut igjen - på egne bein.
KJÆRESTE: Sebastian sammen med sin kjæreste Stine
Mikkelsen. De to har vært sammen siden våren 2010.
Foto: Privat
En enorm glede
Selv om Kommisrud i dag er ute av rullestolen og selv
kan gå, er det fortsatt en lang vei tilbake til å bli helt
frisk. Han er i dag fortsatt sykemeldt, men bryter nye
barrièrer hver eneste dag.
- Jeg spilte fotball i går og klarte å trikse ballen tjue
ganger. Da kjente jeg en helt vannvittig glede. Det er så
gøy, utbryter Sebastian.
Aksjon Sunnaas
På lørdag sender TV 2 Aksjon Sunnaas: Fra tragedier til
mirakler. Innsamlingsaksjonen som ledes av Hallvard
Flatland (58) og datteren Katarina (26) har som formål å
samle inn mest mulig penger til senteret.
Ble selv syk
Hallvard Flatland ble selv alvorlig syk i 2013 og gir
Sunnaas sykehus mye av æren for at han ble helt frisk
igjen.
- Jeg ble trillet inn i rullestol, og gikk ut dørene på egne
bein ti uker senere. I løpet av de ti ukene der fikk jeg
både se og selv oppleve det utrolig viktige arbeidet som
gjøres på Sunnaas, forteller han.
Gi ditt bidrag
I lørdagens sending kan du være med å gi et bidrag til
Sunnaas sykehus for hjelpe andre som opplever sykdom
eller alvorlig skade. Under sendingen vil et panel sitt
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klare for å ta imot samtaler, og er åpen så lenge
sendingen pågår.

SKADET: Sebastian Kommisrud (24) opplevde marerittet
da han ble lam etter en fotballskade. Foto: Solfrid
Therese Nordbakk/Nordstrands Blad/Privat

Telefonnummeret til panelet er 815 11 123.

© TV2

Du kan også ringe givertelefon 820 44 773 Takst
kr 200,-

Se webartikkelen på http://ret.nu/Gz4Nn8Sy

I tillegg kan du sende en sms med teksten: SMS
SUNNAAS, til 2160 Takst kr 200,Aksjon Sunnaas: Fra tragedier til mirakler sendes
på TV 2 lørdag 22. august kl 2030.
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Knekte nakken, ikke humøret
Stavanger Aftenblad. Publisert på nett 21.08.2015 20:28. (Oppdatert 21.08.2015 22:44) Profil: Sunnaas sykehus HF, Sunnaas sykehus
HF.
Ola Fintland.

Fire år etter at Charlotte Sørensen (31) brakk
nakken, klarte hun å ta på seg buksen uten
hjelp. Det var en seier. - Det som har hjulpet meg
gjennom dette er humoren. Det gjelder å se litt
humoristisk på det. Lett har det ikke vært.
(Oppdatert: 21.08.2015 22:44)
Det har blitt noen lange dager, sier Charlotte
Sørensen fra Bryne.
For elleve år siden brakk hun nakken i en
fallulykke i Bergen. Planen var å ta sosiologi
grunnfag for å samle kunnskap og nok poeng til å
komme inn på Politihøgskolen i Oslo.
Hun var nesten ferdig med grunnfaget da hun
snublet i en trapp mellom 3. og 4. etasje og falt
ut av et åpent vindu.
Asfalten var 6 meter lenger nede. Selv husker
hun ikke hva hun traff. De tre neste ukene lå hun
på intensivavdelingen ved Haukeland
Universitetssjukehus. Totalt ble det ni måneder i
sykehus før hun kunne vende hjem til en helt ny
hverdag.
- Du får livet snudd opp ned og skal lære å leve
på en ny måte. Du må rett og slett se
mulighetene og ikke bare begrensningene, selv
om det er enklere sagt enn gjort, sier Charlotte.
Veien tilbake har vært lang og strevsom. Fryktelig
lang.
To år etter fallulykken fikk hun infeksjon på
hjernen på grunn av komplikasjoner etter fallet.
Året etterpå fikk hun nok en infeksjon. Hun kunne
ha strøket med både en, to og tre ganger. Men
hun sitter fortsatt blant oss - i rullestol - og har
kjempet seg tilbake hver gang.
Fikk sertifikatet tilbake
Første målet var å lære å komme seg fra
rullestolen til sengen uten å bruke et
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forflytningsbrett til å skli på.

Charlotte.

- Det var et slit å lære seg riktig teknikk, men det
kan jeg nå, smiler Charlotte.

Med penger fra et legat har hun også kjøpt seg et
treningsapparat til å trene stryke i armer og skuldre. Hun
har også vært på flere treningsopphold i Sverige. I tillegg
har hun vært to ganger på Camp Spinal på
Toppidrettssenteret i Oslo i regi av Sunnåsstiftelsen.

Et annet mål var å få sertifikatet tilbake. Det har
hun også klart.
- Det er en befrielse å ha muligheten til å dra ut
når det passer meg i stedet for å være avhengig
av drosje, sier Charlotte.
Fire år etter ulykken klarte hun å ta på seg buksa
uten hjelp til tross for at hun har nedsatt håndog fingerfunksjon.
- Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle klare det,
men det handler om teknikk, sier Charlotte.

- Det har gjort meg fysisk og psykisk sterkere å være på
disse oppholdene, sier Charlotte.
Nå oppfordrer hun folk til å gi penger til TV-aksjonen.
- Du kan skrive hva du vil om meg, jeg håper bare at folk
støtter det arbeidet som Sunnaasstiftelsen gjør, sier
Charlotte.
Fact-box info:

For tre år siden fikk hun hunden Cesar.

TV-aksjon

- Han er et godt selskap og må luftes hver dag.
Det var mamma som tipset om at jeg kanskje
burde få meg en hund slik at jeg fikk andre ting å
være opptatt av. Nå kan jeg ikke bare tenke på
meg selv, sier Charlotte.

Lørdag: 22. august sender TV 2 innsamlingsaksjonen
Aksjon Sunnaas: Fra tragedier til mirakler, direkte fra
Sunnaas sykehus, med Hallvard Flatland og datteren
Katarina Flatland som programledere

Jobber som internbud
I februar fikk hun arbeidspraksis som internbud
på rådhuset i Time kommune to dager i uken. I
første omgang fikk hun jobben fram til juni, men
nå får hun fortsette fram til jul.
- Da jeg fikk vite det, ble jeg 10 kilo lettere. Det
betyr mye å ha en jobb å gå til, og jeg krysser
fingrene for at jeg kan beholde den. De to dagene
betyr alt for meg, der treffer jeg folk, og de setter
pris på den jobben jeg gjør, sier Charlotte.
For en måned siden flyttet hun og foreldrene inn i
nytt hus, og Charlotte har fått egen leilighet i
første etasje.

Forskning: Sunnaasstiftelsen finansierer blant annet
utvikling av teknologi og forskning som gjør livet lettere
for barn og voksne som har vært utsatt for alvorlig
sykdom eller skade.
Image info:
Hunden Cesar er godt selskap for Charlotte Sørensen
(31), og hun går tur med hunden hver dag. Før
fallulykken var hun aktiv håndballspiller på damelaget til
Bryne i flere år.
Etter fallulykken har Charlotte nedsatt hånd- og
fingerfunksjon.
© Stavanger Aftenblad
Se webartikkelen på http://ret.nu/CHdfx9ap

- Nå kan jeg invitere venninner på besøk uten å
høre med mor og far om det passer, og det er en
ekstra trygghet å ha familien i etasjen over, sier
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«Aksjon Sunnaas»
Dagsavisen. Publisert på trykk 22.08.2015. Profil: Sunnaas sykehus HF, Aksjon Sunnaas. Side: 11.

Sunnaasstilftelsen arrangerer tv-sendt
innsamlingsaksjon for å få på plass mer
pleieteknologi for de aller herdest rammede
pasientene.

DAGSAVISEN
LØRDAG 22. AUGUST 2015

SAMFUNN

«Aksjon Sunnaas»
Sunnaasstilftelsen arrangerer tv-sendt innsamlingsaksjon for å få på plass mer pleieteknologi for de aller herdest rammede pasientene.
Midlene skal blant annet finansiere virituell spillteknologi og robotteknologi, som
gagner denne typen pasienter.
Med seg på laget har stiftelsen fått Eva and
the Heartmaker, Halvdan Sivertsen og Rein
Alexander.

6927

kroner er forskjellen mellom
hvordan Ap mener deres eiendomsskatteopplegg vil se ut for en bolig i
Alunsjøveien, og hvordan Høyre
mener det vil se ut. Ap mener eierne
må betale 1929 kr, mens Høyre
påstår det blir 8856 kr.

SKEPTISK:
Miljøpartiet De
Grønnes leder, Rasmus
Hansson, mener det
må langt kraftigere
tiltak til for å vri om
fra fossilt til fornybart,
enn de Arbeiderpartiet
la fram onsdag. FOTO:
GORM KALLESTAD/
NTB SCANPIX

Midlene skal blant annet finansiere virituell
spillteknologi og robotteknologi, som gagner
denne typen pasienter.
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Må si det var hyggelig å bli møtt
av væpnet politi da jeg fulgte 2. klassingen til skolen i dag. Veldig kjekt.
Ketil Steigen, spaltist i Nordlys

De gamle er eldst – og flest
LOKALPOLITIKK:
Bare 4 prosent av de
nesten 3.000 førstekandidatene i årets
valg er under 30 år.
Miljøpartiet De Grønne
er best til å trekke de
unge med i lokalpolitikken.
■ KRISTIAN
SKÅRDALSMO

Med seg på laget har stiftelsen fått Eva and the
Heartmaker, Halvdan Sivertsen og Rein
Alexander.

N APS KRISEPAKKE
■ Onsdag la
Arbeiderpartiet fram en
krisepakke kalt
«Framtidas verdiskapning».
■ Den skulle «sette i gang
tiltak for alle som mister
jobben», «overføre kompetanse fra olje til fornybar
industri” og “stimulere til
grønn omstilling av arbeidsplasser».
■ Alle forslagene i pakken
skal fremmes i Stortinget i
2016, og er en del av Aps
alternative statsbudsjett for
neste periode.

© Dagsavisen

Kilde: Arbeiderpartiet

Klimakritikk av Ap-pakke

• Zero: – Må sterkere virkemidler til for å håndtere omfanget
går tøffere tider i møte, med
tanke på kutt og nedskjæringer.
– I denne situasjonen må vi
både håndtere den økende
ledigheten i oljebransjen, og få
til et varig grønt skifte. Tiltakene for å omstille fra oljearbeider til andre yrker viser at
det også ligger en langsiktig
tenkning bak tiltakspakken,
sier Holm.
Hansson er ikke på linje med
Holm. Han er ikke overbevist
av forslagene, og mener det er
viktig å tenke på framtidige
generasjoner i klimaspørsmål.
– Situasjonen er alvorlig for
dem som har mistet jobben
akkurat nå, og for norsk økonomi. Men situasjonen er aller
mest alvorlig for våre barn og
barnebarn som vil arve en
ødelagt planet hvis vi ikke nå
kommer raskt i gang med å

avvikle både Norges og verdens oljeavhengighet raskt,
sier han.

– Jeg har et godt håp om å bli
valgt inn, sier Vegard Berget.
Han fyller 19 senere i år, er De
Grønnes førstekandidat i
Modum kommune i Buskerud
og en av landets aller yngste
listetopper.
Faktisk er 23 av partiets 202
førstekandidater under 30 år.
Gjennomsnittsalderen blant
De Grønnes listetopper er 44
år, viser beregninger NTB har
gjort på bakgrunn av tall fra
Statistisk sentralbyrå.
Berget tror han vet noe av
grunnen til at De Grønne har
klart lavest snittalder av de
etablerte partiene:
– Det er vi som er unge i dag,
som får merke konsekvensene
av klimakrisen. De fleste som
er politikere i dag, vil ikke
merke konsekvensene av den,
sier han.
I tillegg til klimaspørsmålet
lister Berget opp dyrevern,
personlig frihet og digitalt
personvern som saker både
han selv og mange andre unge
er opptatt av.

KrF eldst
I motsatt ende av skalaen
finner vi KrF. Partiet har
lavest andel listekandidater
totalt sett under 30 år, og bare
5 av partiets 292 førstekandidater er under 30 år.
KrF-politikeren Anna Grindvold fyller 18 år først 18.
desember og er trolig en av de
aller yngste som stiller til valg

BLANT DE YNGSTE: Vegard Berget (18) er Miljøpartiet De
Grønnes førstekandidat i Modum kommune. FOTO: NTB SCANPIX
i høstens kommune- og fylkestingsvalg. Det gjør hun på
andreplass i Gjemnes kommune i Møre og Romsdal.
Grindvold erkjenner at mange
nok tenker på hennes eget parti
KrF som et «gammelmannsparti». Selv har hun
«alltid» hatt meninger om det
som skjer i kommunen og
drømt om å bli ordfører.
– Jeg vil være med på å
bestemme. Det ble KrF fordi
partiet setter mennesket i sentrum, sier 17-åringen til NTB.

Ung og grønn – eller rød
De fleste av partienes listetopper, 30 prosent, er i alderen
50-59 år. 27 prosent av dem er
mellom 40 og 49 år, mens 13
prosent er i alderen 30-39 år.
Blant alle de nesten 60.000
listekandidatene er 6 prosent
kvinner under 30 år, mens 5
prosent er menn i samme
aldersgruppe.
Tallene viser at 52 prosent av
alle listekandidatene er over
50 år.
Blant listetoppene rapporterer Høyre, Ap, Sp og SV alle
om en gjennomsnittsalder på
omtrent 51 år.
Hos Venstre er tallet 49, mens

Rødt på 47 og altså De Grønne
med en snittalder på 44 år, er
best til å trekke til seg unge
aktivister i lokalpolitikken.

– Et annet språk
For å få flere unge til å interessere seg i politikk tror Vegard
Berget det er viktig at informasjon om politiske saker blir
gjort tilgjengelig for ungdom.
– Der har NRK gjort en veldig
godt jobb med å lage spesifikt
ungdomsinnhold om politikk.
Til og med jeg synes Dagsnytt
18 kan bli litt kjedelig. Vi unge
snakker et annet språk, sier
han.
KrFs Grindvold tror rollemodeller må til for å få flere unge
til å engasjere seg i politikken.
– Hvis andre ser at det er
ungdommer i kommunestyret,
og at disse får til noe, blir de
kanskje interessert selv, tror
hun.
Berget ønsker seg også spesifikke kampanjer rettet mot
unge for å få dem til å stemme,
og han og De Grønne støtter at
16-åringer skal få stemmerett.
I høstens kommunevalg, som i
2011, får 16-åringer stemme
som et prøveprosjekt i 20 kommuner.
(NTB)

– Overrasket over NHO
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) sa i går at Arbeiderpartiet legger opp til å
«plukke
vinnerbransjer»,
heller enn å prioritere alle de
ulike næringene.
Holm i Zero er overrasket
over NHOs skepsis til forslagene rundt dette.
– I klimamålmeldingen har
jo regjeringen pekt på flere av
bransjene i tiltakspakken som
satsingsområder. Norge må
tørre å satse bredt innenfor
grønne næringer, så vil tida og
markedet vise hvem som blir
kommersielle suksesser og
hvor arbeidsplassene kommer,
sier Holm.

Frivillighet Norge er et samarbeidsforum for frivillige organisasjoner i Norge og som har mer
enn 280 organisasjoner som medlemmer og representerer over 50.000 lag og foreninger
over hele landet. www.frivillighetnorge.no

GENERALSEKRETÆR
Frivillighet Norge søker ny generalsekretær som sammen med styret og ti
medarbeidere skal arbeide for gode rammevilkår for frivillig virksomhet i Norge.
Vi ønsker søkere med gjennomføringskraft og ledererfaring som er samlende og inspirerende.
Gode kommunikasjonsferdigheter er nødvendig.
Du kan kontakte styreleder Sturla Stålsett, tlf. 986 00 461,
eller vår rådgiver Åge Petter Christiansen, tlf. 900 99 800.
Hele annonsen finnes her: www.hodejegerne.no
Søknadsfrist: 1. september

eira.lie.jor@dagsavisen.no
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Knakk nakken, men ikke humøret
Stavanger Aftenblad. Publisert på trykk 22.08.2015. Profil: Sunnaas sykehus HF, Sunnaas sykehus HF.
Ola Fintland. Side: 4-5.

- Det som har hjulpet meg gjennom dette, er
humoren. Det gjelder å se litt humoristisk på det.
Lett har det ikke vært. Det har blitt noen lange
dager, sier Charlotte Sørensen fra Bryne.
For 11 år siden brakk hun nakken i en fallulykke i
Bergen. Planen var å ta sosiologi grunnfag for å
samle kunnskap og nok poeng til å komme inn
på Politihøgskolen i Oslo.
Hun var nesten ferdig med grunnfaget da hun
snublet i en trapp mellom 3. og 4. etasje og falt
ut av et åpent vindu.
Asfalten var 6 meter lenger nede. Selv husker
hun ikke hva hun traff. De tre neste ukene lå hun
på intensivavdelingen ved Haukeland
universitetssjukehus. Totalt ble det ni måneder
på sykehus før hun kunne vende hjem til en helt
ny hverdag.
- Du får livet snudd opp ned og skal lære å leve
på en ny måte. Du må rett og slett se
mulighetene og ikke bare begrensningene, selv
om det er enklere sagt enn gjort, sier Charlotte.
Veien tilbake har vært lang og strevsom. Fryktelig
lang.
To år etter fallulykken fikk hun infeksjon på
hjernen på grunn av komplikasjoner etter fallet.
Året etterpå fikk hun nok en infeksjon. Hun kunne
ha strøket med både en, to og tre ganger. Men
hun sitter fortsatt blant oss - i rullestol - og har
kjempet seg tilbake hver gang.
Fikk sertifikatet tilbake
Første målet var å lære å komme seg fra
rullestolen til sengen uten å bruke et
forflytningsbrett til å skli på.
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Nyhetsredaktør: Carl Gunnar Gundersen
Tlf. 51938922
Epost: carl.gunnar.gundersen@aftenbladet.no

Jæren Tv-aksjon på TV2
hFire
h år etter at Charlotte Sørensen
(31) brakk nakken, klarte hun å ta
på seg buksen uten hjelp.
Det var en seier.

SANDNES

Kvadrat-butikk
konkurs

Sviktende fortjeneste felte klesbutikken
Claire på Kvadrat.
Mandag var det konkursåpning ved Jæren tingrett. Ni ansatte mister jobben i
Clarie Manifesto AS
som står bak klesbutikken. – Omsetningen var bra, men
fortjenesten sviktet,
sier bostyrer Håkon
Halvorsen.
Uoppgjort gjeld for
5,8 millioner kroner
er en medvirkende
årsak til konkursen.
Butikken stengte
dørene fredag, som
har vært lokalisert til
Kvadrat siden 2004.
De siste årene har
selskapet gått med
underskudd. I 2013
var resultat før skatt
minus 1,67 millioner
kroner.

Knakk
nakken,
men ikke
humøret

STAVANGER

Politikere får
røyke likevel

Hunden Cesar er godt selskap for
Charlotte Sørensen (31), og hun
er ute med hunden hver dag. Før
fallulykken var hun aktiv håndballspiller på damelaget til Bryne i
flere år. BEGGE FOTO: PÅL CHRISTENSEN

Etter fallulykken har
Charlotte nedsatt håndog fingerfunksjon.

BRYNE

– Det som har hjulpet meg
gjennom dette, er humoren.
Det gjelder å se litt humoristisk på det. Lett har det ikke
vært. Det har blitt noen lange
dager, sier Charlotte Sørensen
fra Bryne.
For 11 år siden brakk hun
nakken i en fallulykke i Bergen.
Planen var å ta sosiologi grunnfag for å samle kunnskap og
nok poeng til å komme inn på
Politihøgskolen i Oslo.
Hun var nesten ferdig med
grunnfaget da hun snublet i en
trapp mellom 3. og 4. etasje og
falt ut av et åpent vindu.

Asfalten var 6 meter lenger
nede. Selv husker hun ikke hva
hun traff. De tre neste ukene lå
hun på intensivavdelingen ved
Haukeland universitetssjukehus. Totalt ble det ni måneder
på sykehus før hun kunne vende hjem til en helt ny hverdag.
– Du får livet snudd opp ned
og skal lære å leve på en ny
måte. Du må rett og slett se mulighetene og ikke bare begrensningene, selv om det er enklere
sagt enn gjort, sier Charlotte.
Veien tilbake har vært lang og
strevsom. Fryktelig lang.
To år etter fallulykken fikk
hun infeksjon på hjernen på

FOTO: JAN INGE HAGA

Fire år etter at Charlotte Sørensen (31) brakk
nakken, klarte hun å ta på seg buksen uten
hjelp. Det var en seier.

grunn av komplikasjoner etter fallet. Året etterpå fikk hun
nok en infeksjon. Hun kunne
ha strøket med både en, to og
tre ganger. Men hun sitter fortsatt blant oss – i rullestol – og
har kjempet seg tilbake hver
gang.

Fikk sertifikatet tilbake

Første målet var å lære å komme seg fra rullestolen til sengen
uten å bruke et forflytningsbrett til å skli på.
– Det var et slit å lære seg riktig teknikk, men det kan jeg nå,
smiler Charlotte.
Et annet mål var å få sertifi-

katet tilbake. Det har hun også
klart.
– Det er en befrielse å ha muligheten til å dra ut når det passer meg i stedet for å være avhengig av drosje, sier Charlotte.
Fire år etter ulykken klarte hun å ta på seg buksen uten
hjelp, til tross for at hun har
nedsatt hånd- og fingerfunksjon.
– Jeg hadde aldri trodd at jeg
skulle klare det, men det handler om teknikk, sier Charlotte.
For tre år siden fikk hun hunden Cesar.
– Han er et godt selskap og
må luftes hver dag. Det var

mamma som tipset om at jeg
kanskje burde få meg en hund
slik at jeg fikk andre ting å være
opptatt av. Nå kan jeg ikke bare
tenke på meg selv.

Jobber som internbud

I februar fikk hun arbeidspraksis som internbud på rådhuset i Time kommune to dager i
uken. I første omgang fikk hun
jobben fram til juni, men nå får
hun fortsette fram til jul.
– Da jeg fikk vite det, ble jeg
10 kilo lettere. Det betyr mye å
ha en jobb å gå til, og jeg krysser fingrene for at jeg kan beholde den. De to dagene betyr

alt for meg, der treffer jeg folk,
og de setter pris på den jobben
jeg gjør, sier Charlotte.
For en måned siden flyttet
hun og foreldrene inn i nytt hus,
og Charlotte har fått egen leilighet i første etasje.
– Nå kan jeg invitere venninner på besøk uten å høre
med mor og far om det passer,
og det er en ekstra trygghet å
ha familien i etasjen over, sier
Charlotte.
Med penger fra et legat har
hun også kjøpt seg et treningsapparat til å trene styrke i armer og skuldre. Hun har også
vært på flere treningsopphold i

Sverige. I tillegg har hun vært
to ganger på Camp Spinal på
Toppidrettssenteret i Oslo i
regi av Sunnaasstiftelsen.
– Det har gjort meg fysisk og
psykisk sterkere å være på disse
oppholdene, sier Charlotte.
Nå oppfordrer hun folk til å gi
penger til tv-aksjonen.
– Du kan skrive hva du vil om
meg, jeg håper bare at folk støtter det arbeidet som Sunnaasstiftelsen gjør, sier Charlotte.

Tv-aksjon
hh
Lørdag: 22. august sender TV2
innsamlingsaksjonen «Aksjon Sunnaas: Fra tragedier til mirakler»,
direkte fra Sunnaas sykehus, med
Hallvard Flatland og datteren Katarina Flatland som programledere.
hh
Forskning: Sunnaasstiftelsen
finansierer blant annet utvikling av
teknologi og forskning som gjør livet lettere for barn og voksne som
har vært utsatt for alvorlig sykdom
eller skade.

OLA FINTLAND
ola.fintland@aftenbladet.no

Fylkesmannen har
opphevet formannskapets vedtak om å
innføre røykeforbud
for politikere på Rådhuset. Da formannskapet behandlet
nytt røykereglement
for kommunen i
mars, ble det vedtatt
å innføre røykeforbud for alle ansatte
i arbeidstiden. Etter
forslag fra SV ble
dette også utvidet til
å gjelde folkevalgte.
Tre representanter
fra Frp brakte vedtaket inn for lovlighetskontroll hos
Fylkesmannen.
Fylkesmannen godtar den delen av
røykeforbudet som
omhandler de ansatte, men opphever
den del av vedtaket
som gjelder de folkevalgte. Det gjør hun
fordi formannskapet
ikke hadde fått tildelt denne myndigheten fra bystyret.
Men det er ingenting
i veien for at bystyret
selv kan fatte et slikt
vedtak på et senere
tidspunkt. Men inntil
videre er det fritt
fram for røykende
politikere å dampe
videre i vilden sky.
Utendørs, vel og
merke.

Dette bildet er 12 år gammelt – fra august
2003 og et «Åpen gård»-arrangement på
Søyland i Gjesdal. Den gang 10 år gamle Gine Ravndal, til venstre, og 11-åringen Hege
Mari Halvorsen Nylund hilste på kalvene.
SØR-ROGALAND

Seks gårder åpner
dørene i helgen

Søndag åpner seks gårdsbruk i SørRogaland fjøsdørene for nok et «Åpen
gård»-arrangement. Opp mot 1000 besøkende er ventet til hver av gårdene.
– «Åpen gård» er blitt en flott tradisjon i Norges bondelag, og landet
over er det 90 gårder som åpner dørene søndag. Seks av dem i Rogaland, og
det er vi godt fornøyd med, sier Bente
Gro M. Slettebø, som er styremedlem
i Bjerkreim bondelag.
De som er med på årets «Åpen
gård»-arrangement i Sør-Rogaland er:
Stavanger: Gården til Oddny og Torgeir
Kinn på Jåttå. Tid: kl. 12 til 16.
Sandnes: Gården til Lodve Håland og Erling Søyland på Figgjo. Tid: kl. 12 til 15.
Time: Jærkua Samdrift, som er hos
Sonja og Per Ådne Skårland i Herikstadveien på Bryne. Tid: kl. 12 til 16.
Gjesdal: Søya gard på Søyland. Bondelagene i Gjesdal og Bjerkreim i samarbeid om arrangementet på gården hos
Anne-Karin og Magnus Søyland. Tid:
kl. 11 til 16.
Hå: Siv Follerås og Bjarte Nærland på
Nærland. Tid: kl. 12 til 16.
Lund: Ueland og gården til Gunn Linda
og Ståle Ueland. Tid: kl. 12 til 15.

EAVIS

Aftenbladet på toget
NSB vil gi elektroniske aviser, som
Aftenbladets eavis, til togpassasjerer
som har kjøpt billett på nettet.
Det er kunder som har kjøpt billett via NSBs billettapp eller via sin
profil på NSB.no, som får tilgang
til de elektroniske avisene.
Tilbudet omfatter Aftenposten, Dagens Næringsliv, Bergens Tidende,
Stavanger Aftenblad, Adresseavisen,
Fædrelandsvennen og Morgenbladet.
Også lydbøker, musikk og radioprogrammer vil bli gjort tilgjengelig. Innholdet får man gjennom NSBs underholdningsapp, som man finner i App
Store og Google Play.

El-biler

Bilskilt
EV etter EL

hh
Norsk Elbilforening vil gå over til den
engelske registreringen EV for elbiler når
EL 99999 snart skal registreres. Det er ikke
lenge til elbil nummer 90.000 skal registreres eller EL 99999. I 2015 er det så langt
registrert rundt 17.000 elbiler.

- Det var et slit å lære seg riktig teknikk, men det kan jeg
nå, smiler Charlotte.
Et annet mål var å få sertifikatet tilbake. Det har hun
også klart.
- Det er en befrielse å ha muligheten til å dra ut når det
passer meg i stedet for å være avhengig av drosje, sier
Charlotte.
Fire år etter ulykken klarte hun å ta på seg buksen uten
hjelp, til tross for at hun har nedsatt hånd- og
fingerfunksjon.
- Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle klare det, men det
handler om teknikk, sier Charlotte.
For tre år siden fikk hun hunden Cesar.
- Han er et godt selskap og må luftes hver dag. Det var
mamma som tipset om at jeg kanskje burde få meg en
hund slik at jeg fikk andre ting å være opptatt av. Nå kan
jeg ikke bare tenke på meg selv.
Jobber som internbud
I februar fikk hun arbeidspraksis som internbud på
rådhuset i Time kommune to dager i uken. I første
omgang fikk hun jobben fram til juni, men nå får hun
fortsette fram til jul.
- Da jeg fikk vite det, ble jeg 10 kilo lettere. Det betyr
mye å ha en jobb å gå til, og jeg krysser fingrene for at
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jeg kan beholde den. De to dagene betyr alt for
meg, der treffer jeg folk, og de setter pris på den
jobben jeg gjør, sier Charlotte.
For en måned siden flyttet hun og foreldrene inn i
nytt hus, og Charlotte har fått egen leilighet i
første etasje.
- Nå kan jeg invitere venninner på besøk uten å
høre med mor og far om det passer, og det er en
ekstra trygghet å ha familien i etasjen over, sier
Charlotte.
Med penger fra et legat har hun også kjøpt seg et
treningsapparat til å trene styrke i armer og
skuldre. Hun har også vært på flere
treningsopphold i Sverige. I tillegg har hun vært
to ganger på Camp Spinal på Toppidrettssenteret
i Oslo i regi av Sunnaasstiftelsen.
- Det har gjort meg fysisk og psykisk sterkere å
være på disse oppholdene, sier Charlotte.

Uttak 03.09.2015 Kilde: Retriever

Sunnaasstiftelsen gjør, sier Charlotte.
Fakta:
Lørdag: 22. august sender TV2 innsamlingsaksjonen
«Aksjon Sunnaas: Fra tragedier til mirakler», direkte fra
Sunnaas sykehus, med Hallvard Flatland og datteren
Katarina Flatland som programledere.
Forskning: Sunnaasstiftelsen finansierer blant annet
utvikling av teknologi og forskning som gjør livet lettere
for barn og voksne som har vært utsatt for alvorlig
sykdom eller skade.
Bildetekst: Hunden Cesar er godt selskap for Charlotte
Sørensen (31), og hun er ute med hunden hver dag. Før
fallulykken var hun aktiv håndballspiller på damelaget til
Bryne i flere år. begge Foto: Pål Christensen|Etter
fallulykken har Charlotte nedsatt hånd- og fingerfunksjon.
© Stavanger Aftenblad

Nå oppfordrer hun folk til å gi penger til tvaksjonen.
- Du kan skrive hva du vil om meg, jeg håper bare
at folk støtter det arbeidet som
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Hallvard Flatland (58): - Jeg følte meg usårbar
TV2. Publisert på nett 22.08.2015 12:00. (Oppdatert 22.08.2015 14:10) Profil: Sunnaas sykehus HF, Sunnasstiftelsen.
Troy Gulbrandsen tgu@tv2.no.

På lørdag gjør Hallvard Flatland comeback på TVskjermen i hans mest personlige og viktigste
sending - noensinne. Det er gått mange år siden
en ung Hallvard Flatland banket på døren til
bladet Trav- og Galopp-Nytt i 1979 for å søke
jobb. (Oppdatert: 22.08.2015 14:10)
Til topps
Etter dette gikk karrieren bare én vei for den
ambisiøse journalisten og snart hadde
telemarkingen fra Flatdal galoppert seg rett inn i
TV-seernes hjerter.
UNG OG AMBISIØS: Hallvard Flatland jobbet en
stund som sportsreporter i NRK. Bildet er tatt i
1985. Foto: Inge Gjellesvik/Scanpix
Casino
Toppen av karrieren ble nådd da han samlet hele
nasjonen foran skjermen med gameshowet
Casino på TVNorge, som han ledet med stødig
hånd fra 1989 til 1993.
CASINO: Hallvard Flatland som programleder for
Casino i 1991. Her sammen med sin faste
makker Tause Birgitte Birgitte Seyffarth. Foto:
Bjørn Sigurdsøn/SCANPIX
Programmet ble så populært at telefonsentraler
flere steder i landet brøt sammen da
hundretusenvis av håpefulle TV-seere ringte inn i
håp om å vinne bil eller hus - og enkelte ganger,
begge deler.
Næringslivet stod i kø for å gi bort gevinstene,
som bare ble større og dyrere for hver uke.
Alle ville ha Flatland
Senere stod TV-jobbene i kø for Flatland:
Fredagsbørsen (TV 2), Ditt livs sjanse (NRK) for å
nevne noen, i tillegg til en haug med TVopptredener. Hallvard Flatland var kongen - ikke
bare på TV, men også som forretningsmann
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hadde Flatland teften og gjorde stor suksess.
Alvorlig syk
Så kom sjokkmeldingen i 2013 om at Hallvard
Flatland var alvorlig syk. I journalistmiljøet gikk
ryktene om at det nærmet seg slutten for
Flatland.
KONA: Hallvard Flatland og kona Annelise før
utdelingen av Gullballen 2009 i Den Norske
Opera. Foto: Heiko Junge/Scanpix
Men Flatland nektet å gi seg uten kamp og
klamret seg tilbake til livet på mirakuløst vis.
Takket
Mye av æren har han gitt sin egen familie og ikke
minst personalet på Sunnaas sykehus, der han
tilbrakte mye tid på hans lange ferd tilbake til
livet.
TV-comeback
Selv om Hallvard Flatland har gjort det meste
innen TV-underholdning er det likevel hans neste
programlederjobb han mener blir hans aller
viktigste. Innsamlingsaksjonen Aksjon Sunnaas:
Fra tragedier til mirakler blir hans comeback som
programleder.
- Det blir jo litt spesielt. For det første blir det
veldig hyggelig å gjøre en TV-sending sammen
med min datter Katarina, og så er det er hyggelig
å være tilbake i manesjen. Det blir også veldig
spesielt å komme tilbake til Sunnaas. Det vekker
en del minner å være der igjen, forteller Flatland
til TV 2.
Gir tilbake

Uttak 03.09.2015 Kilde: Retriever

- Hovedpoenget med sendingen er at vi skal samle inn
penger til Sunnaas-stiftelsen, i tillegg får vi mange sterke
historier fra tidligere pasienter på Sunnaas - det blir det
viktigste. Vi skal ha fokus på forskningen som skjer på
Sunnaas. Det drives i dag veldig god forskning på det
som heter stamcellebehandling, og det er en måte man
håper, og tror, skal kunne føre til at lamme skal kunne
gå igjen en gang i fremtiden.
Takknemlig
- Du har selv vært pasient på Sunnaas, hvordan husker
du oppholdet ditt?
- De som jobber der er helt spesielle og man må nesten
være pasient der før man kan fullt ut forstå den enorme
arbeidsgleden og humøret som gjør at du bare er nødt til
å bli glad i alle sammen. Man blir samtidig veldig
takknemlig for den innsatsen de viser, husk at disse
menneskene legger hele sjelen sin i at du som pasient
skal kunne komme tilbake til et liv som frisk eller så
verdig som mulig med det handikappet du har.
Følte seg usårbar
- Du er en person som har levd et svært priviligert liv,
både på TV-skjermen og privat. Er det da lett å føle seg
uovervinnelig?
- Der er du inne på noe som er helt essensielt, det kan
jeg selv skrive under på. Jeg hadde hørt om Sunnaas, og
jeg viste om Sunnaas - men det angikk jo ikke MEG. For
jeg var jo usårbar. Dette kunne jo ikke ramme meg. Så
plutselig så bare smeller det, og det er akkurat det som
er poenget: Folk må innse at selv om dette skjedde med
meg, så kan det skje med deg i morgen, eller noen du er
veldig glad i - som kanskje er enda verre. Derfor skal vi
støtte opp om en aksjon der vi samler inn penger til
forskning, slik at vi skal få lamme til å gå igjen.

Flatland er nøye med å understreke at dette ikke
skal handle om ham selv. Målet er å samle inn
penger til Sunnaas-stiftelsen, slik at de kan
hjelpe andre som opplever sykdom eller alvorlig
skade.

Du kan gi et bidrag til Sunnaas-stiftelsen i innsamlingsboksen til høyre.

HEDRET: I 2014 ble en rørt Hallvard Flatland
hedret for sin mangeårige innsats som
programleder med en Gullrutens hederspris.
Foto: Marit Hommedal/scanpix

- Vi får besøk av fine gjester som skal sitte i vårt
telefonpanel og ta imot telefoner, og vi har også med
mange flotte artister. Og med den værmeldingen vi har
kommer vi også til å få en fantastisk flott solnedgang
over Sunnaas, avslutter Flatland som selv har sett den

Flotte artister
- Hva kan vi vente oss i kveld?
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samme solnedgangen før - men da som pasient.
Aksjon Sunnaas: Fra tragedier til mirakler sendes
på TV 2 lørdag 22. august kl 2030.
Slik kan du gi ditt bidrag:

Uttak 03.09.2015 Kilde: Retriever

I tillegg kan du sende en sms med teksten: SUNNAAS,
til 2160 Takst kr 200,PÅ TOPPEN: Hallvard Flatland ble rikskjendis da han
ledet Casino på TVNorge. Foto: Scanpix
© TV2

Telefonnummeret til panelet er 815 11 321.
Se webartikkelen på http://ret.nu/KM7gXwU

Du kan også ringe givertelefon 820 44 773 Takst
kr 200,-
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Omer Bhatti donerer solbrillene til Michael Jackson for Sunnaas
TV2. Publisert på nett 22.08.2015 19:15. (Oppdatert 23.08.2015 23:32) Profil: Sunnaas sykehus HF, Sunnasstiftelsen.
Sigrid Schei Lorentzen ssc@tv2.no.

Kjendisene donerer private gjenstander til
Sunnaas-stiftelsen. Lørdag kveld kl.20.30
sendes Aksjon Sunnaas: Fra tragedier til mirakler
på TV 2. (Oppdatert: 23.08.2015 23:32)
Far og datter leder sendingen
Katarina og Hallvard Flatland skal lede sendingen
fra rehabiliteringssykehuset hvor Hallvard selv
oppholdt seg - og ble frisk.
- Jeg ble trillet inn i rullestol, og gikk ut dørene på
egne bein ti uker senere. I løpet av de ti ukene
der fikk jeg både se og selv oppleve det utrolig
viktige arbeidet som gjøres på Sunnaas, sier han
til TV 2.
Nå kjemper far og datter sammen med resten av
kjendisnorge for å samle inn penger til
Sunnaasstiftelsen til inntekt for
rehabiliteringsformål over hele landet.
Kjendiser med giverglede
Innsamlingsaksjonen engasjerer, og kjendiser
som Per sundnes, Maria Haukås Mittet og Omer
Bhatti selger verdifulle gjenstander for å samle
inn penger til det veldedige formålet.
Kjendisene lager støttevideoer som de deler i
sosiale medier. Det gjør de i samarbeid med
selskapet snapsale.com, som har oppfordret alle
til å selge og kjøpe ting til inntekt for stiftelsen.
For Omer Bhatti har Sunnaas en ekstra stor
betydning, da hans mor oppholdt seg der i flere
måneder.
- Mamma fikk hjerneslag da jeg var tenåring og
mistet evnen til å prate. Hun ble også lam på
høyre side av kroppen, forteller Omer til TV 2.
Donerer Michael Jacksons solbriller
Familien bodde i USA, men moren ble fløyet til
Norge og fikk rehabilitering på Sunnaas.
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- Hun fikk livet sitt tilbake. Det har vært ekstremt
verdifullt. Ikke bare for henne, men for oss
pårørende også. Jeg fikk nøye oppfølging, og
masse informasjon om hva sykdommen innebar,
sier han.
Omer donerer bort en rekke gjenstander. Bhatti
gir bort en skjorte han brukte under Adils
hemmelige dansere, en jakke han brukte under
Skal vi danse og fire capser.
I tillegg gir han bort et par solbriller han fikk av
Michael Jackson i 2003.
- Jeg fikk brillene under en reise i Aspen i
Colorado. Det er ikke fancy briller, men Michael
brukte dem til hverdagsbruk. Man kan se at
brillene er brukt, sier Omer.
Sandra Lyng Haugen skal donere en tromme,
mens Didrik Solli-Tangen skal donere et
fallskjermhopp, opplyser de to til TV 2.
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bruke denne muligheten til å selge noe de ikke trenger
til inntekt for et godt formål, sier hun.
Lederen i Snapsale, Erland Bakke, understreker at hvem
som helst kan støtte stiftelsen ved å laste ned appen og
legge ut noe de ønsker å selge med #Sunnaas.
- Vi håper mange vil bruke vår enkle løsning til å være
med å sørge for at Sunnaasstiftelsen får et ende bedre
grunnlag for det viktige arbeidet de gjør, sier Bakke.
Ønsker du å donere penger til Sunnaas-aksjonen?
Benytt deg av boksen i saken, eller bruk følgene
metoder:
Givernummer: 820 44773, kr 200
SMS: SUNNAAS til 2160 (200)
GIVERGLEDE: Omer Bhatti, Sandra Lyng Haugen og
Didrik Solli Tangen er med å støtte innsamlingsaksjonen
for Sunnaas. Foto: Stella Pictures.
© TV2

Håper flere vil donere
Se webartikkelen på http://ret.nu/LmTd7qFt

Daglig leder i stiftelsen, Marianne Holth Dybwad,
sier hun er overveldet over støtten fra norske
kjendiser.
- Dette er en sterk anerkjennelse av det arbeidet
stiftelsen gjør. Jeg håper så mange som mulig vil
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Selger Michael Jackson-solbriller til inntekt for morens
rehabiliteringssted
VG Nett. Publisert på nett 22.08.2015 20:34. (Oppdatert 24.08.2015 00:38) Profil: Sunnaas sykehus HF, Aksjon Sunnaas.
Angelica Hagen.

Artisten Omer Bhatti (31) gir tilbake til stedet
som ga moren muligheten til å leve igjen.
(Oppdatert: 24.08.2015 00:38)
Bhatti og flere andre kjendiser skal auksjonere
bort eiendeler til inntekt for Sunnaasstiftelsen i
TV-aksjonen Aksjon Sunnaas: Fra tragedier til
mirakler som sendes på TV 2.
Bøssebærere for TV-aksjonen: Samlet inn
rekordbeløp
Artisten har imidlertid et noe spesielt forhold til
sykehuset som han først satte sine føtter på som
15-åring. Moren hans, Pia Bhatti, fikk sitt første
hjerneslag da han bare var 15 år gammel. Dette
var under tiden de bodde i USA.
Han forteller at legene i USA var kjempeflinke,
men for at hun skulle kunne lære seg å prate
norsk igjen måtte de reise tilbake til Norge. Her
hjemme ble hun sendt til Sunnaas og familien var
der i flere måneder for at hun skulle lære å bruke
kroppen igjen.
- Hele høyresiden hennes var lammet. På
Sunnaas fikk hun livet tilbake, sier Bhatti til VG.
Fikk livet snudd: Sigurd (38) ble lam fra brystet
og ned
Bhatti legger solbriller han har fått av selveste
Michael Jackson til auksjon for å støtte
Sunnaasstiftelsen.
Brillene ligger allerede ute på Snapsale slik at
hvem som helst kan sikre seg popikonets briller.
MICHAEL JACKSON: Omer Bhatti fikk disse
solbrillene av Michael Jackson. De ligger ute til
auksjon på Snapsale.
Foto: Erland Bakke
- Hun er en fighter
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Gjennom månedene moren var på Sunnas var
Bhatti regelmessig på besøk.
- De tok godt vare på meg som pårørende, og
som i tillegg bare var 15 år. Jeg lærte mye om
hjerneslag og om hvordan årene etter kom til å
bli - det har hjulpet meg masse, sier han.
Nå går det kjempebra med moren, ifølge sønnen.
- Hun er en fighter, en skikkelig kriger. Hun hadde
sikkert ikke vært like frisk i dag om hun ikke
hadde vært på Sunnaas, sier han.
Bhatti skal auksjonere bort en del ting som han
blant annet har brukt på TV og som har stor
sentimental verdi for ham.
- Jeg håper det kommer inn en del støtte, slik at
stedet kan bli enda finere.
Følelsesladd Bhatti: Skrev låt i Michael Jacksons
hjem
Flere kjendiser bidrar
I tillegg til Bhatti skal blant annet MGP-profil Per
Sundnes, artist Sandra Lyng, programleder
Synnøve Skarbø, TV-profil Didrik Solli Tangen og
musiker Juno El Grande auksjonere bort
eiendeler til inntekt for stiftelsen.
I kveld skal også far og datter, Hallvard og
Katarina Flatland være programledere sammen
for første gang.
Hallvard, som selv har tilbrakt ti uker på Sunnaas
etter å ha vært i koma i tre måneder, var den
som tok initiativet til programmet.
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- Jeg har tilbrakt flere uker på sykehus og vet hva hjelpen
betyr. Jeg har fått et nært forhold til stedet. Det er fint å
kunne bidra til å gi noe tilbake, sier han til VG.
Det var i januar 2013 at TVNorge-gründeren,
programlederen, Casino-verten og forretningsmannen ble
rammet av det uhyre sjeldne HLH-syndromet, som enkelt
sagt trigger immunforsvaret til å angripe kroppens vitale
organer.
Katarina Flatland: - Tøffeste året i mitt liv
- Overveldet
Daglig leder i stiftelsen, Marianne Holth Dybwad, sier
hun er overveldet av støtten fra norske kjendiser.
- Dette er en sterk anerkjennelse av det arbeidet
stiftelsen gjør, men først og fremst er det et viktig
initiativ for å skaffe mer midler til tiltak for mennesker
som trenger vår hjelp til å finne en vei videre, sier hun.
Erland Bakke, leder i Snapsale understreker at hvem
som helst kan støtte stiftelsen ved å legge ut eiendeler
på app-tjenesten med hashtaggen #Sunnaas.
- Vi håper mange vil bruke vår enkle løsning til å være
med å sørge for at Sunnaasstiftelsen får et ende bedre
grunnlag for det viktige arbeidet de gjør, avslutter han
STØTTE: Omer Bhatti har tilbrakt utallige timer på
Sunnaas med sin syke mor. Nå selger han solbriller han
har fått av Michael Jackson til inntekt for stiftelsen.
Foto: Erland Bakke
© VG Nett
Se webartikkelen på http://ret.nu/UgDyBadj

VG+: Hallvard Flatland vil gi tilbake
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Sunnaas sykehus viser seg fram i all sin prakt
Akershus Amtstidende. Publisert på nett 22.08.2015 22:56. Profil: Sunnaas sykehus HF, Sunnaas sykehus HF.
Staale Reier Guttormsen.

Lørdagens direktesendte TV2-aksjon kalt, Aksjon
Sunnaas: Fra tragedier til mirakler synes å være
en suksess nesten uansett hvor mye penger som
samles inn.
Det fantastiske sensommerværet gir ypperlige tvbilder som gir de sterke historiene som formidles
en perfekt ramme. Sunnaas sykehus får virkelig
presentert seg for det norske folk i beste
sendetid.
I kjendispanelet som ringer rundt for å samle inn
mest mulig penger, sitter Nesoddens ordfører
Nina Sandberg som naturlig nok er spent før hun
setter seg ned med telefonen:
- Ja, det er klart jeg er spent, men mest av alt så
gleder jeg meg. Jeg håper virkelig at folk
responderer positivt fordi midlene neppe kan
brukes bedre enn her på Sunnaas, sier Sandberg
før hun skynder seg inn til studioplassen.
Innsamlingsaksjonen går altså til inntekt for
Sunnaasstiftelsen, som jo er en hjelpende hånd
som skal gjøre det mulig for rehabiliteringsfeltet i
Norge å lede an i den teknologiske utviklingen.
Midlene som samles inn i kveld skal blant annet
finansiere flere prosjekter som vil gjøre livet
lettere for de hardest rammede pasientene, som
virtuell spillteknologi og robotteknologi.
Halvrad og Katarina Flatland leder seerne
gjennom et variert program med sterke historier
og flotte artister, som Eva & The Heartmaker,
Øystein Baadsvik, Rein Alexander, Halvdan
Sivertsen, Hanne Krogh, Marianne Antonsen og
Reidun Sæther.
Reidun Sæther viste hvilken eminent sanger hun
er i fantastisk sensommervær på terrassen på
Sunnaas sykehus. (Foto: Staale Reier
Guttormsen)
© Akershus Amtstidende
Se webartikkelen på http://ret.nu/rkCA9Ne8
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Fem år før Besseggen satt Espen i rullestol
Bergens Tidende (1 likt treff). Publisert på trykk 24.08.2015. Profil: Sunnaas sykehus HF, Sunnaas sykehus HF.
Kari Pedersen|foto. Side: 4.

Her er Espen Dale på toppen av Besseggen, fem
år etter at han braste i asfalten fra femte etasje.

4 // NYHETER

BERGENS TIDENDE MANDAG 24. AUGUST 2015

-Vet du hva jeg sa på toppen? Livet er en fest,
det har det alltid vært og kommer alltid til å
være!
Fallulykken snudde opp ned på livet til Espen
Dale (25), men har ikke fratatt ham den kjappe
replikken.
METALGUTT: Fingrene i været på djevelsk vis. Espen Dale er metal-fan, også på toppen av Besseggen. – Turen var en prøvelse, sier hans spreke far. – Problemfritt, erklærer hovedFOTO: PRIVAT
personen.

En lørdagskveld i 2009 klatret da 18-årige Espen
ut på gesimsen utenfor et hotellrom i femte
etasje i Rosenkrantz’ gate og ramlet 14 meter
ned i bakgården.
Vant førligheten tilbake
Fallet påførte ham alvorlig hodeskade. Nå, seks
år etter, er Espen Dale et eksempel på hva som
er mulig å få til med skikkelig rehabilitering.
Synet på venstre øye er tapt. Han snakker
innimellom uklart, og finmotorikken i venstre
hånd er ikke så god som han skulle ønske.
-Jeg drømmer om å spille gitar igjen, erklærer
han.
Men rullestolen er for lengst parkert.
Støttehjulene på sykkel-en skrudd av og i
garasjen står enhjulssykkelen og venter på at
balanseevnen blir enda bedre.
Venstre side var lammet, men slik er det slett
ikke lenger.
-Kjenn på denne hånden, sier han og griper hardt
med venstrehånden.
-Og denne bicepsen, legger han til med et smil.
-Pågående prosjekt
Rehabiliteringen startet allerede da Espen lå i
koma på Haukeland universitetssykehus. De
største fremskrittene kom den første tiden, da
han fikk plass hode-skadeavdelingen på Nordås.

Fem år før
Besseggen
satt Espen
i rullestol
Her er Espen Dale på
toppen av Besseggen,
fem år etter at han braste
i asfalten fra femte etasje.
KARI PEDERSEN
kari.pedersen@bt.no
foto GIDSKE STARK

– Vet du hva jeg sa på toppen?
Livet er en fest, det har det alltid
vært og kommer alltid til å være!
Fallulykken snudde opp ned
på livet til Espen Dale (25), men
har ikke fratatt ham den kjappe
replikken.
En lørdagskveld i 2009 klatret
da 18-årige Espen ut på gesimsen utenfor et hotellrom i femte
etasje i Rosenkrantz’ gate og
ramlet 14 meter ned i bakgården.

Vant førligheten tilbake
Fallet påførte ham alvorlig
hodeskade. Nå, seks år etter, er
Espen Dale et eksempel på hva
som er mulig å få til med skikkelig rehabilitering.
Synet på venstre øye er tapt.
Han snakker innimellom uklart,
og finmotorikken i venstre hånd
er ikke så god som han skulle
ønske.

– Jeg drømmer om å spille
gitar igjen, erklærer han.
Men rullestolen er for lengst
parkert.
Støttehjulene
på
sykkelen skrudd av og i garasjen
står enhjulssykkelen og venter på
at balanseevnen blir enda bedre.
Venstre side var lammet, men
slik er det slett ikke lenger.
– Kjenn på denne hånden,
sier han og griper hardt med
venstrehånden.
– Og denne bicepsen, legger
han til med et smil.

– Pågående prosjekt
Rehabiliteringen startet allerede
da Espen lå i koma på Haukeland
universitetssykehus. De største
fremskrittene kom den første
tiden, da han fikk plass hodeskadeavdelingen på Nordås.
Overgangen til å få hjelp
hjemme i Askøy kommune gikk
ikke knirkefritt, men nå er opplegget på plass: Vernet arbeidsplass to ganger i uken, to dager
i uken på skolebenken og ukentlig trening både med logoped og
musikkterapeut.
– Rehabilitering er et pågående prosjekt, det er ikke
gjort en gang for alle, sier Tore

MUSIKERDRØM:
Musikk er den
store lidenskapen. Espen
øver på piano og
drømmer om at
venstrehånden
en dag skal fikse
gitarstrengene.

Dale, far og verge for Espen.
De siste årene har Espen
bodd i egen leilighet. Der får han
hjelp i det daglige av personlige
assistenter.
Målet er at den unge mannen
en dag skal klare hverdagen uten
assistenter. Han fikser så mye,
men hjerneskaden gir dårlig
impulskontroll og konsentrasjon.

– Flere liv skal leves
Marianne Holth Dybwad, leder
i Sunnaasstiftelsen brenner for
rehabilitering.
– Flere og flere liv reddes
av akuttmedisin. Når flere liv
reddes, skal også flere liv leves.
Derfor er det så viktig å kunne
gjøre et løft for dem som er rammet, så de kan få gode og aktive
liv, sier hun.
Lørdag kveld arrangerte
Sunnaasstiftelsen og TV 2 en
innsamlingsaksjon til inntekt
for stiftelsen. Pengene går til
rehabiliteringsprosjekter landet
rundt, forteller Dybwad.
Før reprisen på TV 2 startet
klokken 16.00 søndag, hadde
aksjonen passert 16,5 millioner
kroner.
Sunnaasstiftelsen ble etablert
som et privat initiativ i 2006.
Navnet er hentet fra Sunnaas
sykehus på Nesodden, men stiftelsen virker over hele landet.

FAKTA

n Etablert 1. februar 2006 av
privatpersoner som ønsket
å gjøre mer for pasientene
enn hva det offentlige kan gi
av tilbud. Sunnaasstiftelsens
mål er å dekke gapet mellom
offentlige bevilgninger og
pasientenes behov.
n Stiftelsen er særlig til for
Sunnaas sykehus HF som
ble etablert i 1954 av Birgit
og Rolf Sunnaas, men støtter
prosjekter også andre steder
i landet.

Når flere liv reddes,
skal også flere liv
leves.
Marianne Holth Dybwad, leder i
Sunnaasstiftelsen

– Vi ser at offentlige midler
ikke alltid strekker til. Vi er der
for å yte det ekstra som kan gjøre
en forskjell, sier hun.
Stiftelsen skaffer penger til

utstyr, forskning og arrangerer
årlige leire der mennesker som
har fått en skade får treffe andre
i samme situasjon.
– Vi tror på at felles møtearenaer gir motivasjon til å leve
et aktivt liv etter en skade. Mentorene våre er mennesker som
selv er skadet, forteller hun.

– Problemfritt
Espen har ikke vært på leir med
Sunnaasstiftelsen, men har tre
ganger vært på Beitostølen.
Etter første leiren gikk han
Ridderrennet.
Mest stolt er han over turen
han tok etter tredje besøk på
Beitostølen. Da kom far Tore og
mor Anne Grete til Jotunheimen
og gikk over Besseggen med
sønnen. Turen hadde han gått
en gang før, men det var før det
fatale fallet.
– Det var litt av en prøvelse,
ler pappa Tore og beskriver
hvordan én gikk fremme, trakk
og motiverte, mens den andre
gikk bak og støttet.
– Det var problemfritt, erklærer hovedpersonen, før han
trekker oss inn i huset for å
demonstrere hvordan han hver
eneste dag øver opp den dårlige
hånden.
Ulykken blir han ikke ferdig
med. Ikke rehabiliteringen heller.

Overgangen til å få hjelp hjemme i Askøy kommune gikk
ikke knirkefritt, men nå er opplegget på plass: Vernet
arbeidsplass to ganger i uken, to dager i uken på
skolebenken og ukentlig trening både med logoped og
musikkterapeut.
-Rehabilitering er et pågående prosjekt, det er ikke gjort
en gang for alle, sier Tore Dale, far og verge for Espen.
De siste årene har Espen bodd i egen leilighet. Der får
han hjelp i det daglige av personlige assistenter.
Målet er at den unge mannen en dag skal klare
hverdagen uten assistenter. Han fikser så mye, men
hjerneskaden gir dårlig impulskontroll og konsentrasjon.
-Flere liv skal leves
Marianne Holth Dybwad, leder i Sunnaasstiftelsen
brenner for rehabilitering.
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-Flere og flere liv reddes av akuttmedisin. Når
flere liv reddes, skal også flere liv leves. Derfor er
det så viktig å kunne gjøre et løft for dem som er
rammet, så de kan få gode og aktive liv, sier hun.
Lørdag kveld arrangerte Sunnaasstiftelsen og TV
2 en innsamlingsaksjon til inntekt for stiftelsen.
Pengene går til rehabiliteringsprosjekter landet
rundt, forteller Dybwad.
Før reprisen på TV 2 startet klokken 16.00
søndag, hadde aksjonen passert 16,5 millioner
kroner.
Sunnaasstiftelsen ble etablert som et privat
initiativ i 2006. Navnet er hentet fra Sunnaas
sykehus på Nesodden, men stift-elsen virker over
hele landet.
-Vi ser at offentlige midler ikke alltid strekker til.
Vi er der for å yte det ekstra som kan gjøre en
forskjell, sier hun.
Stiftelsen skaffer penger til utstyr, forskning og
arrangerer årlige leire der mennesker som har
fått en skade får treffe andre i samme situasjon.
-Vi tror på at felles møte-arenaer gir motivasjon til
å leve et aktivt liv etter en skade. Mentorene våre
er mennesker som selv er skadet, forteller hun.

Uttak 03.09.2015 Kilde: Retriever

-Det var litt av en prøvelse, ler pappa Tore og beskriver
hvordan én gikk fremme, trakk og motiverte, mens den
andre gikk bak og støttet.
-Det var problemfritt, erklærer hovedpersonen, før han
trekker oss inn i huset for å demonstrere hvordan han
hver eneste dag øver opp den dårlige hånden.
Ulykken blir han ikke ferdig med. Ikke rehabiliteringen
heller.
Fakta:

fakta

Etablert 1. februar 2006 av privatpersoner som ønsket å
gjøre mer for pasientene enn hva det offentlige kan gi av
tilbud. Sunnaasstiftelsens mål er å dekke gapet mellom
offentlige bevilgninger og pasientenes behov.
Stiftelsen er særlig til for Sunnaas sykehus HF som ble
etablert i 1954 av Birgit og Rolf Sunnaas, men støtter
prosjekter også andre steder i landet.
Bildetekst: METALGUTT: Fingrene i været på djevelsk vis.
Espen Dale er metal-fan, også på toppen av Besseggen.
- Turen var en prøvelse, sier hans spreke far. Problemfritt, erklærer hoved-personen. FOTO:

-Problemfritt

PRIVAT|MUSIKERDRØM: Musikk er den store

Espen har ikke vært på leir med
Sunnaasstiftelsen, men har tre ganger vært på
Beitostølen. Etter første leiren gikk han
Ridder-rennet.

liden-skapen. Espen øver på piano og drømmer om at

Mest stolt er han over turen han tok etter tredje
besøk på Beitostølen. Da kom far Tore og mor
Anne Grete til Jotunheimen og gikk over
Besseggen med sønnen. Turen hadde han gått
en gang før, men det var før det fatale fallet.

venstre-hånden en dag skal fikse gitarstrengene.
© Bergens Tidende

Oversikt over like treff
Fem år før Besseggen satt Espen i rullestol
Bergens Tidende - Login 24.08.2015 08:43
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Fem år før Besseggen satt Espen i rullestol
Bergens Tidende - Login. Publisert på nett 24.08.2015 08:43. (Oppdatert 24.08.2015 18:57) Profil: Sunnaas sykehus HF, Sunnaas
sykehus HF.
Kari Pedersen.

Her er Espen Dale på toppen av Besseggen, fem
år etter at han braste i asfalten fra femte etasje.
- Vet du hva jeg sa på toppen? Livet er en fest,
det har det alltid vært og kommer alltid til å
være! (Oppdatert: 24.08.2015 18:57)
Fallulykken snudde opp ned på livet til Espen
Dale (25), men har ikke fratatt ham den kjappe
replikken.
En lørdagskveld i 2009 klatret da 18-årige Espen
ut på gesimsen utenfor et hotellrom i femte
etasje i Rosenkrantz' gate og ramlet 14 meter
ned i bakgården.
Vant førligheten tilbake
Fallet påførte ham alvorlig hodeskade. Nå, seks
år etter, er Espen Dale et eksempel på hva som
er mulig å få til med skikkelig rehabilitering.
Synet på venstre øye er tapt. Han snakker
innimellom uklart, og finmotorikken i venstre
hånd er ikke så god som han skulle ønske.
- Jeg drømmer om å spille gitar igjen, erklærer
han.
Men rullestolen er for lengst parkert.
Støttehjulene på sykkel en skrudd av og i
garasjen står enhjulssykkelen og venter på at
balanseevnen blir enda bedre.
Venstre side var lammet, men slik er det slett
ikke lenger.
- Kjenn på denne hånden, sier han og griper hardt
med venstrehånden.
- Og denne bicepsen, legger han til med et smil.
- Pågående prosjekt
Rehabiliteringen startet allerede da Espen lå i
koma på Haukeland universitetssykehus. De
største fremskrittene kom den første tiden, da
han fikk plass hode skadeavdelingen på Nordås.
Overgangen til å få hjelp hjemme i Askøy
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kommune gikk ikke knirkefritt, men nå er
opplegget på plass: Vernet arbeidsplass to
ganger i uken, to dager i uken på skolebenken og
ukentlig trening både med logoped og
musikkterapeut.
- Rehabilitering er et pågående prosjekt, det er
ikke gjort en gang for alle, sier Tore Dale, far og
verge for Espen.
De siste årene har Espen bodd i egen leilighet.
Der får han hjelp i det daglige av personlige
assistenter.
Målet er at den unge mannen en dag skal klare
hverdagen uten assistenter. Han fikser så mye,
men hjerneskaden gir dårlig impulskontroll og
konsentrasjon.
- Flere liv skal leves
Marianne Holth Dybwad, leder i
Sunnaasstiftelsen brenner for rehabilitering.
- Flere og flere liv reddes av akuttmedisin. Når
flere liv reddes, skal også flere liv leves. Derfor er
det så viktig å kunne gjøre et løft for dem som er
rammet, så de kan få gode og aktive liv, sier hun.
Lørdag kveld arrangerte Sunnaasstiftelsen og TV
2 en innsamlingsaksjon til inntekt for stiftelsen.
Pengene går til rehabiliteringsprosjekter landet
rundt, forteller Dybwad.
Før reprisen på TV 2 startet klokken 16.00
søndag, hadde aksjonen passert 16,5 millioner
kroner.
Sunnaasstiftelsen ble etablert som et privat
initiativ i 2006. Navnet er hentet fra Sunnaas
sykehus på Nesodden, men stift elsen virker over
hele landet.
- Vi ser at offentlige midler ikke alltid strekker til.
Vi er der for å yte det ekstra som kan gjøre en
forskjell, sier hun.
Stiftelsen skaffer penger til utstyr, forskning og
arrangerer årlige leire der mennesker som har
fått en skade får treffe andre i samme situasjon.
- Vi tror på at felles møte arenaer gir motivasjon
til å leve et aktivt liv etter en skade. Mentorene

Uttak 03.09.2015 Kilde: Retriever

våre er mennesker som selv er skadet, forteller hun.
- Problemfritt
Espen har ikke vært på leir med Sunnaasstiftelsen, men
har tre ganger vært på Beitostølen. Etter første leiren
gikk han Ridder rennet.
Mest stolt er han over turen han tok etter tredje besøk
på Beitostølen. Da kom far Tore og mor Anne Grete til
Jotunheimen og gikk over Besseggen med sønnen. Turen
hadde han gått en gang før, men det var før det fatale
fallet.
- Det var litt av en prøvelse, ler pappa Tore og beskriver
hvordan én gikk fremme, trakk og motiverte, mens den
andre gikk bak og støttet.
- Det var problemfritt, erklærer hovedpersonen, før han
trekker oss inn i huset for å demonstrere hvordan han
hver eneste dag øver opp den dårlige hånden.
Ulykken blir han ikke ferdig med. Ikke rehabiliteringen
heller.
Fact-box info:
Sunnaasstiftelsen
Etablert 1. februar 2006 av privatpersoner som ønsket å
gjøre mer for pasientene enn hva det offentlige kan gi av
tilbud. Sunnivasstiftelsens mål er å dekke gapet mellom
offentlige bevilgninger og pasientenes behov.
Stiftelsen er særlig til for Sunnaas sykehus HF som ble
etablert i 1954 av Birgit og Rolf Sunnaas, men støtter
prosjekter også andre steder i landet.
Image info:
Espen satt i rullestol. Se hva han klarer nå!
MUSIKERDRØM: Musikk er den store liden skapen.
Espen øver på piano og drømmer om at venstre hånden
en dag skal fikse gitarstrengene.
METALGUTT: Fingrene i været på djevelsk vis. Espen
Dale er metal-fan, også på toppen av Besseggen. - Turen
var en prøvelse, sier hans spreke far. - Problemfritt,
erklærer hoved personen. FOTO: PRIVAT
© Bergens Tidende - Login
Se webartikkelen på http://ret.nu/dQIGIFXJ
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Sola ble ingen spøk for Komiprisen
Kampanje. Publisert på nett 24.08.2015 11:25. Profil: Sunnaas sykehus HF, Aksjon Sunnaas.
Dag Robert Jerijervi.

Humor-Norges store festkveld samlet 478.000
seere og en andel på 42,1 prosent lørdag kveld
på NRK1. Det er 129.000 færre seere enn i fjor,
da utdelingen ble sendt første helgen i
september, men andelen er høyere. - Vi må si
oss fornøyd.
Vi har hatt den største konkurransen vi
noensinne kan få, nemlig været. Det var en
fantastisk dag. Det gjorde nesten vondt å være
inne å lage tv, sier prosjektleder Stian Malme i
NRK til Kampanje.
Han tror mange nå vil få med seg Komiprisen på
NRK Nett-TV.
- Vi vet jo at om vi bare venter én uke, så stiger
seertallene, men for oss passet det fint å sende
Komiprisen denne helgen. Selv om vi hadde knall
konkurranse er vi kjempefornøyde med
sendingen, sier Malme.
Tøff konkurranse ble det også for TV 2 som
hadde 348.000 seere på Norske talenter fredag.
Det ga en andel på 34 prosent blant alle seere
over 12 år og 52 prosent i 20-49.
Aksjon Sunnaas, som ble ledet av far og datter
Hallvard og Katarina Flatland, hadde 240.000
seere og en andel på 22 prosent lørdag.
Kommentér
TV 2-kvartett:
Sigrid Bonde Tusvik, Else Kåss Furuseth,
Henriette Steenstrup og Lisa Tønne skal få TV 2seerne til å le i høst. Foto: Terje Bendiksby/NTB
Scanpix.
Mistet over 100.000 seere.
© Kampanje
Se webartikkelen på http://ret.nu/c6yx7jpY
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17 millioner samlet inn til Sunnaas sykehus
Fædrelandsvennen. Publisert på nett 24.08.2015 21:12. Profil: Sunnaas sykehus HF, Sunnaas sykehus HF.
NTB.

Oslo (NTB): Nærmere 17 millioner kroner ble
samlet inn under TV-innsamlingen til Sunnaas
sykehus lørdag.
- Vi er takknemlige for at det norske folk slik har
gitt sitt bidrag til mennesker som trenger hjelp til
å finne en vei videre etter sykdom og skade, sier
stiftelsens leder Marianne Holt Dybwad i en
pressemelding.
- Aksjonen har så lagt skapt stor oppmerksomhet
om rehabiliteringsfeltet. Vi fortsetter arbeidet
med å samle inn midler til banebrytende
forskning, teknisk utstyr og aktivitetstilbud som
ikke finansieres av det offentlige, sier hun.
Innsamlingsaksjonen Aksjon Sunnaas - Fra
tragedier til mirakler ble sendt direkte på TV 2 og
ble ledet av Hallvard og Katarina Flatland. (NTB)
© Fædrelandsvennen
Se webartikkelen på http://ret.nu/A1ZXGc7P

Oversikt over like treff
17 millioner samlet inn til Sunnaas sykehus
Klassekampen 24.08.2015 21:40

17 millioner samlet inn til Sunnaas sykehus
iTromsø 25.08.2015 10:14
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17 millioner samlet inn til Sunnaas sykehus
Avisen Agder (3 like treff). Publisert på nett 24.08.2015 21:13. Profil: Sunnaas sykehus HF, Sunnaas sykehus HF.
Steinar.RostadBreivik@ntb.no.

Oslo (NTB): Nærmere 17 millioner kroner ble
samlet inn under TV-innsamlingen til Sunnaas
sykehus lørdag.
- Vi er takknemlige for at det norske folk slik har
gitt sitt bidrag til mennesker som trenger hjelp til
å finne en vei videre etter sykdom og skade, sier
stiftelsens leder Marianne Holt Dybwad i en
pressemelding.
- Aksjonen har så lagt skapt stor oppmerksomhet
om rehabiliteringsfeltet. Vi fortsetter arbeidet
med å samle inn midler til banebrytende
forskning, teknisk utstyr og aktivitetstilbud som
ikke finansieres av det offentlige, sier hun.
Innsamlingsaksjonen Aksjon Sunnaas - Fra
tragedier til mirakler ble sendt direkte på TV 2 og
ble ledet av Hallvard og Katarina Flatland. (NTB)
© Avisen Agder
Se webartikkelen på http://ret.nu/hwBQe0sU

Oversikt over like treff
17 millioner samlet inn til Sunnaas sykehus
Klassekampen 24.08.2015 21:40

17 millioner samlet inn til Sunnaas sykehus
iTromsø 25.08.2015 10:14

17 millioner samlet inn til Sunnaas sykehus
Fædrelandsvennen 24.08.2015 21:12
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17 millioner samlet inn til Sunnaas sykehus
Klassekampen. Publisert på nett 24.08.2015 21:40. (Oppdatert 24.08.2015 23:42) Profil: Sunnaas sykehus HF, Sunnaas sykehus HF.

Oslo (NTB): Nærmere 17 millioner kroner ble
samlet inn under TV-innsamlingen til Sunnaas
sykehus lørdag. (Oppdatert: 24.08.2015 23:42)
24 August 21:00 - Vi er takknemlige for at det
norske folk slik har gitt sitt bidrag til mennesker
som trenger hjelp til å finne en vei videre etter
sykdom og skade, sier stiftelsens leder Marianne
Holt Dybwad i en pressemelding. - Aksjonen har
så lagt skapt stor oppmerksomhet om
rehabiliteringsfeltet. Vi fortsetter arbeidet med å
samle inn midler til banebrytende forskning,
teknisk utstyr og aktivitetstilbud som ikke
finansieres av det offentlige, sier hun.
Innsamlingsaksjonen Aksjon Sunnaas - Fra
tragedier til mirakler ble sendt direkte på TV 2 og
ble ledet av Hallvard og Katarina Flatland. (NTB)
© Klassekampen
Se webartikkelen på http://ret.nu/svRWo7tS

Oversikt over like treff
17 millioner samlet inn til Sunnaas sykehus
iTromsø 25.08.2015 10:14

17 millioner samlet inn til Sunnaas sykehus
Fædrelandsvennen 24.08.2015 21:12
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TAR IKKE RÅD FRA PAPPA
Her og Nå. Publisert på trykk 25.08.2015. Profil: Sunnaas sykehus HF, Aksjon Sunnaas.
SEBINA STEGAVIK. Side: 12-13.

KATARINA FLATLAND FØLGER FAR PÅ PARKETTEN

TV-høsten
Travel og
!
lykkelig

Tlryakvkeelloigg!

SOM FAR,
SÅ DATTER:

Katarina Flatland har lært masse av pappa
Hallvard. Men danseråd ber hun om andre
steder!
MED «SKAL vi danse», «Jakten på kjærligheten»
og legestudier er det mye å holde styr på
fremover for TV-yndlingen Katarina Flatland (26).
- Jeg har så mye morsomt å glede meg til at jeg
må klype meg selv litt i armen, sier hun svært
fornøyd til Her og Nå.
- Hvordan får du tid til alt dette?
- Jeg liker å ha mye å gjøre. Det er blitt dansing
om morgenen og Jakten-innspilling om kvelden.
Jeg begynte jo egentlig på skolen i går, så det er
litt mye akkurat nå, men jeg håper å kunne
sjonglere alt, stråler hun.
OG MED en travel høst har hun ikke mye tid til
årets legestudier.
- Det kan jo hende at jeg ryker fort ut av «Skal vi
danse». Da får jeg i alle fall tid til studier, ler hun.
Bærumsjenta har ingen planer om å legge TVkarrieren på hylla på grunn av legestudiene som
hun har ire år igjen av.

Katarina Flatland har
valgt å gå i pappa Hallvard
Flatlands fotspor. Både
som programleder og som
deltager i «Skal vi danse». I
helgen ledet de «Aksjon
Sunnaas» sammen
på TV 2.

KJOLEN BAK

ELEGANT: Den

lotte programlederen Guri
Solberg er alltid
vakker. – Jeg går
veldig ofte i svart,
det er alltid en
vinner, sier hun.

FREM: Skuespiller Linn Skåber glemte kjole
til festen. – Jeg
hadde glemt at
vi skulle pynte
oss. Jeg har
den også på
meg bak frem,
for da får den et
inere snitt.

TOK PÅ SEG FINSTASEN: I høst skal Truls
Svendsen reise land og strand rundt med TVkameraer. Han kunne også avsløre at hans
største utfordring å takle handler om høyder.

FLOTTE DAMER: «Hotel Cæsar»-skue-

spillerne Rudy Claes, Sølje Bergmann og
Anette Hoff kom sammen til festen. Alle
strålte de i hvitt fra topp til tå.

KATARINA FLATLAND FØLGER FAR PÅ PARKETTEN

TAR IKKE RÅD
FRA PAPPA
Katarina Flatland har lært masse av pappa
Hallvard. Men danseråd ber hun om andre steder!

FLOTT KAR: Tre-

barnspappa Øyvind
Mund så ut til å
kose seg på festen
uten barna.

VAKKER: Den nye «God mor-

gen Norge»-programlederen
Cathrine Fossum kom til den
glamorøse TV 2-festen i kjole
og sko fra Tiger of Sweden og
veske fra Michael Kors.

SOMMERFRESH: Katarina

Flatland strålte på fest i Zara
fra topp til tå, minus vesken
fra Hennes & Mauritz.

MED «SKAL vi danse», «Jakten
på kjærligheten» og legestudier
er det mye å holde styr på fremover for TV-yndlingen Katarina
Flatland (26).
– Jeg har så mye morsomt å
glede meg til at jeg må klype meg
selv litt i armen, sier hun svært
fornøyd til Her og Nå.
– Hvordan får du tid til alt
dette?
– Jeg liker å ha mye å gjøre. Det
er blitt dansing om morgenen og
Jakten-innspilling om kvelden.
Jeg begynte jo egentlig på skolen
i går, så det er litt mye akkurat nå,
men jeg håper å kunne sjonglere
alt, stråler hun.

OG MED en travel høst har hun

ikke mye tid til årets legestudier.
– Det kan jo hende at jeg ryker
fort ut av «Skal vi danse». Da får
jeg i alle fall tid til studier, ler hun.
Bærumsjenta har ingen planer
om å legge TV-karrieren på hylla
på grunn av legestudiene som
hun har ire år igjen av.
– Jeg har lyst til å bli lege, men
akkurat nå er jobben utrolig morsom, og jeg har det kjempegøy
med alt jeg gjør. Så det blir TVjobbing en stund til.

i pappas fotspor, gjenstår å se.
Når det gjelder danseferdighetene, har hun ennå ikke fått noen
gode råd fra pappa Flatland.
– Siden han er over 50, er det
liksom ikke så mange råd å få der.
Jeg må henvende meg til noen i
samme alder som heller kan gi
gode tips.
NÅR DET kommer til hennes
tidligere danseferdigheter, røper
gladjenta at hun danset litt jazzballett som liten.
– Men jeg var alltid hun som
gikk opp da alle andre gikk ned.
Jeg kunne ikke koreograi. Så jeg
var ekstremt lite god til å danse
da jeg var yngre.

PAPPA HALLVARD tok en sterk

3. plass da han deltok i «Skal vi
danse» i 2009. Om Katarina går

TeKST: SEBINA STEGAVIK
FOTO: LASSE ERIKSSON, TV 2

Jeg må henvende meg til noen i samme alder som heller
kan gi gode tips.
NÅR DET kommer til hennes tidligere danseferdigheter,
røper gladjenta at hun danset litt jazzballett som liten.
- Men jeg var alltid hun som gikk opp da alle andre gikk
ned.
Jeg kunne ikke koreograi. Så jeg var ekstremt lite god til
å danse da jeg var yngre.
SOM FAR, SÅ DATTER: Katarina Flatland har valgt å gå i
pappa Hallvard Flatlands fotspor. Både som
programleder og som deltager i «Skal vi danse». I helgen
ledet de «Aksjon Sunnaas» sammen på TV 2.
Bildetekst: ELEGANT: Den lotte programlederen Guri
Solberg er alltid vakker. – Jeg går veldig ofte i svart, det
er alltid en vinner, sier hun. FLOTT KAR: Trebarnspappa
Øyvind Mund så ut til å kose seg på festen uten barna.

- Jeg har lyst til å bli lege, men akkurat nå er
jobben utrolig morsom, og jeg har det kjempegøy
med alt jeg gjør. Så det blir TVjobbing en stund
til.

KJOLEN BAK FREM: Skuespiller Linn Skåber glemte kjole

PAPPA HALLVARD tok en sterk 3. plass da han
deltok i «Skal vi danse» i 2009. Om Katarina går

programlederen Cathrine Fossum kom til den glamorøse

i pappas fotspor, gjenstår å se.

fra Michael Kors. SOMMERFRESH: Katarina Flatland

til festen. – Jeg hadde glemt at vi skulle pynte oss. Jeg
har den også på meg bak frem, for da får den et inere
snitt. VAKKER: Den nye «God morgen Norge»TV 2-festen i kjole og sko fra Tiger of Sweden og veske
strålte på fest i Zara fra topp til tå, minus vesken fra

Når det gjelder danseferdighetene, har hun ennå
ikke fått noen gode råd fra pappa Flatland.
- Siden han er over 50, er det liksom ikke så
mange råd å få der.

Hennes & Mauritz. TOK PÅ SEG FINSTASEN: I høst skal
Truls Svendsen reise land og strand rundt med
TVkameraer. Han kunne også avsløre at hans største
utfordring å takle handler om høyder. FLOTTE DAMER:
«Hotel Cæsar»-skuespillerne Rudy Claes, Sølje
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Uttak 03.09.2015 Kilde: Retriever

Bergmann og Anette Hoff kom sammen til festen.
Alle strålte de i hvitt fra topp til tå.
© Her og Nå
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Uttak 03.09.2015 Kilde: Retriever

17 millioner samlet inn til Sunnaas sykehus
iTromsø. Publisert på nett 25.08.2015 10:14. Profil: Sunnaas sykehus HF, Sunnaas sykehus HF.
NTB.

Oslo (NTB): Nærmere 17 millioner kroner ble
samlet inn under TV-innsamlingen til Sunnaas
sykehus lørdag.
- Vi er takknemlige for at det norske folk slik har
gitt sitt bidrag til mennesker som trenger hjelp til
å finne en vei videre etter sykdom og skade, sier
stiftelsens leder Marianne Holt Dybwad i en
pressemelding.
- Aksjonen har så lagt skapt stor oppmerksomhet
om rehabiliteringsfeltet. Vi fortsetter arbeidet
med å samle inn midler til banebrytende
forskning, teknisk utstyr og aktivitetstilbud som
ikke finansieres av det offentlige, sier hun.
Innsamlingsaksjonen Aksjon Sunnaas - Fra
tragedier til mirakler ble sendt direkte på TV 2 og
ble ledet av Hallvard og Katarina Flatland. (NTB)
Mer å lese på iTromsø:
© iTromsø
Se webartikkelen på http://ret.nu/O6vxB5RU

Oversikt over like treff
17 millioner samlet inn til Sunnaas sykehus
Klassekampen 24.08.2015 21:40

17 millioner samlet inn til Sunnaas sykehus
Fædrelandsvennen 24.08.2015 21:12
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Nyhetsklipp - Sunnaas sykehus HF

Uttak 03.09.2015 Kilde: Retriever

17 millioner samlet inn til Sunnaas
Laagendalsposten. Publisert på trykk 26.08.2015. Profil: Sunnaas sykehus HF, Sunnaas sykehus HF. Side: 21.

Nærmere 17 millioner kroner ble samlet inn
under TV-innsamlingen til Sunnaas sykehus
lørdag.

LaagendaLsposten

HEI
ALLE BARN!

Vi vil gjerne ha flere
barnetegninger på trykk.
Send din tegning til:
Laagendalsposten,
postboks 480, 3605
Kongsberg eller på e-post:
folk@laagendalsposten.no

- Vi er takknemlige for at det norske folk slik har
gitt sitt bidrag til mennesker som trenger hjelp til
å finne en vei videre etter sykdom og skade, sier
stiftelsens leder Marianne Holt Dybwad i en
pressemelding.
Innsamlingsaksjonen «Aksjon Sunnaas - Fra
tragedier til mirakler» ble sendt direkte på TV 2
og ble ledet av Hallvard og Katarina Flatland.
© Laagendalsposten

PERSONALIA ● 21

Onsdag 26. august 2015

17 millioner samlet
inn til Sunnaas
Nærmere 17 millioner kroner
ble samlet inn under TV-innsamlingen til Sunnaas sykehus lørdag.
– Vi er takknemlige for at
det norske folk slik har gitt
sitt bidrag til mennesker som
trenger hjelp til å finne en vei
videre etter sykdom og skade, sier stiftelsens leder Marianne Holt Dybwad i en pressemelding.

Innsamlingsaksjonen «Aksjon Sunnaas – Fra tragedier
til mirakler» ble sendt direkte
på TV 2 og ble ledet av Hallvard og Katarina Flatland.

● tAKK
Bryllupsdag

Ann Kristin og Jørn Hansen gratuleres med 20 års bryllupsdag. Klem fra Camilla, Terje, Irene, Anine og mor og far
i Rønningsveien.

����� ���� �� �����
�� 29. � �0. august!

12 husmodeller - priser fra 1 624 700 kr.

VISNING AV SNØHVIT

Sorgbinderi

nufseriet
blomster

Tlf. 32 73 60 90

Hjertelig takk

for all vennlig deltagelse ved Knut Gulliksruds
bortgang.
Søsken med familie

PR I S EN I N K LU D ER ER :
• ferdig hus iflg. leveransebeskrivelse
• fast pris i ett år fra bestillingsdato
• kjøkkeninnredning
• hvitevarer til kjøkkeninnredning
• garderobeinnredning
• panelert tregulv i alle tørre rom
• gulv og takbelistning
• innvendig EL-leveranse
• innvendig VVS-leveranse
• saltak over inngangsparti
• vanntransportert varme og varmepumpe
• innvendig maling og tapetsering
• tapet og belegg på vaskerom og evt. WC
• flismønstret baderomspanel og belegg på bad
• utvendig stige
• standard grunnmur
• innvendige himlingsplater
• pipe og ildsted

Vil du vite mer?

Adresse: Valleveien 29, 3070 Sande Tidspunkt:
Lørdag 29.08.2015, kl. 12.00 – 13.30

Kontakt forhandler av Älvsbyhus i Buskerud og Vestfold
Roy Rinde
Tlf. 45 61 29 32
E-post: roy.rinde@alvsbyhus.no

VISNING AV RØDHETTE

> Finn flere visninger på:
ALVSBYHUS.NO/VISNING

Adresse: Gledavegen 10, 3614 Kongsberg
Tidspunkt: Søndag 30. august, kl. 12.00 – 13.30

Det vil bli satt ut visningsbukker. Velkommen!

LAVER E KO S T N A D – R I K ER E LI V

Älvsbyhus er leverandør av ferdighus og er en av nordens største husprodusenter > BESTILL HUSKATALOG ELLER FÅ MER INFO. PÅ ALVSBYHUS.NO
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