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Påmeldingsturer:  

Nyhetsbrev fra Freedom Express 

I neste nyhetsbrev, som kommer i februar, kan du lese mer om 

dette: 

- Nye reiseforslag for deg som reiser på privaten 

- Nytt reisetips 

- Kort om aktivitetene i Freedom Express 2019 

 

Desember 2018 

Freedom Express arrangerer påmeldingsturer for individuelle reisende, 

med jevne mellomrom gjennom hele året. På disse turene er det mulig-

het til å bli kjent med nye mennesker.  

Ta med deg ektefellen, en venn, en god nabo eller reis alene.  

Dette er turer for alle! 

For utfyllende program klikk deg inn på våre hjemmesider.  

«Les mer» 

Har du et reisetips du ønsker å dele med andre  

reiselystne?  

Det er mange der ute som sitter på erfaringer rundt det å reise når man 

har en funksjonsnedsettelse, både på godt og vondt. I tidligere utgaver 

av vårt nyhetsbrev har vi presentert et lite tips, som for noen, kan være 

med på å gjøre reisen noe enklere. Enten om det er i planleggingsfa-

sen, eller under selve reisen. 

Vi ønsker gjerne å høre fra deg! Sitter du på noen gode råd, tips eller 

tanker rundt dette med å reise når man har en funksjonsnedsettelse, 

send det gjerne til oss. De beste tipsene vil bli publisert i våre nyhets-

brev fremover. De som får sitt reisetips på trykk, mottar en overraskel-

se fra Freedom Express i posten. 

Send dine tips til: post@freedomexpress.no 

Julemarked i Oslo 

Det mest åpenbare julemarkedet å nevne i Oslo må være det superko-

selige og folksomme julemarkedet Jul i Vinterland, som ligger ved Spi-

kersuppa i hjertet av Oslo 

Når: Hver dag fra 18.november, fra kl 10-20 (21 på fre-lør). 

Pris: Gratis 

 

Bergen Julemarked 

I Bergen finner du både pepperkakebyen, lysfesten den 2.desember og 

aking på Fløyen, men byen mellom de syv fjell byr også på et stem-

ningsfullt julemarked på Festplassen i adventstiden 

Når: 7.- 23.desember, fra kl. 10-20 alle dager. 

Pris: Gratis 

 

Jul på Liseberg (Gøteborg) 

Kun 3 timer fra Oslo ligger Liseberg, som lyser opp Gøteborg med sine 

millioner av julelys fra midten av november. Ta karuseller, stå på skøyter 

eller ski, hils på i kaninlandet og mingle rundt i alle bodene på julemarke-

det 

Når: Liseberg har varierende åpningstider fra 17.november - 
30.desember.  
Pris: Entré 95 kr. Barn under 110 cm kommer inn gratis  

Julemarkeder i Norge 

Attribution:  

 

«Solnedgang i Afrika» 

Image courtesy of Jeanette Sirén 

«Lübeck»  

Image courtesy of Hans Hjellemo 

 

Utgavens reisetips er hentet fra reiseguiden.no 

Personvern 

Vi håper at du har nytte av vårt nyhetsbrev, og ser frem til og gleder deg 

over nyheter, arrangement og oppdateringer fra oss.  

25. mai 2018 trådde EUs nye regler om innsamling og lagring av person-

opplysninger i kraft. Reglene gjelder i hele Europa, og stiller strengere krav 

til den som samler inn og oppbevarer informasjon om deg slik at du er 

bedre sikret mot at opplysningene om deg ikke misbrukes. 

Vi ønsker i den forbindelse å informere deg om hvilke data vi har registrert 

om deg for utsendelse av nyhetsbrev, samt å minne deg på at du når som 

helst kan melde deg av nyhetsbrevet ved å sende oss en epost. 

Opplysningene vi har registrert vil bli slettet hvis du melder deg av.  

Freedom Express lagrer ikke informasjon om sine kunder, utover navn, 

epostadresse og telefonnummer. 

Dersom du melder deg av, kan du selvfølgelig når som helst melde deg på 

igjen ved å sende en mail til nyhetsbrev@freedomexpress.no (det håper vi 

at du gjør). 

Du er registrert i vårt system for utsendelse av nyhetsbrev fordi du har opp-

gitt de nødvendige personopplysningene til Freedom Express AS i forbin-

delse med f.eks. tidligere kjøp, kundeforhold eller nyhetsabonnement. 

 

Julen 2018 

Vi i Freedom Express ønsket å gjøre stas på en av våre abonnenter 

av nyhetsbrevet og har trukket ut en heldig vinner som får en liten 

julegave i posten.  

Vinneren av årets julegave er Wera Fjeld. Vi gratulerer så mye!  

 

Nok et reiseår er over. Mange flotte turer har det blitt igjennom året, og nye 

spennende turer er planlagt for 2019. Noen korte, noen lange, noen med 

nye grupper og noen med grupper som har vært med oss i mange år. Dette 

gleder oss veldig.  

Freedom Express ønsker alle en god jul og et riktig godt nytt år!  

Kontoret vil være stengt fra 21 desember til 2 januar. 

 

«Storbyweekend» endrer navn til «Reiseforslag»  

Det vil bli presentert nye spennende destinasjoner rundt om i verden, så 

følg med, kanskje du inspirasjon til neste års ferie. Det kan nevnes at 

første destinasjon som blir presentert i 2019 er Sør-Afrika. Jeanette var 

der tidligere i høst og har et spennende reisemål å presentere.  

 

 

Leserbrev fra årets siste tur: 

«Frihetsreise mot jul» 

«Jeg er reiseglad. Men som funksjonshemmet er det ofte et ork å reise, 

og man er utslitt før man kommer frem til reisemålet. Med mindre du rei-

ser med Freedom Express. Denne gangen falt valget på en tur til Ham-

burg og Lübeck og de utrolig mange julemarkedene som finnes der. 

Tyskerne har et ordtak som sier: Wenn jemand eine Reise tun, dann 

kann man was erzählen, eller når man foretar en reise har man alltid noe 

å fortelle om. Det skal jeg hilse å si. Med Freedom Express går alt bok-

stavelig talt på hjul, både buss, rullestoler og scootere. Og du er alltid 

trygg på at alt fungerer, transport, hyggelig service, tilrettelagte hoteller, 

tips om hvor du finner severdigheter og hyggelig samvær både med 

mannskap og gjester. 

Man kan si hva man vil om julemarkeder, men man kommer i stemning. I 

hele mitt liv har jeg aldri verken sett eller hørt så mye jul som i Hamburg, 

og vi fikk sett mye! 

Selv fikk jeg faktisk sett mye fordi Freedom Express lot meg ta med min 

egen scooter. Den ga meg aksjonsradius så det holdt der jeg tøffet rundt 

sammen med assistenten min. Ettersom jeg har rekruttert assistenten 

min selv, er han selvsagt verdens beste assistent for meg. Men det som 

er så ekstra hyggelig på disse turene er at det oppstår et samhold og en 

solidaritet mellom oss alle som var med på reisen. For å ta et eksempel: 

min assistent var litt sen til frokost på hotellet en morgen, men da var det 

straks på plass en annen assistent for en annen medreisende som lurte 

på om jeg trengte hjelp, så da fikk jeg frokost, og det gjorde assistenten 

min også. Som han sa det, «det er litt komisk at jeg som assistent har 

fått assistanse». 

På reisen til julemarkedene, og de var mange, deltok 12 personer, funk-

sjonshemmede og assistenter i skjønn forening og salig blanding. Det 

interessante på en slik tur er at ingen snakker om all elendigheten kom-

munene sørger for om BPA. Da er vi bare lykkelige for at vi kan reise 

med Freedom Express og BPA, bli kjent, oppleve gleden av ikke å bli 

helt utslitt av selve reisen. 

Denne turen startet med DFDS til København, og i desember er det jo 

julemiddag det handler om, både på utreise og på hjemreise. På utreisen 

blir vi kjent, på hjemreisen kan vi snakke om hva vi har gjort og opplevd. 

Det fine med denne turen var at det var lagt inn mye fritid, sånn at alle 

fikk se, oppleve og gjøre det hver enkelt av oss var mest interessert i. 

Selv parkerte jeg scooteren på jernbanestasjonen og tok en busstur 

Hamburg rundt med assistenten min, da fikk du god oversikt over byen. 

Og etter å ha spist tyske pølser, drukket glühwein og øl, var det et herlig 

avbrekk med en dagstur til Lübeck. 

På denne turen var det ikke noe stress takket være Freedom Express og 
assistentene, så nå lurer jeg allerede på hvor neste frihetsreise skal gå. 
Om det blir reisen til julestjernen er ikke godt å vite.» 

- Hans Hjellemo - 

..og et julemarked hos «søta bror» 

Årets siste påmeldingstur gikk til julemarkedene i Hamburg og Lübeck, 

og det jobbes nå med nye påmeldingsturer for 2019.  

 

Første tur ut er en dagstur til Hadeland Glassverk. Denne går av stabe-

len i mai. 

I naturskjønne omgivelser en times kjøring fra Oslo ligger Hadeland 

Glassverk, en helårsåpen turistattraksjon og handelsdestinasjon tuftet 

på historie, kunst, kultur og gamle håndverkstradisjoner. 

Det blir også en høst tur til Hardanger, og fruktbygda Ulvik. Dette blir en 

3 dagers tur, og er planlagt i begynnelsen av september. 

På seinsommer og høst kan en kjøpe frukt på gårdsmatbutikkene eller 

direkte fra fruktdyrkerne i Hardanger. Det er en opplevelse å stoppe 

langs veien og kjøpe med nyplukkede moreller, plommer, eple og pæ-

rer. 

Det blir juletur også i 2019, og denne gangen er det Dresden som er 

destinasjonen i begynnelsen av desember. En vakker barokk by ved 

elven Elbe, og som Freedom Express har besøkt flere ganger på grup-

peturer.  

Dresdner Striezelmarkt er et julemarked i Dresden i den tyske delstaten 

Sachsen som har funnet sted regelmessig siden 1434. Dette er kanskje 

Tysklands vakreste julemarked. Her finner du både verdens største nøt-

teknekker og verdens høyeste julepyramide. 

 

Som alltid er det «første mann og kvinne til mølla» prinsippet som gjel-

der. Når listene er fulle så stenges de, så om det er en tur du har lyst til 

å være med på, lønner det seg å være tidlig ute med å melde sin inter-

esse.  

Programmene for de enkelte turene blir presentert fortløpende på våre 

hjemmesider, så sjekk innom for utfyllende informasjon. 

Vi håper virkelig at det er DU som blir med oss på tur i 2019:)  
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