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Ga ut barns ID-numre
■ Kongsberg kommune har klart det igjen. For tredje gang
i løpet av kort tid ble personnumrene til noen av brukerne
publisert til uvedkommede.

Møtte
sitt
store
idol

■ Denne gang var det de 36 barna i en kommunal barnehage
som ble gitt ut til noen som ikke skulle ha det. Nå varsler
rådmannen endringer i rutiner og systemer.
SIDE 4 OG 5

Håper mange
stemmer ved
kirkevalget
Nils Brandt håper
mange bruker
stemmeretten sin
ved årets kirkevalg.
SIDE 7

■ Kristine Hjulstad fra
Kongsberg møtte denne
uken sin store helt – den
amerikanske sykkelstjernen
Lance Armstrong.

■ Hun har selv hatt den
samme kreftdiagnosen som
Armstrong, og beskriver
derfor møtet med sykkelhelten som meget stort.
SIDE 6

MØTTE IDOLET:
Kristine Hjulstad fra Kongsberg
møtte sitt store idol
Lance Armstrong i Oslo.
FOTO: THOMAS BARSTAD ECKHOFF

Vigdis og
vofsen til
NM i Voss
Vigdis Stifjell og hunden
Mozilla er på plass
i Voss, der de for første
gang skal delta i NM i
brukshund.
SIDE 2 OG 3
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Folkemøte
i Flesberg
| LARS BRYNE
redaksjonen@laagendalsposten.no

Flesberg Ap har invitert
statssekretær i Helse- og
omsorgsdepartementet, Rigmor Aasrud, til et åpent
møte.
Møtet
finner sted
på Lampeland
og
skal i hovedsak
dreie seg
om den nye
samhandPia Øberg.
lingsreformen
og
hvilke konsekvenser den vil
få for folk i Numedal.
– Folk er velkomne fra hele
dalføret, sier arrangør Pia
Øberg.
I samhandlingsreformen
ligger det en del elementer
som understreker debatten
om
stordrift
og
kommunesammenslåing. Informasjonen
på
møte
vil
derfor
være
av
Rigmor Aasrud.
vesentlig
natur for Numedøler, hvor
sammenslåingsdebatten
allerede har startet på ny.
– Det er fortsatt mange utfordringer innen helsesektoren, sier statssekretæren i
en uttalelse om reformen.
Med denne reformen vil regjeringen ta kraftige grep
for en tydelig ansvarsfordeling mellom stat og kommune for å hindre at folk opplever å bli kasteballer.
– Vi regner med at både helsepersonell, brukere og andre interesserte vil ha stor
nytte av å komme på møtet,
sier Pia Øberg.
– Denne reformen blir av
mange regnet som den viktigste innen helsevesenet på
mange tiår, og folk har en
gylden mulighet til å få vite
om den fra kilden, avslutter
hun.

18-åring dømt
for narkobruk
En Kongsberg-gutt er dømt
til 60 dagers betinget fengsel
for å ha brukt hasj, cannabis
og amfetamin, og for å ha
kjøpt 50 gram hasj og 15
gram amfetamin i mars i år.
Mannen ga en uforbeholden tilståelse da saken var
oppe i Kongsberg tingrett
nylig.

MØTTE HELTEN: Kristine Hjulstad fikk møte sin store helt denne uken – sykkelstjernen Lance Armstrong.

FOTO: THOMAS BARSTAD ECKHOFF

– Du er helten min
Kristine Hjulstad
fra Kongsberg fikk
onsdag en opplevelse
hun sent vil glemme.
Da fikk hun nemlig
møte sin store helt –
sykkellegenden Lance
Armstrong i Oslo.
| LINDA HANSEN
redaksjonen@laagendalsposten.no

Armstrong gjestet Oslo denne
uken i anledning sykkelrittet
«Oslo Grand Prix», hvor han
deltok sammen med blant andre
Thor Hushovd og Kurt Asle Arvesen.
Etter endt ritt dro Armstrong
til Stratos, som er et av Oslos
mest trendy utesteder. På Stratos ble det nemlig arrangert en
egen VIP-fest for inviterte gjes-

Kristine Hjulstad i eksklusivt
møte med Lance Armstrong
frisk. Han er
ter, og Kristine
fortsatt min stoHjulstad var en
re helt, og det
av dem. Festen
fortalte jeg vivar for sykkeleliKristine Hjulstad dere til Thor
ten og represenHushovd på festanter fra Kreftforeningen. Hjulstad har selv ten. Senere på kvelden sørget
hatt kreft, og har jobbet mye han for at jeg og foreldrene
med kreftsaken etter at hun ble mine fikk møte Lance, forteller
frisk. Av den grunn fikk hun ta Hjulstad.
del i festen, sammen med forelFikk autografen
drene sine, Jørn og Margrete.
Kongsbergkvinnen beskriver
Samme sykdom
møtet med helten som stort.
– Jeg og Lance Armstrong har Veldig stort.
hatt samme kreftdiagnose, og vi
– Har alltid hatt lyst til å møte
har gjennomgått den samme be- Lance, så det var veldig spesielt
handlingen. Da jeg var syk var å møte ham! Det var en stor
han et stort forbilde for meg, og ære, understreker hun, og leghan gjorde meg motivert til å bli ger til:

Det var en stor
ære å møte Lance.

– Vi fikk snakket mye om
kreftsaken, og jeg fikk også
autografen hans. Den skal jeg ta
godt vare på.

Kreftforedrag
Foruten å ta del i VIP-festen på
Stratos fikk Hjulstad også med
seg Armstrongs kreftforedrag
på Folketeateret i Oslo torsdag.
Der fortalte den amerikanske
sykkelstjernen om sin egen
kamp mot kreften, og han snakket også om Livestrong-organisasjonen han står bak.

For spesielt inviterte
Foredraget var for personer
som er knyttet til kreftsaken, og
det var kun spesielt inviterte
som fikk høre på. Jeg var en av
de inviterte, og jeg må si at det
var et interessant foredrag, sier
Hjulstad, og tilføyer avslutningsvis:
– Lance er fortsatt er min store helt - det er det ingen tvil om!
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