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Bekhterever Anita Schulte 
finner lykke i sølvsmia, 
der hun kan skape unike 
design og gjenbruke gam-
melt materiale så det blir 
vakker brukspynt. Side 28

Paul Ivar Pettersen startet 
med isbading på impuls 
og ble mye bedre av sin 
psoriasisartritt. Han har 
fortsatt med den kalde 
badingen, som gir ham 
masse energi. Side 8

Inge Madsen er bekhte-
rever og finner motivene 
vi andre går forbi. Den 
tålmodige naturfotogra-
fen kan vente lenge på 
det rette blinkskuddet. 
Side 14

En ny biologisk behand-
ling har blitt godkjent for 
chronspasienter. Nå ven-
ter en metodevurdering 
før medisinen kan skrives 
ut uten spesiell søknad. 
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Helse i hver reise!

Vinterpause i januar!
Trygt, varmt og godt. Kanariøyene slår aldri feil!
I vinter kan du være med på to eller tre-ukers-
turer til Valle Marina ved Arguineguin, og med
gangavstand til Amfi-stranden (bildet). Vi reiser i
januar, akkurat når det er kaldest her hjemme...

Juletur til Kanariøyene!
Hjemme med snø, sludd og kulde - eller borte
med sol, bad og varme..? Vi kan friste med to og
tre ukers opphold på solsikre og flotte Valle
Marina på Gran Canaria. Pakkereiser inkl. fly
og opphold i fine leiligheter i grønne omgivelser.

En uvanlig sydentur!
NYHET: Bli med som mannskap på flott seil-
skute som seiler i farvannene ved Kanariøyene.
Passer både funksjonshemmede og funksjons-
friske. Turer i november og i julen. Vi kan også
friste med seilaser i Stillehavet. Kast loss!

Tjuvstart våren og bli med til Reuma-Sol i to eller
tre uker i februar og mars. Solen står allerede
høyt på himmelen, det er godt og varmt og grønt
og frodig på Costa Blanca-kysten. Helsehus med
oppvarmet basseng. Godt for både kropp og sjel!

Mar y Sol på Tenerifes solside!
Komplett feriesenter for bevegelseshemmede
med et moderne terapisenter med mange
behandlingsformer. Midt i komplekset ligger
“juvelen”, et praktfullt område med tre bassen-
ger, restaurant og bar. Fire uker i høst og vinter.

Møt våren i Spania!

Fire ukers vinteravbrekk!
Bli med i desember eller januar til Reuma-Sol på
Costa Blancakysten i Spania! Turene inkl. fly,
opphold, hyggelige middager og utflukter. Stor
fysikalsk avdeling, varmtvannsbasseng, leilig-
heter og hotell med gulvvarme og norske dyner.


