Gi plass til kvinner

Drept i sommertrafikken

Foredrag om Ukraina-krisen

Påkjørte hjortevilt i Tønsberg

Politikere på Facebook

Det er på tide at det legges bedre til rette for kvinner i lokalpolitikken.
Det mener Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.
54,3 prosent av representantene som ble valgt inn i kommunestyret i
Tønsberg ved forrige valg var kvinner. Denne høsten starter nominasjonsprosessen for de fleste partier foran neste års kommunevalg.

En person ble drept i sommertrafikken i Vestfold i år. I løpet av
månedene juni, juli og august var det til sammen 52 personer som
mistet livet på de norske veiene, og 1 av dem i Vestfold. I samme
periode i fjor var det en person som mistet livet i trafikkulykker i
fylket. På landsbasis var det færre trafikkdødsfall i år enn i fjor.

Onsdag 10. september blir det foredrag av Tor Bukkvoll som
er Ukraina-ekspert ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).
Foredraget omhandler konflikten mellom Russland og Ukraina,
der han belyser årsaker og konsekvenser. Foredraget holdes ved
Dagsrevy-tider, og det er Zazjigalka som er arrangør.

I løpet av jaktsesongen 2013/2014 var det 21 hjortevilt som ble påkjørt
i Tønsberg. Det var færre elg, hjort, villrein og rådyr som døde i trafikken i Norge denne sesongen enn forrige. Nesten 5.900 av våre største
pattedyr måtte bøte med livet som følge av påkjørsler, mot 6.400 forrige sesong. i Tønsberg økte antallet fra 15 i forrige sesong.

Politikere i Tønsberg med mange facebookvenner må være forberedt på at journalister viderebringer det de skriver på sidene sine. Det mener generalsekretær i Norsk Presseforbund,
Kjersti Løken Stavrum. Denne høsten starter nominasjonsprosessen for de fleste partier
foran neste års kommunevalg. Løken Stavrum viser til en fellelse i Pressens Faglige Utvalg,
der det gjøres klart at det som skjer på nett også er en del av samfunnsdebatten.

Behandler synet med nåler
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Linn Renberg-Larsen
Linn har bred erfaring med 13 år
som frisør, makeupartist og stylist
i Oslo og London. Hennes favoritt
er å skape forandringer med
form og klippedesign.

Bestill en helt
ny frisyre!
Ring Linn på
33 32 72 30
- og få en GRATIS kur
med hodebunnsmassasje
(verdi kr. 450,-)

BENTE WEMUNDSTAD tekst og foto

Alderssykdom vanligst

Flere av Olbjørns synspasienter
er invitert til klinikken denne
uka for å få behandlingen utført
av de to kinesiske øyelegene.
Turen går videre i slutten av
uken for å jobbe med pasienter
i Oslo på Balderklinikken.
– Den vanligste formen for
øyesykdom vi behandler, er
AMD (aldersrelatert macula
degenerasjon). Den forekommer i to typer – tørr og våt

Gjelder ut september.

ELDSTE PASIENT: Hans Jakob Andreassen kom til Erik Vinje Olbjørn første
gang for 12 år siden for synsproblemet AMD. I dag får han behandling av de
kinesiske legene.
AMD, sier Erik Vinje Olbjørn.
Også tørre øyne, retina pigmentosa, optisk synsdystrofi og
glaukom kan behandles med
akupunktur.
Karin Bjerkesti (81) får
behandling av de to kinesiske
legene. Hun har tørr AMD, og
har hatt det syv-åtte år.
– Øyelegen min sier det ikke
er noe han kan gjøre, men han
er veldig positiv til at jeg går
her, sier Karin Bjerkesti.
– Han ser jo at denne
behandlingen holder sykdommen i sjakk. Uten akupunktur
ville jeg knapt hatt gangsyn.
Alt øyelegen kunne råde meg
til var å spise blåbær og drikke
rødvin.
– Det er viktig at du fortsetter
med akupunktur, for i noen tilfeller ser vi tørr AMD gå over til
den våte typen, og da blir man
blind, sier dr. Liang til Karin.
Karin har ingen planer om
å slutte. Hun har gått her hver
tredje uke i tre år nå, og er glad
så lenge hun kan fortsette å lese
bøkene sine. I tillegg tar hun
kinesiske urter som hun har
fått anbefalt.

Eldste pasient

– Hans Jacob var årsaken til
at jeg begynte å fordype meg i
denne typen behandling. Han
kom til meg første gang for 12
år siden. Nå er han godt over
80, og ser fortsatt brukbart,
forteller Erik Vinje Olbjørn.
– Det er også AMD som plager ham, og han har kommet
trofast i alle disse årene. Ved
hjelp av akupunktur har vi klart
å holde sykdommen i sjakk.
I dag ligger Hans Jakob
Andreassen på benken og får
behandling av de kinesiske
legene. Akupunktør Erik følger
med og opplyser omsorgsfullt
hvor pasienten hans helst ikke
vil ha nåler, han kjenner pasienten sin godt. Det tar den
rutinerte dr. Qi-Ping et par
minutter å sette nålene, så skal
Hans Jakob få slappe av en
halvtimes tid.
– På sykehuset i Kina er det
slett ikke sånn luksus som å få
ligge ned og hvile. Der sitter det
pasienter med nåler over alt.
Men det er klart – det er langt
flere kinesere, og akupunktur
er en mye mer utbredt metode

Frisørmester Marit Valebjørg Ørpen
Linneaveien 1, Tolvsrød - Tlf. 33 32 72 30
Snorresgate 14, Tønsberg - Tlf. 33 31 99 46
Storgaten 25, Tønsberg - Tlf. 33 31 33 38

KINABESØK: Foran er professor Wei Qi-Ping (t.v.) og Lina Liang, M. D. og Ph. D. Bak står vertenne for deres norgesbesøk: Erik Vinje Olbjørn (t.v.) fra St. Olavsklinikken, og Ole Jørgen Frydenlund fra Balderklinikken.
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UNN DEG EN
RØRLEGGER!

der, sier Ole Jørgen Frydenlund
fra Balderklinikken.
– Når du kommer dit, blir
du møtt av tre personer, en
øyelege, en akupunktør og en
student. Du blir undersøkt, og
så settes nålene. Ikke noe ventetid, eller komme tilbake om
to dager. Veldig effektivt.
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Lyssky

Anne Gro Pettersen (64) er en
annen fast pasient hos Erik
Vinje Olbjørn. Hun har kommet regelmessig i tre år nå.
– Det begynte med at jeg
følte at jeg hadde noe på det
ene øyet. En undersøkelse hos
øyelege viste at jeg hadde en
kul på øyelokket. Så fikk jeg
tørre øyne, og det er veldig ubehagelig, sier hun.
– Da jeg kom hit første gangen, var jeg fryktelig lyssky. Lys
gjorde veldig vondt. Akkurat
det forsvant allerede etter første behandling. De tørre øynene kan ikke kureres, men akupunktur holder det ved like.
Anne Gro har også fått
behandling for andre plager,
som hetetokter og stive muskler i nakken.
–I starten kom jeg til et par
behandlinger i uka, nå holder
jeg det ved like en gang i uka,
sier hun.

Fagfolk kommer

–Vi har invitert øyeleger og
optikere til å komme og være
med oss denne uka, både til
undersøkelser og til foredragene vi skal arrangere. Av erfaring vet jeg at legene ikke ser på
akupunktur som et alternativ
i behandlingen av synet, sier
Erik Vinje Olbjørn.
– Jeg vil så gjerne vise dem
at det er en nyttig behandling
for pasientene deres, og at vi
kan samarbeide. Legene har
kunnskapene, vi har et nyttig
verktøy.
Det er ting som tyder på at
noen fagfolk har løsnet litt på
det stramme grepet, for det har
kommet noen påmeldinger.
– Jeg har fått noen få påmeldinger til foredrag fra leger og
optikere, og hatt noen interessante samtaler, sier Vinje
Olbjørn.
bentew@byavisatonsberg.no

Vi er 15 ivrige og serviceinnstilte personer som dekker
alt fra utvendig til innvendige arbeider innenfor rørleggerfaget. Vi har stor kunnskapsbredde med lang erfaring.
 Varme
 Vannbåren varme
 Varmepumper
 Sanitær
 Sprinkel

 Små og store serviceoppdrag
 Rehablitering av bad/kjøkken osv.
 Større byggeprosjekt
 Døgnvakt

Burotveien 2, 3118 Tønsberg

Kontor/døgnvakt-telefon:
TØRRE ØYNE: Anne Gro Pettersen fikk tørre øyne for syv-åtte år siden.

Øyelegen kunne ikke tilby noen effektiv behandling, så hun begynte hos Erik
Vinje Olbjørn på St. Olavsklinikken. Her føler hun at øyelidelsen holdes i sjakk.
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Ny Nexus Frisør
på Tolvsrød

Stikke nåler i hodebunnen for at du skal se
bedre? Selvsagt, mener
Erik Vinje Olbjørn ved
St. Olavsklinikken i
Tønsberg. Denne uken
har han besøk av to kinesiske øyeleger med nåler
som redskap.

De to kinesiske legene, begge
medisinske professorer, arbeider til daglig på The Eye
Hospital of China Academy
of Chinese Medical Sciences.
Lina Liang og Wei Qu-Ping
har reist mange steder i verden
for å undervise om sine metoder, og St. Olavsklinikken og
Balderklinikken har et mangeårig samarbeid med dem.
På The Eye Hospital er det
kinesisk medisin, vestlig medisin og akupunktur som går
sammen i balansert forening,
noe som Erik Vinje Olbjørn
gjerne skulle sett her i Norge
også. Våre klinikker er blant de
få som driver seriøst med synlidelser. De samarbeider med
Balderklinikken i Oslo, som
også er i Tønsberg denne uken
representert ved daglig leder
Ole Jørgen Frydenlund.
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