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Jeg har kommet frem til at tiden er inne til 
å sende regionlederstafettpinnen videre.

I denne anledning skal jeg benytte meg av 
min siste leder til både å se tilbake på 
mine 6 år som regionleder, og gi noen ord 
med videre på veien.

6 år går fort når man ser tilbake, men går 
innenfor begrepet langtidsplanlegging 
hvis man forsøker seg på å bruke glass-
kulen og se fremover.

Da jeg gikk på i 2007, sa jeg til det som 
den gangen het Regionsnytt, at dersom vi 
var blitt en region med 3 fylker i istedenfor 
3 fylker i en region, så hadde det vært 
bra. Jeg syns vi sammen har kommet 
langt på denne lagbyggingen. Lagene i 
regionen er de flinkeste i hele NHF til å 
støtte regionen økonomisk både i kroner 
og øre, og antall lag som bidrar. Det som 
har gledet meg mest er at denne generø-
siteten har lagene visst av eget hjerte og 
vilje. Vi har kun sendt søknader til lag som 
har bedt oss om søknader. Takk!

Den største politiske seieren vi oppnådde 
var en vakker sommerdag i 2008 da 
Stortinget vedtok diskriminerings- og til-
gjengelighetsloven. Tenk at frem til 2009 
var det tillatt å diskriminere mennesker 
med nedsatt funksjonsevne! 

Bare litt malurt i begeret. Selv om vi har 
fått en viss beskyttelse mot diskrimine-
ring, er det ennå huller i lovverket. 
Dommen i likestillingsnemden hvor vi 
tapte mot Drammen kommune om kom-
munens plikt til universell utforming på en 
barneskole og at dette ikke var tilstede 
ved skolestart, må det jobbes mer med 
for å få et mer tydelig lovverk.

Så en liten formaning.  

NHF er meget dyktig på universell utfor-
ming og tilgjengelighet til bygg. Antakelig 
har vi den beste kompetansen i landet på 
dette området. Det er bra.! Men vi skal 
ikke bare bry oss om bygninger men også 
fylle våre liv med aktiviteter. Skolens 
undervisning, sykehusenes helsetjenes-
ter, kulturhusenes opplevelser. Det er 
minst like viktig at vi på en likeverdig måte 
kan benytte oss av disse tjenestene i 
fremtiden, og at disse tjenestene får en 
kvalitet på innhold. Så det er jobb nok i 
mange år videre.

Takk for meg.
Lykke til videre

Hilsen
Kristian Erling Hansen
Regionleder enn så lenge 

Lykke til videre

Siden vi har en prest som  
forbundsleder, så kan man ikke 
se helt bort fra skriftens ord og 
der står det klart og tydelig.  
ALT HAR SIN TID. Min tid som 
regionleder vil være over når vi 
kommer sammen til årsmøtet  
i april.

Regionsleder
Kristian Erling Hansen
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«Norge skal være universelt 
utformet innen 2025» 

I planen mener regjeringen at visjonen kan 
nås. Dette på grunn av at nødvendig lovgiv-
ning på en rekke områder er på plass, i tillegg 
til at universell utforming er implementert rela-
tivt godt i offentlig forvaltning. 

Det heter i planen at regjeringen legger univer-
sell utforming til grunn for sitt arbeid. Universell 
utforming er uttrykk for en samfunnsverdi om 
likestilling. Ved å legge universell utforming til 
grunn for samfunnsutviklingen gir dette bedre 
og mer likestilte omgivelser for personer med 
nedsatt funksjonsevne. Videre medfører det 
samfunnskvaliteter som er positive for alle 
innbyggere og for Norge som samfunn. 
Planen berører de fleste samfunnsområder. 
Alle departementer er involvert i gjennom-
føring av planen. 

Målet om økt tilgjengelighet i samfunnet har 
høy prioritet i følge planen. Av regjeringens 
egen Soria Moria erklæring framgår det at det 
må sikres forpliktende tidsplan for tilgjengelig-
het og at prinsippet om universell utforming 
skal legges til grunn for regjeringens arbeid. 
Med planen ønsker regjeringen å komme bort 
fra en tankegang der individet blir definert 
som problemet, og der spesielle tiltak for per-
soner med nedsatt funksjonsevne blir hoved-
løsningen. Universell utforming av det fysiske 
miljø innebærer en likeverdig form for tilgjen-
gelighet slik at hovedløsningen kan brukes av 
flest mulig. Regjeringen vil arbeide systema-
tisk for å fremme kunnskap og stille krav om 
universell utforming i utvikling av det men-
neske skapte miljø. Dette er jo fine ord for en 
ildsjel i NHF, men hva må egentlig gjøres i 
praksis?

De kommunale og fylkeskommunale rådene 
for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
har blant annet oppgaver i forhold til universell 
utforming og tilgjengelighet innenfor kommu-
nens og fylkeskommunens virksomhet. I 
Regjeringens handlingsplan for universell 

utforming og tilgjengelighet legges det opp til 
å støtte rådenes arbeid, blant annet gjennom 
kompetansehevende tiltak. 

Det er ingen tvil, regjeringen vil, men får kom-
munene det til? Det er kommunenes ansvar 
og godkjenne og ikke å godkjenne bygg i sin 
kommune. De kommunale rådene for 
mennes ker med nedsatt funksjonsevne kan 
være et nyttig rådgivende organ for kommu-
nene, men kommunene kan ikke fraskrive seg 
det ansvaret de faktisk har. Det er kommune-
nes ansvar å påse at gjeldende lovgivning i 
henhold til universell utforming blir fulgt. 

Om vi skal nå målene om at Norge skal bli 
universelt utformet innen 2025, må kommu-
nene ta sin del av oppgaven på alvor. La 2013 
bli året da vi ikke får noen tilbakemeldinger om 
at rådene må avlyse møter på grunn av mang-
lende saker. Så lenge kommunen ikke er i mål 
om gjennomføringen av planen om universell 
utforming vil det alltid være saker for rådene i 
kommunene å arbeide med. 

Jeg har stor tro på at kommunene innser sitt 
ansvar i gjennomføringen av planen om at 
Norge skal være universelt utformet innen 
2025. Rådene for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne kan være viktige rådgivnings-
organ for kommunene, men da må rådene få 
den nødvendige opplæring til å gjøre denne 
rådgivningsoppgaven. Organisasjonene gir 
sine rådsrepresentanter opplæring, men 
kommunene må påse at rådene som en 
gruppe får den nødvendige innsikt i kommu-
nenes saksgang og blir en naturlig del av 
denne. 

NHF har mange ildsjeler i rådene som brenner 
for universell utforming. Jeg ønsker dem lykke 
til i det viktige arbeidet de gjør.

Anna-Lisbeth

Dette er en visjon som er  

nedskrevet i regjeringens 

handlingsplan for universell 

utforming.

Hurra! Det er kun 12 år igjen, 

men kommer vi til å nå  

målet? Handlingsplanen er 

viktig og består av mange  

fine ord. Men kan planen 

gjennomføres i praksis?

Regionkontorleder 
Anna-Lisbeth Bakke

Fakta
De siste årene er flere lover og forskrifter  
endret for å sikre universell utforming og økt  
tilgjengelighet. Det gjelder blant annet:

•  Plan- og bygningsloven
•   Lov om universiteter og høyskoler
•  Lov om fagskoleutdanning
• Lov om folkehøyskoler
•   Lov om grunnskolen og den  

videregående opplæringa
•  Lov om offentlige anskaffelser
•  Lover på utdanningssektoren
•   Forskrift om rammeplan for  

barnehagens innhold
•   Forskrifter om universell utforming  

på tran sportsektoren.
•   Forskrift om konsekvens utredning
•   Forskrift om grunnlån fra Den norske  

stats Husbank

Kilde: «Norge universelt utformet 2025. 
Regjeringens handlingsplan for universell utforming 
og økt tilgjengelighet 2009-2013»
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I forkant av konferansen hadde hoved styret i Safo avviklet et 
styremøte, hvor det ble besluttet at Arne Lein fortsetter som 
leder i Safo. Arne Lein, som også er vår forbundsleder, startet i 
høst på Safo Sør-Øst’ høstkonferanse en debatt om Safos 
utford ringer og framtid.

I tilknytning til dette har han laget et notat som i disse dager er 
ute til høring i de tre eierorganisasjonene (NHF, NFU, og FNDB). 
Lein startet med å si at de som eier Safo må gi bestillingen, og at 

konferansens formål var å være samlet for å diskutere, ikke 
trekke konklusjoner. Første konferansedag ble viet til dette, og 
Jan Heitmann, jurist loset oss gjennom. Heitmann har jobbet 
mye med frivillige organisasjoner og har skrevet flere bøker om 
emnet.

Jan Heitmann begynte med at all frivillighet strever med de 
samme utfordringene. Han hadde da også kalt sitt innlegg for 
«Paraplyorganisasjonenes utfordringer, rammebetingelser og 
omstillingsbehov». Han mente at det må jobbes med kommuni-
kasjonen både regionalt og lokalt, for det står dårlig til i frivillige 
organisasjoner. Man sliter med oppslutning på møter og det er 
vanskelig å få tillitsvalgte. TV titting og kveldsåpne kjøpesentre er 
konkurrenter til frivillige organisasjoner. Hvordan trekke til seg 
medlemmer og skape ljoalitet.

-  Hva er SAFOs rolle i forhold til omverdensanalysen
-  Er SAFO rett sammensatt i forhold til organisasjonssammen-

slutning
-  Skal SAFO opprettholde samarbeidet slik det er i dag

Essensielle spørsmål som må tas tak i, for å finne ut av hvordan, 
hvor og når SAFO skal engasjere seg.

Heitmann viste «Grenseoppgangs modellen» som består av følg-
ende elementer:
Formål: Organisasjonene er opprettet med et formål, noe spesielt
Må: Hva må organisasjonene gjøre for å oppfylle formålet
Kan: Hva kan organisasjonene gjøre i tillegg til det organisasjo-
nene må gjøre
Kan ikke: Bruker vi ressursene riktig? Når vi ikke målene på 
grunn av feil arbeidsmetode?
Må ikke: Er ofte taushetsbelagt, men viktig å snakke om

Gruppediskusjon kom frem til at det må være rom for lokal frihet 
til å finne sitt samarbeid for medlemsorganisasjonene i SAFO. 
Det må følge midler til oppgavene / ressursene og man må 
spisse budskapet. SAFO er gode på brukermedvirkning og 
mange får innpass via Safo.

Heitmann avsluttet med å trekke frem at vi må være målbevisste 
og gjøre MÅ oppgavene i hele organisasjonen ved å bruke tillits-
valgte og ansattes ressurser. Det er ulike måter å jobbe på for vi 
er ulike som personer med forskjellig forutsetning, men det 
handler om å få mye ut av de ressursene vi har.

Konferansen ble avsluttet med en oppsummering i forhold til 
høringen som er ute. Arne Lein understreket at dette er en pro-
sess, og SAFO vil konkludere og bli tydeligere til høsten 2013. 

SaFO konferansen 2013
Like sikkert som vi runder et nytt år, like sikkert er SAFO konferansen, hvor representanter fra hele landet, som er med 

i samarbeidsforumet møtes. Årets konferanse ble avholdt 19.-20. januar på Gardermoen med rundt 50 fremmøtte.

■   Tekst: Karine Strand Kløvtveit

Å være et 
helt menneske, 
er å føle seg 
som et

Bevegelseshemming skal  
ikke stå i veien for livskvalitet.

OCH ortopedi har siden 1846 vært en ledende aktør i 
utvikling av  ortopediske hjelpe midler. Vi er stolte over 
å være ISO-sertifisert. For deg som pasient innebærer 
dette at vi kan tilby spesialtilpassede hjelpe midler av 
høyeste kvalitet og standard. 

Oslo og Akershus 23 28 82 00   Møre og Romsdal 70 14 50 40
Østfold 69 30 17 70   Oppland 61 24 73 30   Telemark 35 56 15 50

www.och.no

Annonsen skal settes alene på tekstside

Din samarbeidspartner innen:
Adressering  • Plastpakking  • Håndarbeide • Pakking

Tlf .: 32 21 08 70 • www.vinn-drammen.noTlf .: 32 21 08 70 • www.vinn-drammen.no

Annonsen skal settes på tekstside
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Ambassadørene er ute på veien igjen!
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Besøk på Frydenlund skole i Røyken

Denne lille novellen fikk vi fra en 
elev etter besøket
■   Bildene er tatt av Tore Fjeld

En dag i rulle stol
Jeg aker ned den bratteste bakken i nabolaget. Jeg suser ned-
over og treffer en av vennene mine. Jeg våkner og setter meg 
opp. Jeg finner ut at det hele var en drøm. Jeg savner den tiden 
hvor jeg kunne ake med vennene mine. Jeg gleder meg til etter 
skolen for da skal jeg prøve en kjelke. Hvis den passer til meg 
skal jeg kanskje få den.  Jeg håper den passer.

Jeg og roper på mamma om hun må hjelpe meg med å sette 
meg i rullestolen min. Jeg kommer meg i rullestolen min og kjø-
rer til kjøkkenet, men i dør karmene sliter jeg litt siden jeg ikke er 
helt vant til å kjøre rullestol, jeg har bare kjørt rullestol i to uker, 
det er åtte uker siden ulykken. Mamma sier i fra til meg at dro-
sjen her kommet. Jeg tar heisen ned til drosj. Drosjesjåføren 
kommer ut og åpner bakdøren og heisen kommer ned. Dette er 
den første skole dagen etter ulykken, jeg gruer meg veldig det er 
litt skummelt å komme på  skolen etter så lenge. Jeg har ikke 

sett vennene mine på lenge jeg savner dem veldig. Men det er litt 
deilig å komme på skolen. Men nå er jeg framme på skolen jeg 
ruller rett til inngangen og ser vennene mine. Når det ringer inn 
hjelper beste vennen min meg inn hovedinngangen og venter på 
heisen. Når jeg kommer inn i klasse rommet så blir alle glade for 
at jeg kom. Jeg syne at det det litt gøy å se at alle er glade for at 
jeg er her. Når timen begynner er det litt vanskelig fordi de er litt 
foran meg i alt. Nå er det friminutt jeg kjører rundt skolen og 
snakker med vennene mine. De lurer på om hva som skjedde. 
Også kommer vi inn, da er det ingen som følger meg til heisen 
det er greit. Når jeg kommer inn er det spising etter det er det 
kunst og håndverk, det er favoritt faget mitt.

Vi skal tegne, de andre har begynte med dette for tre uker siden. 
Jeg må begynne nå, de andre er nesten ferdige og det er en 
gang til vi skal gjøre dette, det er litt kjipt.
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Regjeringens mål er arbeid for alle!
Arbeid for alle har vært et hovedmål for 
regjeringen. Utfordringen ligger i å legge 
forholdene til rette gjennom å utvikle kon-
krete virkemidler som kan hjelpe både 
arbeidssøker og arbeidsgiver med å 
redusere usikkerhet og risiko. Eksempel 
på dette kan være tiltak som gir arbeids-
søkere mulighet til å få prøvd ut sin 
arbeidsevne, og arbeidsgivere mulighet til 
å vurdere om det er grunnlag for ansett-
else.

Regjeringens mål er i samsvar med krav 
NHF også stiller. Det er viktig at arbeid for 
alle virkelig gjelder arbeid for alle. Derfor 
har vi utfordret NAV Telemark, NAV 
Buskerud og NAV Vestfold på hvordan de 
tenker seg å møte denne utfordringen:

Hvordan møter NAV utfordringen 
med å få unge funksjonshemmede 
ut i arbeid?
NAV Telemark: NAV i Telemark har spe-
sielt fokus på unge, da de ser mange 
unge som faller ut av utdanning/arbeidsliv 
eller har problemer med å få innpass  
på arbeidsmarkedet. Ungdomsgruppen i 
NAV i Telemark har økt de siste årene. I 
den forbindelse har vi en stor satsing 
gjennom prosjektet Talenter for fram-
tiden. Stikkord for prosjektet er dedikerte 
veiledere spesialisert for arbeid med 
unge, systematisk tverrfaglig samarbeid 

med flere aktører på saksbehandlernivå 
og fokus på rask saksbehandling og tidlig 
aktivitet.

Når det gjelder Jobbstrategien for perso-
ner med nedsatt arbeidsevne har 
Telemark valgt en todelt tilnærming; 
Forsterket innsats mot noen konkrete 
brukere i målgruppen, parallelt med 
løpende erfaringsoverføring til arbeidet 
med øvrige brukere omfattet av strate-
gien. I Telemark er det i overkant av 700 
brukere i målgruppen, mens vi har pluk-
ket ut en gruppe på 60 personer som får 
spesielt tett oppfølging. Av de 60 perso-
nene var 50 i en eller annen form for akti-
vitet per oktober 2012. 12 personer var i 
lønnet arbeid. Selv om dette er små tall, 
er det tydelig for oss at sannsynligheten 
for at disse personene kommer i arbeid 
øker betraktelig med tett oppfølging fra 
NAV. 

I denne sammenhengen er arbeidsgiver-
kontakten i stor grad basert på brukers 
ønsker og muligheter. Vi har foreløpig 
ikke gått bredt ut til arbeidsgivere gene-
relt og informert om jobbstrategien, men 
tatt kontakt der hvor vi ønsker å utvikle et 
samarbeid knyttet til konkrete brukere. 
Dette har medført dialog/samarbeid med 
flere bedrifter i vår region for å få brukere i 
målgruppen ut i arbeid.

NAV Vestfold jobber etter visjonen om at 
alle som kan skal få delta i arbeidslivet. 
Vår tilnærming er bred, og vi legger til 
grunn at alle tiltak og aktiviteter vi gjør for 
målgruppa er en del av jobbstrategien.

Vårt arbeid med målgruppa er knyttet til 
oppfølging av brukerne ved det enkelte 
NAV kontor. Arbeidet med ungdom  
med nedsatt funksjonsevne er prioritert. 
Mange NAV kontor har etablert prosjekter 
i tillegg til sin ordinære oppfølging, og har 
organisert kontorene slik at de best mulig 
kan møte brukernes behov for avklaring 
og eventuelle tiltak.

NAV Buskerud: Når det gjelder kompe-
tanseutvikling hos NAV-veilederne, har vi 
tatt utgangspunkt i det materiellet som er 
utarbeidet sentralt og supplert med 
egenutviklede opplegg. Men det har vært 
et klart savn at det bebudete kompetan-
seopplegget fra sentralt hold ennå ikke 
foreligger.

Arbeidslivscoachen har vært med råd-
givere på bedriftsbesøk og informert. Det 
er også planlagt flere besøk framover. Det 
ble gjennomført to nettverksmøter sist 
høst med besøk fra ca 10– 15 bedrifter 
hver gang.

Stadig vekk blir vi orientert om at det er stor forskjell i sysselsettingen mellom ungdom uten 

funksjonsnedsettelser og ungdom med.  I arbeidet med et INKLUDERENDE ARBEIDSLIV( IA) er et 

av målene å øke sysselsettingen blant personer med funksjonsnedsettelser. Tall fra 2. kvartal 

2011 viser til at 22.000 personer under 30 år ønsker seg arbeid. Selv lav arbeidsledighet har 

ikke gjort det enklere for unge personer med funksjonsnedsettelser å oppnå arbeidsavtale.

■   Tekst Torleif Støylen

Gjelder arbeid for alle også personer 
med funksjonsnedsettelser?
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Nært samarbeid med private og  
offentlige virksomheter er avgjør-
ende for å lykkes. Hvordan arbeider 
NAV for å nå dette målet?

NAV Telemark: Vi er i kontakt med 
mange bedrifter som ser potensialet i 
denne gruppen, men vi ønsker at flere 
skal være åpne for å inkludere personer 
med nedsatt arbeidsevne. I mars 2013 
planlegger vi en jobbmesse for ca. 200 
brukere med nedsatt funksjonsevne. Vi 
har brukt tilretteleggingsgaranti for flere 
av deltakerne i Jobbstrategien. I tillegg 
har vi benyttet oss av mentoravtaler, 
gjerne i kombinasjon med lønnstilskudd. 

I NAV Vestfold er det flere enheter enn 
NAV kontorene som er involvert i arbeidet 
med jobbstrategien. Det er primært 
Arbeidslivssenteret og Hjelpemiddel sen-
tralen. Arbeidslivssenteret v/leder sitter i 
prosjektets styringsgruppe, og vår 
arbeidsgiverlos er med i arbeidsgruppe-
møter ved det enkelte NAV kontor. For 
øvrig gjennomfører vi markedsmøter, 
markedskonferanser og jobbmesser.

Vår arbeidslivscoach jobber også aktivt i 
samarbeid med IA-rådgivere i forhold til 
kontakt med, og bistand til næringslivet. 
Dette kan for eksempel være i form av 
næringslivsfrokoster, bedriftsbesøk og 
konferanser. Andre arenaer vi deltar på er 
Verdensdagen for psykiske helse, bruker-
forum for arbeidsgivere, brukerutvalg for 

brukere. Vi har samarbeid med fylkes-
kommunen om lærekandidater. I tillegg er 
Karrieresenter Vestfold og rådgivende 
overleger nyttige samarbeidspartnere. 

Det pekes på fire barrierer i jobbstra-
tegien. En av disse barrierene går på 
informasjon og holdninger. Her fore-
slår regjeringen blant flere tiltak å 
avsette 500 tiltaksplasser (på lands-
plan) og egne prosjektleder- eller 
koordinatorstillinger i fylkene. Hvor-
dan fungerer dette i fylkene?

NAV Telemark: I Telemark har vi ansatt 
en fylkeskoordinator og en arbeidslivs-
coach som en del av Jobbstrategien. 
Disse spiller en viktig rolle i å være binde-
ledd mellom de enkelte NAV-kontor i 
arbeidet med målgruppen for strategien, 
samt at de opparbeider en helhetlig kom-
petanse om utfordringer og muligheter 
for de aktuelle brukerne. Fylkeskoordi-
natoren og arbeidslivscoachen har eta-
blert arbeidsgrupper på de enkelte NAV 
kontorer, hvor de har faglige diskusjoner 
og veiledning i enkeltsaker, men også 
noe relevant faglig input på hver samling. 

I NAV Vestfold har vi en koordinator og 
en arbeidslivscoach. Vår arbeidslivs-
coach har i oppgave å jobbe med 
næringslivet. Rollen innebærer å være en 
døråpner og kunnskapsformidler. 

Koordinators rolle innebærer også å være 
en pådriver for at flere med nedsatt funk-
sjonsevne skal komme i jobb. Enkelt for-
klart innebærer det å koordinere aktivite-
ter og ressurser som samlet sett skal føre 
til ønskede resultater.

I overkant av 800 personer i målgruppa 
er i ulike tiltak i Vestfold.

NAV Buskerud har etablert et eget 
kompe tanseteam. Kompetanseteamet 
har til nå vært ute på tre NAV-kontor for å 
drøfte enkeltsaker som er forberedt på 
forhånd. Det har gitt nyttig læring både 
for NAV-kontorene og medlemmene i 
kompetansegruppa. 

Fokus nå er på informasjon og forankring 
ved NAV-kontorene og på arbeidslivs-
senteret.

Prosjektleder og arbeidslivscoach infor-
merer om jobbstrategien på teammøter 
og kontormøter avhengig av kontorets 
størrelse. Har i tillegg vært med andre 
rådgivere ute i virksomhetsteam. 

Arbeidslivscoachen har bistått i flere 
enkeltsaker både over telefon og vært 
med på møter hos arbeidsgiver sammen 
med NAV veileder, bruker og arbeids-
giver. Flere har kommet ut i praksis selv 
om det er få under 30 år til nå. Disse 
samtalene har også bidratt til at flere 
beholder jobben sin med en funksjons-
nedsettelse.

Redaksjonen retter stor takk til:
- NAV Telemark ved Terje Tønnesen,
-  NAV Vestfold ved Hanne K. Sedberg og 

Terje Korterød,
- NAV Buskerud ved Per Magne Pedersen

Del 2 av denne artikkelen kommer i 
Grenseløst nr 02.13

Å være et 
helt menneske, 
er å føle seg 
som et

Bevegelseshemming skal  
ikke stå i veien for livskvalitet.

OCH ortopedi har siden 1846 vært en ledende aktør i 
utvikling av  ortopediske hjelpe midler. Vi er stolte over 
å være ISO-sertifisert. For deg som pasient innebærer 
dette at vi kan tilby spesialtilpassede hjelpe midler av 
høyeste kvalitet og standard. 

Oslo og Akershus 23 28 82 00   Møre og Romsdal 70 14 50 40
Østfold 69 30 17 70   Oppland 61 24 73 30   Telemark 35 56 15 50

www.och.no

Annonsen skal settes alene på tekstside
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Tlf .: 32 21 08 70 • www.vinn-drammen.noTlf .: 32 21 08 70 • www.vinn-drammen.no

Annonsen skal settes på tekstside



Mange kvier seg for å fly over  
lengre strekninger, da det er  
problematisk å gå på toalettet.

Norwegian har tralle om bord og denne 
er grei å bruke. Riktignok er ikke alt per-
sonell klar over at det finnes, men en slik 
skal være på flyet – både på innen- og 
utenlandsreiser. Det skal innrømmes at 
det er litt kostelig å se de ta den i bruk, da 
bruksanvisningen studeres nøye, men 
den gjør nytten sin. Ikke vær redd for å 
spørre og be om hjelp.

Det er også mulig nå å bestille reiser på 
nettet til Norwegian selv om du har behov 
for assistanse. 

Brukerkontor på sykehuset i Vestfold 
– det nye og gode supplementet.
Dette er brukernes møteplass.

7. februar ble det holdt et stormøte på 
SiV med ca 70 fremmøtte fra flere bruker-
organisasjoner. Undertegnede har for-
stått det slik at det er en god del år siden 
dette tiltaket ble etterlyst, men derfor er 
det gledelig å kunne fortelle at brukerkon-
toret straks er klar til oppstart.

Hva er et brukerkontor
Kontoret er en møteplass for pasienter, 
brukere og pårørende. Her vil man treffe 
en likemann som kan tilby av sin erfar-
ingskompetanse, få informasjon om de 
forskjellige brukerorganisasjonene og 
deres kontaktpersoner. Likemannen kan 
også snakke med deg under fire øyne 
dersom det er ønskelig.

Hvem betjener kontoret
Frivillige likemenn fra ulike organisasjoner 
vil være på vakt. Kontoret er en videre-
føring av likemannstjenesten i organisa-
sjonene. Våre likemenn har levd med en 
diagnose over lang tid og mestrer hver-
dagens gjøremål og har erkjent sin nye 
livssituasjon. Disse er først og fremst et 
medmenneske som lytter, hjelper og rett-
leder der det er behov.

Sentral plassering
Kontoret vil ligge sentralt til i «myldreom-
rådet» utenfor kantinen. Det vil være et 
åpent kontor hvor man kan finne informa-
sjonsbrosjyrer 24 timer i døgnet. Syke-
huset har også tilgjengelig annet lokale 
dersom det er behov for en fortrolig 
samtale.

Oppstart
Lærings- og mestringssenteret (LMS) er i 
gang med å gjennomføre obligatoriske 

sertifiseringskurs for godkjente likemenn 
fra organisasjonene. Det første kurset 
avvikles 4. mars. Den offisielle åpningen 
blir 3. april med direktøren, media og 
servering av kaffe og kaker.

Åpningstiden til brukerkontoret vil bli 
bestemt utfra antall likemenn som er klare 
ved oppstart. Tilbudet vil utvides etter 
hvert.

Vi trenger deg
Er du godkjent likemann av din organisa-
sjon og har tid og lyst til å være en del av 
brukerkontoret? Ta kontakt med regions-
kontoret.

Grenseløst ønsker brukerkontoret ved 
SiV lykke til.

10

Skal du fly? 
■   Tekst Karine Strand Kløvtveit

Brukerkontor ved Sentralsykehuset i Vestfold
■   Tekst: Karine Strand Kløvtveit

Smånytt
Medlemsblad for norges Handikapforbund Oslofjord VestGrenseløst
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Årets hyggeligste weekend 2013:
Sett allerede av helgen 23. – 25. august. Da blir det fellessamling på Haraldvangen med aktiviteter og foredrag.  

Årets samling ble avholdt på samme sted. Gode tilbakemeldinger gjør at vi har valgt å dra tilbake til Hurdal i 

2013. Mer informasjon kommer i senere utgaver av Grenseløst. Påmeldingsfrist er 1. juni.

I flere år har NHF Oslofjord Vest 
gitt ut egen kalender med  
morsomme og tankevekkende 
tegninger av Herbjørn Skogstad 
(Herb). Også i år er det mange av 
dere som frivillig har betalt inn 
vedlagte faktura. Dette er en  
støtte regionen setter veldig høyt. 

TUSEN TAKK TIL DERE ALLE.

takk for verdifull støtte!



Informasjon til alle medlemmene i 
Buskerud, telemark og Vestfold poliolag
■   Tekst: Torunn Jacobsen

Det var med sorg vi mottok budskapet 
om at Bjørn Lobben var gått bort. Bjørn 
var krumtappen når det gjald poliolage-
nes medlemsblad «Polio-Plukk». Med 
Bjørns bortgang forsvinner også med-
lemsbladet. Det finnes ingen akkurat nå i 
hvert fall som vil ta på seg den jobben. 

Men vi har heldigvis muligheten til å kunn-
gjøre våre aktiviteter i «Grenseløst» som 
du nå sitter med i hånden.

Så heretter vil du finne invitasjoner til våre 
aktiviteter i dette bladet. Vi håper at det 
kommer til å fungere bra. Hvis det er noe 

spesielt styrene i de forskjellige polio-
lagene ønsker å informere sine medlem-
mer om, er det også mulig at det vil 
komme skriv direkte til medlemmene.

Invitasjon

Høstsamling for 
medlemmer i 
Buskerud, Vestfold 
og telemark  
poliolag

Invitasjon

Felleskonferanse for Buskerud,  
telemark og Vestfold poliolag

Vi har gleden av å invitere til høstsamling 
på Eidene senter, Tjøme, fra 16. august til 
18. august. Mange har vært på Eidene 
tidligere og har ytret ønske om å komme 
tilbake. Vi ønsker at du gir melding til din 
lokallagsleder så snart som mulig og 
innen 7. april hvis du ønsker å være med. 
Dette er datoen for avbestilling uten kost-
nad hvis det skulle vise seg at interessen 
ikke er tilstede hos våre medlemmer. Men 
vi håper selvfølgelig at vi skal få veldig 
mange tilbakemeldinger på at «dette vil vi 
være med på». Vi har reservert alle rom-
mene i hovedbygningen. Egenandelen 
per person vil være kr. 500.

Vi vil komme tilbake med mer informasjon 
senere.

Hilsen styret i poliolagene

Fredag 31. mai inviteres alle medlemmer i Buskerud, Telemark og Vestfold poliolag til 
konferanse på Sandefjord Motor Hotel, Fokserød. Tema blir brannsikkerhet. Det er som 
alle kjenner til et stort tema. Den delen som vil bli belyst på vår konferanse er: 

•  Brannteknisk lovverk, ansvar og plikter 
• Bygningsmessig brannsikkerhet
•  Brannforebyggende tiltak. Hva gjør vi i hverdagen for å sikre oss mest mulig mot 

brann?
•  Brann og evakuering. Hva gjør vi dersom brann oppstår?

Vi tror at dette temaet er både aktuelt og interessant og at mange vil møte opp for å 
høre hva en brannteknisk rådgiver kan lære oss. 

Og så må vi ikke glemme at dette er en fin anledning til å møte likemenn.

Medlemmer i Telemark har fått oppgitt at konferansedagen er 7. juni, men den er endret 
til fredag 31. mai. Vi starter kl. 11.00 og holder på til kl. 15.00.

Påmelding innen 23. mai til din lokallagsleder. Egenandelen er kr. 50 inkludert lunsj.

Hilsen styret i poliolagene 

Medlemsblad for norges Handikapforbund Oslofjord VestGrenseløst
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Interimstyret ønsker å satse på det sosi-
ale, og starter med kafetreff. De vil også 
jobbe for å få til medlemsmøter med 
interessante temaer som berører slag-
rammede. Møtene legges rundt i fylket.  
Medlemmer i Buskerud vil også få tilbud 
om å delta.

Ta gjerne kontakt med oss:
Leder: Arne Mjåland, tel. 901 98 305, 
e-post: firehjuling@gmail.com

Torill Mjåland, tel. 993 33 926,
e-post: styx5@hotmail.com

Bjørn Harald Hasle, tel. 993 79 232 

LFS Vestfold er tilbake

Windoor konsernet

Scandinavias smarteste innglassingssystem. 
Nå enda smartere!

Vi har utviklet åpningsfunksjonen, rendyrket designet 

Se mer på www.windoor.no

Windoor Norge AS
Ringveien 206  3223 Sandefjord
Tel.: 33 48 08 80
Fax: 33 48 08 82 

Brukere av ortopediske 

Telefon:  33 45 45 33  
e-post :  info@teknomed.no 
Hjemmeside:  www.teknomed.no

Kontakt oss dersom du har behov for

 

uforpliktende konsultasjon 

 

hos ortopediingeniør

 

ret funksjon 

 

justering av et hjelpemiddel

 

 

henvisning fra fastlege

Hovedkontor: Lingelemv rd
Avdelingskontor : Storgata 118, Porsgrunn 
 

beste funksjon og livskvalitet for den enkelte

Her er de tre som skal drifte Landsforeningen for Slagrammede i Vestfold fremover.  
Redaksjonen ønsker dem lykke til.

Landsforeningen for Slagrammede (LFS) Vestfold har i en periode vært uten aktivitet.  
Det er derfor gledelig at tre personer har sagt seg villig til å være med i et interimstyre, 
som skal jobbe for at slagrammede og deres pårørende har et tilbud i fylket.

■   Tekst og bilde: Karine Strand Kløvtveit
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Ny terminal vest ved torp lufthavn
Tilgjengeligheten ved norske flyplasser er viktig.  Enten du skal på en kort tur eller en lengre 
ferietur, er starten på reisen viktig. Hvordan blir du møtt på flyplassen?  Hvordan er det å finne 
frem dersom du har en bevegelseshemning eller nedsatt syn og hørsel?

■   Torleif Støylen

Ny terminal vest ved Torp
Øyvind Storm-Nielsen fra NHF Oslofjord 
Vest har deltatt på kontaktmøte med 
ansvarlige for utbygging og rehabilitering 
av eksisterende bygningsmasse ved fly-
plassen. Utgangspunktet for kontaktmø-
tene er at NHF ønsker så få særløsninger 
ved flyplassen som mulig.

I møtet har NHF henvist til det utmerkete 
informasjonsmateriellet som NHF har gitt 
ut – Tilgjengelige bygg- og uteområder.

HC toaletter
Et toalettbesøk kan ofte bli en stor utfor-
dring dersom wc ikke er bygd etter for-
skrifter. Det er derfor presisert at wc må 
ha tilkomst med rullestol fra begge sider, 
vask må plasseres slik at man kan komme 
til i rullestol, likedan må speil være plas-

sert i riktig høyde. Døren må være lett å 
åpne (under to kilo) og ha bøylehåndtak.  
NHF ønsker primært at dørene skal være 
automatiske.

Parkering
NHF krever minimum 5,5 m bredde på 
parkeringsplass slik at det blir plass for bil 
med sideheis. Eksempelvis kan parkering 
ved gangfelt redusere arealbehovet. Det 
er fremmet ønske om at man betaler for 
reell tid ved parkering, med det menes at 
man betaler ved avreise. Det forutsettes 
at betalingsautomatene gjøres lett tilgjen-
gelig og håndterbare.

Sikkerhetskontroll
NHF har tilbudt seg å gi orientering og 
opplæring til betjeningen som ivaretar sik-
kerhetskontroll ved flyplassen.

Rekkverk
Det er viktig at det monteres rekkverk i ulik 
høyde ved ramper og trapper. Ideell 
høyde er 70 og 90 cm. Det forutsettes at 
rekkverkene ikke slutter for tidlig.

Synshemmede
Det forutsettes at ledelinjer og kontrastfar-
ger er på plass fra dag 1. Likedan at hei-
sene har knapper med punktskrift som er 
egnet for svaksynte / blinde.

Kommentar
«Utbygger viser interesse for at disse kra-
vene ivaretas», sier Øyvind Storm-Nielsen, 
som har representert tilgjengelighetsutval-
get i Norges Handikapforbund i denne 
prosessen. «Så er det spennende da om 
dette følges opp slik man har tenkt!»

Nytt fra tilgjengelighetsutvalget

Foto: Fra Google
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Det er gravd ut i terrenget slik at stranden 
har blitt større. Det er anlagt en sti av 
betong på sandstranden med tilkobling til 
baderampe, slik at det nå er lett atkomst 
for forflytningshemmede. Videre er deler 
av en kyst sti anlagt i overkant av stranda, 
med tilhørende sittegruppe. Vi har fått 

merket opp to Hc-parkeringsplasser og 
et oppgradert toalett anlegg.

Det er brukt en halv million kroner fra 
«stedsutviklingsprosjektet» for å få dette 
til. «Stedsutviklingsprosjektet» er et pro-
sjekt i regi av Hurum kommune,  med det 

formål å videreutvikle og bedre tilgjenge-
ligheten for alle til  Tofte sentrum og nær-
liggende friluftsområder.

Det har i prosessen vært et tett og godt 
samarbeid mellom frivillige og Hurum 
kommune. NHF Hurum har i denne pro-
sessen hatt en representant inn i prosjek-
tet gjennom deltagelse i Tofte Nærmiljø-
forum.

Stedsutviklingen er en pågående prosess 
hvor universell utforming er en viktig del 
av arbeidet. Det ligger også i planene at 
det skal utbedres en allerede eksister-
ende kyst sti, hvor det er blitt lovet en 
badebinge, så dette blir spennende!

Tofte ligger i Hurum kommune, som er et 
ideelt dagstur mål for nærliggende byer 
og tettsteder. Vi har en flott natur med 
lang strandlinje. Sommeren 2013 vil også 
Freyborg badestrand være tilrettelagt 
med baderampe, så et besøk i løpet av 
sommerhalvåret er å anbefale.

Hurum kommune har brukt over en halv million kroner på å ruste opp Apotekerstranda på Tofte. 
Stranda som ligger midt i Tofte sentrum har fått en solid ansiktsløftning.

Tekst og foto: Inger Marie Nilsen

apotekstranda på Hurum –  
en perle ved kysten!

Medlemsblad for norges Handikapforbund Oslofjord Vest Grenseløst
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Et kjært og kjent medlem i 
Vestfold poliolag har gått bort  
etter lang tids sykdom.

Bjørg kom tidlig med i styrearbeid i 
Vestfold poliolag. Hun ble valgt inn som 
nestleder i 1992 og overtok vervet som 
leder i 1993. I 2003 valgte Bjørg å gå ut 
av styret. Bjørg var aktiv på mange 
om råder i organisasjonen. Hun kom tidlig 
med i det organiserte likemannsarbeidet i 
polio laget. Bjørg var aktiv som likemanns-
arbeider på Kysthospitalet Stavern. Et 

sted hun var meget glad i og som hun var 
veldig skuffet over ble fjernet som rehabili-
teringssted for mennesker med sen-
skader etter polio.

Som den engasjerte personen hun var, 
var hun også med da Vestfold fylkeslag 
av Norges Handikapforbund startet sin 
veiledningstjeneste. Bjørg hadde også 
styreverv i fylkeslaget. Men det stoppet 
ikke med det. Fylkeslaget var i en periode 
i en vanskelig arbeidssituasjon. Da tro 
Bjørg til og tok utfordringen og ble en 
høyt verdsatt kontormedarbeider i en 

viktig tid for fylkeslaget. For sin store inn-
sats for Norges Handikapforbund og 
Vestfold poliolag, fikk Bjørg Norges 
Handikapforbunds heders nål i sølv på 
årsmøtet i 2007.

Vi lyser fred over Bjørgs gode minne.

Torunn Jacobsen

Det var med stor sorg vi mottok bud-
skapet om at du, Bjørn, ikke var blant oss 
lenger. Du sovnet stille inn den 31. januar.

Du hadde omtanke for hver enkelt av oss 
i polioforeningen og sikkert for mange 
andre vi ikke kjenner. Vi vet jo at du hadde 
flere interesser, mynter, frimerker, lagde 
kniver, delte hobbyen til Elisabeth som er 
hunder, du likte å fiske, du samlet antikvi-
teter og ikke minst hadde du et hjertebarn 
i arbeidet med polio. Av og til lurte jeg på 
hvordan du klarte alt sammen. Men noe 
av svaret har jeg tenkt må være at du var 
engasjert og alltid tilstede i det du drev 
med, du var strukturert, saklig og grun-
dig. Du var flink til å lytte til oss andre og 
stolte på at vi også klarte den oppgaven 
vi var valgt til.

I 24 år har du vært med i styret i Buskerud 
polioforening, laget som du startet 
sammen med flere. Før det hadde du 
hatt kontakt med Vestfold poliolag og 
ønsket ditt ble at Buskerud også skulle 
ha en polioforening. Det klarte du. Du ble 
tidlig valgt som nestleder i Lands-
foreningen for Polioskadde. I denne peri-
oden samarbeidet du med Steinar 

Øyhaugen fra Vestfold, og dere dro i gang 
den store polioundersøkelsen. Resultat 
ble et viktig dokument som blant annet 
fastslo at polioskadde ville ha godt av 
helsereise til varmere strøk, noe som ble 
realisert for oss poliopasienter. Men du 
var ikke ferdig med det. Etter evaluerin-
gen av undersøkelsen reiste du og 
Steinar på turne i hele landet for å dele 
kunnskapen som var samlet inn.                                                                                                                  
Du ville skrive polioens historie, en bok 
jeg vet krevde masse tid og arbeid. For 
som alltid, dette skulle kunne dokumen-
teres hvert eneste ord! Det var deg. Du 
klarte det også.

Et tredje prosjekt i polioforeningen var et 
eget medlemsblad -  Polio Plukk. De før-
ste utgivelsene var ikke slik du ønsket det 
skulle være, men det ble det virkelig etter 
hvert. Her også samarbeidet styrene i 
Buskerud Polioforening og Vestfold 
Poliolag, og senere kom også Telemark 
Poliolag med. Du var selv redaktør, til-
rettela utkastene før det ble sendt til 
trykke riet. Du var veldig klar på at hvis det 
skjedde noe som kunne være av inter-
esse for medlemmene, ja så skrev du om 
det. Du skaffet deg mye nytt stoff ved å 

følge med på internett. En del stoff fikk du 
i egenskap av at du var representant i 
forskjellige fora som hadde med hjelpe-
midler og funksjonshemming å gjøre. 

Alle verv du har hatt har jeg ikke oversikt 
over, men du var aktiv til det siste.

Vi vil takke deg Bjørn, og Elisabeth, for at 
dere tok imot oss så bra når vi kom på 
møter eller julebord og stilte hjemmet 
deres til rådighet.

Takk Bjørn for alt det du har gjort for oss. 
Vi lyser fred over ditt minne!

Buskerud Polioforening

Bjørg Ekenes

Bjørn Lobben

Foto: Jan Arne Dammen

Foto: Privat:
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Inger Sofie ble født i Bø 15. mars 
1955, som den eldste i en  
søskenflokk på tre jenter.

Hun ble tidlig glad i naturen for nytte og 
glede.  Hun hadde omsorg for dyr, gledet 
seg over turer i skog og mark, lange fjell-
turer, kjærligheten til planter og blomster, 
til hagen sin, å få se noe gro opp av jorda.

Musikk stod også Inger Sofies hjerte nært 
og som barn begynte hun å spille med 
skolemusikken.  Senere ble det Notodden 
bymusikk, og trompet var hennes instru-
ment. Hun var med på øvelser og spilling 
langt ut i sykdomsforløpet. Hun måtte 
bare ha litt cellegift, så kom hun tilbake.

I 1980 var hun på en fest i Bø, der var 
også Sveinung. Dette ble starten på 
deres liv sammen. Sammen fikk de barna 
Inger Elise og Knut Sveinung. 

Som sin far valgte også Inger Sofie lærer-
yrket og hun tok sin utdannelse i Volda.  
Der fikk hun en ny stor hobby, gammel-
dans og fortsatte dans sammen med sin 
ektefelle. Når barna ble større ble de 
også med. På lærerskolen våknet også 
interessen for veving, strikking og brode-
ring. Hennes siste store arbeid var buna-
den til sønnen. Den måtte bli ferdig.

Ifm svangerskapene fikk hun bekkenløs-
ningsplager. En artikkel i bladet «Foreldre 
og barn» knyttet henne sammen med 
Marit Jensen. Sammen var de med og 

etablerte LKB (Landsforeningen for kvin-
ner med bekkenløsningsplager).

Hun var full av pågangsmot og hadde 
målsetting om å starte opp lag i Telemark.  
For å markedsføre planen hengte hun 
opp en lapp på nærmeste legekontor.  
Med god hjelp fra Rigmor Eide og 
Telemark fylkeslag av NHF var de i gang, 
og Telemark lag av LKB var en realitet.

Hun reiste rundt i Telemark og orienterte 
leger, fysioterapeuter og helsestasjoner.  
Noe av det første hun fikk på program-
met var åpent møte for helsepersonell.  
Dårlig oppmøte, men de var i gang.

Hun var kreativ og benyttet alle mulighe-
ter til å få kontakter og spre informasjon 
om bekkenløsningsplager. På Dyrsku’n 
kom hun i snakk med en journalist og 
dette førte til innslag i Telemarksendinga.  
Det ble snakket om laget og flere nye 
medlemmer kom til.

På denne tiden var det en aktiv revy-
gruppe i regi av Telemark lag av NHF.  
Sammen med fylkeslaget ble det laget en 
revy. Samtidig ble det gitt ut en bok: 
«Gullbostebarn». Denne boken ble gitt ut 
i forbindelse med Verdens første sympo-
sium om bekkenløsning i Tromsø. En 
artikkel her: «Kunnskap er makt», ble 
premiert og det var Inger Sofie som ano-
nymt hadde skrevet den.

Etter at hun trekte seg ut av styret ble 
kontakten mindre, men i 2009 møttes vi 

igjen på en konferanse i Larvik.  Nå hadde 
hun ikke lenger sitt lange tykke hår.  Hun 
hadde fått brystkreft to år tidligere.  Men 
hun var den samme trivelige dama som 
tidligere.

Etter hvert spredde sykdommen seg til 
skjelettet, men hun var optimist. Hun del-
tok stadig vekk på aktiviteter sammen 
med oss bekkendamer etter dette, men 
det var tydelig at hun ble stadig sykere.

23. mars 2012 besøkte vi henne på 
Radiumhospitalet. Vi skjønte da at dette 
var siste gang vi skulle få sammen.  
Langfredag 6. april kom melding fra hen-
nes mann Sveinung at det var slutt. Inger 
Sofie var død.

Takk for alle gode minner.
Ann Gurli Aamodt
LKB Telemark

Inger Sofie Løvlund

Foto: Privat:

17
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En liten mirakeljente, 
en solstråle
Anna er en tøff aktiv 5 åring fra Larvik. Hun springer rundt, smiler, ler og 
prater. Dette var det ingen som hadde trodd hun skulle gjøre for  
5 år siden- ikke legene ved Rikshospitalet og ikke mamma og pappa – 
men håpet var der alltid.

■   Tekst: Birgitte Holmsen Bilder: Privat

På sensommeren 2009, ble det opp-
daget at ting ikke var som det skulle på 
utralyd, men legen kunne ikke si hva. Mor 
ble henvist til Riksen for undersøkelser, 
men heller ikke de kunne si hva det var. 
Det endte med at mor ble innlagt der i 14 
dager for observasjon. Fikk permisjon 
med beskjed om å komme tilbake om en 
uke igjen. Legen prøvde å få kontroll over 
situasjonen. Det ble mange spørsmål 
uten svar.

Etter en ukes permisjon var mor og far 
tilbake. Da var situasjonen forverret og de 
bestemte seg for å ta keisersnitt neste 
dag. Noe var galt med barnet, men legen 
visste fortsatt lite. Men barnet måtte tas 
ut fort. Det vesle nurket kom til verden en 
september dag, 10 uker så alt for tidlig. 
Hun ble hasteoperert like etterpå. 

På operasjonsbordet så legen hva som 
var så forferdelig galt. Tarmene var revnet 
og avføringen lå i magen. Det ble en 

omfattende operasjon for den bittelille 
jenta. Deler av tykk- og tynntarmen ble 
fjernet under operasjonen. Legene gjorde 
alt de kunne, men ga foreldrene beskjed 
om at barnet deres fikk 10% sjanse til å 
overleve. Legene anbefalte familien om å 
døpe barnet med det samme. Jenta fikk 
navnet Anna Isabell.

Foreldrene: «Det var den aller verste og 
tøffeste dagen vi har opplevd. Vi viste 
ingenting, hva som venta de neste 
timene, dagene, ukene, månedene, 
årene. Ville jenta vår klarer seg? Ville hun 
bli totalt pleietrengende?» 

Ingen svar å få. Det eneste vi kunne gjøre, 
var å være der, se barnet vårt kjempe 
mellom liv og død. Stryke henne over den 
bittelille hånden og håpe det beste. 

Anna fikk noen knallharde måneder på 
sykehuset, men situasjon gikk den rette 
veien. Etter 3 måneder kunne Anna 
endelig dra hjem sammen med mamma, 
pappa og storesøster.

Anna fikk god oppfølging av legene og 
går jevnlig til kontroller. Hun kan ikke 
spise alt hun vil, men ellers er hun en 

kvikk 5 åring som liker seg godt i barne-
hagen. Hun smiler og ler og synger. Hun 
er ei mirakeljente og ei solstråle som lyser 
for alle rundt seg. 
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Det er noe alle har opplevd som 
har levd en stund - det floker seg 
til av grunner vi mennesker ikke er 
herre over, og det er høyst  
individuelt hvordan vi som enkelt-
mennesker er rustet til å takle 
”vonde dager”. 

Jeg skriver bevisst ”vonde” ikke ”onde” - 
det siste er for meg noe annet. Kanskje 
spør vi i slike stunder Vårherre hva han 
mener med dette, og vi erfarer oftest at 
det svaret som skal være underveis lar 
vente på seg. Selv har jeg funnet ut hva 
som hjelper meg etter å ha gjort som 
Terje Vigen ”sturet en dag eller to”. 

Jeg leter i lyrikkens vidunderlige verden. 
Alltid finner jeg noe som trøster eller for-
teller meg at ”nå får du holde opp å sutre, 
se hva andre har opplevd og har hatt å 
stri med”. Ja, en får et annet perspektiv 
og en annen vinkling til saker og ting når 
en ser hva ”de store” som ikke er blant 
oss lenger - hva de har holdt ut med, og 
klart på en måte som gjør meg skamfull.

I morges ble jeg møtt av noen linjer fra 
Dag Hammarskiolds bok ”Vägmärker”. 
Hammarskiold - denne underlige mannen 
- den eneste som er blitt tildelt Nobels 
Fredspris etter sin død. Ingen skal få den 
heretter etter døden - det ble bestemt 

ved lov den gangen. Han døde som alle 
vet i en flystyrt over Zambia, som det da 
het, i 1960. Han visste at noen stod han 
etter livet, og det har vært spekulert mye 
over hva som egentlig hendte den gan-
gen. At det var et attentat, mener de 
fleste, men det hevdes også med krav på 
pålitelighet at han var død før flyet styrtet.

Men det var ordene som en fant i vesken 
hans etter styrten - skrevet like før han 
døde - som traff meg på en måte - som 
en refs - i morges.
 
Vägen
du skal följa den.
Lyckan
du skal glömma den.
Kalken
du skal tömma den.
Smärten
du skal dölja den.
Svaret
du skal lära det.
Slutet
du skal bära det.
 
Jeg blar videre i antologien og finner Emil 
Boysons dikt
 
RAST VED RINNENDE VANN.
Trett er vårt hjerte ikke, 
men dagen er blitt til kveld, 
Vi stanser. Gjennom vår taushet
toner vannenes væll.
Vi hører i elvesuset

at evigheten er nær.
Vi fødtes til jorden. Vi møttes. 
Vi hadde hinannen kjær.
Om lidt kan vi intet høre
dette er alt vi vet.
Vannet skal videre bruse
gjennom all evighet.
 
”Men hva går det av deg i dag da, Else?”, 
sier jeg høyt. ”Det var jo bare noen få 
øyeblikk jeg var litt nedblåst”, svarer jeg 
meg selv, ”og nå er alt OK igjen”. Dagen 
ser ut til å bli bra. Det snør ikke lenger og 
sola gyller Vealøstoppen ørlite - kanskje 
ser vi den senere i dag. Avisen refererer 
fra helse-etaten at på mange områder 
går alt bedre i Norge nå. Godt å høre det, 
detaljene kommer vel de også senere. 
Det ligger en kalvestek i fryseren - den tar 
jeg opp og så ber jeg et menneske jeg 
setter pris på til å dele den med meg i 
kveldingen.

Dagen er min, og jeg skal gjøre den så fin 
evnene mine rekker. Men hvor er nå bril-
lene mine? Der er de jo, men det var da 
ikke der jeg la dem? Og klokken er alle-
rede blitt 08.00.

Else

Sofakroken

Foto: Jan Arne Dammen

Når livet floker seg til
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Vi har gleden av å invitere til hjelpemiddelmesse i:

Skien Fritidspark:

Tirsdag 21. mai 2013, kl 10-16

Drammenshallen:

Onsdag 22. mai 2013, kl 12-17

Torsdag 23. mai 2013, kl 10-15

Her får du nyttig informasjon om et stort utvalg av tekniske hjelpemidler.

Enkel servering.

Gratis adgang.

Velkommen til en innholdsrik dag!

Hilsen 

leverandører innen bevegelse, rehab, syn og hørsel

Hjelpemiddelmessen 

                Te Ve Bu   2013
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Kryssord
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Noen tusen tilskuere var møtt fram.  57 
utøvere var klare, 54 var Norske, 6 var 
kvinner, 1 var Dansk, 1 var Svensk og 1 
var Finsk. Forsvaret var helt uunngåelig 
og stilte med 100 offiserer og menige.  
Distansen var 26 km. 

Kong Olav V starter de første, før han og 
Kronprins Harald gikk rennet. Datoen var 
12. april 1964, stedet var Valdresflya. Det 
første Ridderrenn var en realitet!

Primus motor Erling Stordahl stod for 
dramatikken, han brakk skien i en utfor-
kjøring. 

– Det skal mer til enn en brukket ski til å 
bryte Ridderrennet, slik får man ta med 
godt humør, sa Erling etter målpassering.

Den ville ideen til Erling Stordahl ble til et 
eventyr og er fortsatt en levende tradisjon 
med mye godt humør. 

50 år etter arrangeres det 50. Ridderrenn 
lørdag 13. april 2013.

Ridderuka 2013 fra 7. til 14. april
Følg med på www.ridderrennet.no

Den ville ideen som ble til et eventyr
- Ridderrennet 50 år 2013
Flaggene vaiet fra Hønefoss til Beitostølen. Konge, Kronprins, 
statsminister, statsråder og stortingsrepresentanter var til stede. 

■   Tekst Jan Arne Dammen

Gøy på truger
For første gang stiller Norge med eget trugelag i Special Olympics World Winter Games.  

■   Tekst og foto: Jan Arne Dammen

Fra 29. januar til 6. februar konkurrerte 
Norge i Pyeong Chang i Sør-Korea, byen 
som skal arrangere vinter OL i 2018. De 
norske deltakerne gjorde en fin innsats i 
konkurransen.

Et par representanter fra trugelandslaget 
avla Barnas Ridderuke et besøk og 
skapte liv og moro. Sammen med Tor 
Erik Nyquist fra Beitostølen Helsesport-
senter (BHSS) instruerte Siri Syvrud og 
Stian Roterud fra trugelandslaget del-
takerne, i dette for mange nye «fottøyet».

Mange var skeptiske, men det tok ikke 
lang tid før alle ble fortrolig med trugene.  
Dette var noe de mestret veldig lett, og 
mange kommer nok til å ønske seg dette 
«fottøyet». Som bildet viser var det stor 
innsats.
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Overrekkelsen av gaven til barna skjedde 
i Helgeroa med ordfører i Larvik kom-
mune Rune Høiseth til stede. I tillegg til 
pengegaven fikk også deltagerne med en 
hilsen fra Larvik kommune i forma av pins 
og merker. 

– Dere er nå Larviks ambassadører under 
Barnas Ridderuke på Beitostølen, sa 
ordfører Rune Høiseth til deltagerne.

Meny butikkene i Stavern og Helgeroa 
støttet også opp i fjor, og i år ble også 
ASKO og ABAX med på laget.

– Dette var en veldig hyggelig opplevelse 
og spesielt hyggelig var det at ordføreren 
var til stede. Jeg kan også nevne at fra 
Civitan Larvik fikk vi overført en penge-
gave som også vil komme neste års del-
tagere fra Larvik til gode, sier Erik Lindh i 
Barnas Ridderuke.

Larviks ambassadører
Det var stor glede i Larvik da det ble kjent at Meny og ABAX ville sponse lokale deltagerne 
til Barnas Ridderuke 2013.

■   Tekst Jan Arne Dammen       Foto Caroline Omlid

Fra v. ordfører Rune Høiseth, Erik Lind, Aleksandra Håkestad, Dag Arild Bakken fra MENY. Foran 
fra v. Erlend Thoresen Russeltvedt og Kristoffer Heum.  Bjørn Erik Helgeland, i ABAX og MENY 
kjøpmann Thomas Eriksen var ikke til stede da bildene ble tatt. Foto: Caroline Omlid

Me ber på det ynskje

at dei indre vonde kjeldor

skal opne seg

Reinska seg

i oss

Slepp fri

i oss

Renn tomme

av alskens vonde

Opplevingar 

som der var samla.

- ja visst gjør det ont når demningar brist.

- jamvel om det er til det gode.

Reidun Odland 27.6.12
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Det ble bestemt at vi skulle feire denne 
dagen i kantina på Dagsrud, det blant 
annet for at vi hadde mye å gjøre med 
Dagsrud i starten. Det første årsmøtet 
foregikk der og bading i oppvarma  
basseng ble allerede startet dette første 
året.  Et tilbud vi har hatt en gang uka for 
medlemmene. Interessen for festen var 
bra, noe vi er glade for. 34 personer del-
tok i alt.

Innbudte gjester var Oddvar Nystad som 
nå bor i Skien, Randi og Rolf Krätzel fra 
NHF Vest-Telemark. Fra NHF Oslofjord 
Vest møtte Gunvor Hegni. Som under-
holder denne kvelden hadde vi med oss 
Magnar Granheim med trekkspillet sitt. 

Leder Ingeborg Lunden ønsket alle hjer-
telig velkommen og fortalte litt fra starten 
av laget. Det er mye som har skjedd 
disse årene og det var fint å få høre om 
det på nytt.

Mary Løvbugten hadde som vanlig laget 
et vakkert dikt / en sang for anledningen, 
og den ble dyktig akkompagnert av 
trekkspilleren som også spilte flere av 
sine egne melodier. Så var tiden inne for 
nydelig julemiddag med dessert.

Randi Krätzel og Gunvor Hegni overrakte 
blomster og godord til laget. Oddvar 
Nystad fortalte fra begynnelsen og opp-
starten av lokallaget. Han ble overrakt 

blomster. Mary Løvbugten er vår lokale 
dikter og leste litt fra sin ungdomstid. Det 
var mange som kjente seg igjen i disse 
små historiene. Interessant var det også.  
Praten gikk som vanlig rundt bordene, så 
det er ikke tvil om at gjestene hygget seg 
med kaffe og bløtkake.

Til slutt sang vi noen av våre kjære jule-
sanger, trekkspilleren spilte flere vakre 
melodier før vi avsluttet med å synge 
Deilig er jorden.  Leder Ingeborg Lunden 
takket alle gjestene for en hyggelig kveld 
og ønsket god jul og godt nytt år og vel-
kommen tilbake til flere møter igjen etter 
julehøytiden.

Jubileumsfeiring i NHF Nome
Nome Handikaplag ble startet 26.10.1977 av Oddvar Nystad, så vi kunne feire 35 års jubileum i 2012,  
dette kombinerte vi med en juleavslutning.

Melodi:  Musevisa

I dag så er vi samla til dette store lag,
for fem og tredve år det skal vi feire her i dag.
Det er jo mange år som laget har bestått,
og mange nye medlemmer det har vi også fått.

Nå skal vi jo ha middag, det kommer etter hvert,
ribbe med sitt tilbehør og riskrem til dessert.
Bløtkake og kaffe skal vi også ha,
litt fin musikk fra Magnar kan vel også passe bra.

Det var i sytti sju at laget starta blei,
og det var en liten flokk som ville prøve seg.
Det ble jo diskutert, de styre måtte ha
så til formann var de heldig for tenk Oddvar svarte ja.

Men åra de går fort og mange ting har skjedd,
så de som var med første gang får mimre litt i kveld.
Det er vel noen her som i starten jo var med,
og det kunne være moro å høre litt om det!

En gang i måneden møte på Ribo da det er,
medlemmer fra Ulefoss og Lunde møtes der.
Besøk fra kommunen vi da som oftest har,
og kaffe, mat og åresalg vi også hver gang har.

Vårt ønske er at fortsatt det med laget godt vil gå,
og at noen nye medlemmer vi fremover vil få.
Og alle her i kveld som er vår kjære gjest,
vil være med og gjøre denne kvelden til en fest.

Diktet av Mary Løvbugten

til 35 års dagen til 
NHF Nome 

07. desember 2012
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Gråterudvn. 45, 3036 Drammen
Tlf. 32 21 02 88  Fax. 32 21 02 89

D R A M M E N

F L E S B E R G

H U R U M

Rosenkrantzg. 17, 3018 Drammen
 Tlf. 32 83 04 15/32 83 82 35    www.doi.no

Svene Tre og Metall
3622 Svene

Tlf. 32 76 15 60 • Mob. 906 30 019

Avd. To� e              
tlf. 32794249

Avd. Slemmestad    
tlf. 31282061

Åsheimveien 58, 3490 Klokkarstua
Tlf. 47 01 76 69

HURUM ENERGIVERK AS
Øvre Skoledalen 12, 

3482 Tofte

Tlf. 32 79 20 00

Tak og Membraner

L I E R

AK mur & byggservice da 

Alt innen mur, støp & naturstein 
Arild 91548242      Kjetil 91389371
Hjemmeside:   akda.no 
Mail: akbygg@live.com 

DRAMMEN

IcopalTak AS

lokkarstua
uto

Hovstien 19, 3490 Klokkarstua
Tlf. 32 79 81 25

K O N G S B E R G

Dyrmyrgata 27

3611 Kongsberg

Tlf. 977 72 310

Røykenveien 18, 3427 Gullhaug
Tlf. 32 22 91 00

Åsveien 4, 3475 Sætre
Tlf. 32 79 19 99

H U R U M

Fjordveien 2 B, 3490 Klokkarstua
Tlf. 32 79 28 00

Husebyv. 6, 3480 Filtvet • Tlf. 32 79 64 31

Hurum Mølle
Mølleveien 29, 3490 Klokkarstua, Tlf. 32 79 80 06
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DC - Renhold
3036 Drammen, Tlf. 47 02 87 26

___________________________________________________

Bråthens Rørservice AS
Rådhusgt. 6, 3016 Drammen, Tlf. 92 01 99 03

___________________________________________________

Heiberg & Tveter AS
Støperigt. 7, 3044 Drammen, Tlf. 97 70 18 68

___________________________________________________

Elektrisk Husholdning og Maskinservice AS
Pettersløkka 4, 3040 Drammen, Tlf. 32 26 07 00

___________________________________________________

Skutebrygga
Nedre Storgate 2, 3015 Drammen, Tlf. 32 83 33 30

___________________________________________________

Tonum Holding AS
___________________________________________________

Jonassen & Co 
Eikelia 4, 3039 Drammen, Tlf. 32 80 04 24, www.allergikost.no

___________________________________________________

Vic Kjemperud
Nedre Storgt. 9, 3015 Drammen, Tlf. 32 83 29 45

___________________________________________________

Fellesforbundet avd. Drammen og Omegn
Øvre Torggt. 9, 3017 Drammen, Tlf. 32 83 54 02

___________________________________________________

Byggfag Drammen
Øvre Torggt. 9, 3017 Drammen, Tlf. 90 71 10 00

___________________________________________________

Drammen Låsservice AS
Konnerudgt. 33, 3045 Drammen, Tlf. 32 82 28 00

___________________________________________________

Knudsen Regnskap 
Kristian Brennersv. 175, 3029 Drammen, Tlf. 90 54 26 52

___________________________________________________

Fevang AS
Hauges gt. 24, 3019 Drammen, Tlf. 32 27 49 00

Flesberg kommune
Sentrum 6, 3630 Rødberg, Tlf. 32 76 22 30

Fellesforbundet avd. Tofte og Hurum 
Fagforening

Østre Strandvei 52, 3482 Tofte, Tlf. 32 79 9015
___________________________________________________

Tannlegene Mørk og Fæste
Østre Strandv. 10, 3482 Tofte, Tlf. 32 79 42 04

Tlf 03202
www.sb1.no

Bank. Forsikring. Og deg.

DIN LOKALBANK

Alliance Røyken Op� kk - Ur - Gull

Røyken: Bråsetv. 3, Røyken •  tlf. 31 28 56 00
To� e: Østre Strandv. 17, To� e • tlf. 94 00 88 98

Ø V R E  E I K E R

Å L

S I G D A L

3358 Nedre Eggedal
Tlf. 32 71 14 90

Sigdalkjøkken AS
3358 N-Eggedal

Tlf. 32 71 40 00 •Fax. 32 71 38 41 •www.sigdal.com

Drammensveien 20, 3300 Hokksund
Tlf. 32 75 59 59

Ål Kommune
3570 Ål

Tlf. 32 08 50 00  Fax. 32 08 50 99
Støtter NHF’s arbeid

Tofte Elektriske 
Østre Strandv. 21, 3482 Tofte, Tlf. 92 82 87 88, www.tofteelektriske.no

___________________________________________________

Rokkestad Maskin AS
Bergveien 6, 3490 Klokkarstua, Tlf. 90 92 23 33

___________________________________________________

Mest Eiendom AS
Åsveien 1, 3475 Sætre, Tlf. 90 95 59 09

___________________________________________________

Elektro Ansvar AS
Mellomdammen 66, 3475 Sætre, Tlf. 48 04 47 83

___________________________________________________

Byggtapetserer Rune Knutsen
Sørliv. 7 B, 3490 Klokkarstua, Tlf. 90 93 12 92

___________________________________________________

Byggmester John Fjeldstad
Røedåsen 22, 3480 Filtvet, Tlf. 93 09 93 24

___________________________________________________

Toms Elektrotavler
Mølleveien 4, 3490 Klokkarstua, Tlf. 32 79 60 07

___________________________________________________

Hurum Utleie AS
3490 Klokkarstua, Tlf. 911 24 206

___________________________________________________

Tronstad Gård
Tronstadveien 1, 3483 Kana, Tlf. 32 79 33 40

___________________________________________________

Sætre Bilservice
3475 Sætre, Tlf. 32 79 21 61

___________________________________________________

Siv. Ing. Gjermund Stuvøy AS
Åsveien 9, 3475 Sætre, Tlf. 32 79 38 83

___________________________________________________

Fotograf Mjøen
Øraveien, 3475 Sætre, Tlf. 32 79 09 79

___________________________________________________

Sand Gård
Storengene 2/4, 3484 Holmsbu, Tlf. 32 79 85 00

___________________________________________________

Lere Jern og Verktøy AS
Rokkestadveien 1, 3490 Klokkarstua, Tlf.  92 02 25 73

___________________________________________________

Holmsbu Marineservice AS
Skaholtveien 12, 3484 Holmsbu, Tlf. 32 79 86 68

___________________________________________________

Blomsterkroken v/ Marita og Jeanette
Øste Strandvei 4, 3482 Tofte, Tlf. 32 79 60 50

___________________________________________________

Hurum og Røyken Begravelsesbyrå 
A. Thrana AS

Tlf. Sætre: 32 79 06 00 Tlf. Røyken: 31 28 66 00 www.athrana.no
___________________________________________________

Hurum Maskinteknikk 
Husqvarna Skog og Hage

Østre Strandv. 70, 3482 Tofte, Tlf. 32 79 53 80
___________________________________________________

Sigmund Stokkes Kranservice
3490 Klokkarstua, Tlf. 32 79 80 15

___________________________________________________

Port og Gitter AS
Vestre Strandv. 93, 3482 Tofte, Tlf. 46 79 31 42

___________________________________________________

Smak av Italia AS
Åsveien 5, 3475 Sætre, Tlf. 91 17 17 13

___________________________________________________

Space Byggmontering AS
Åsveien 21, 3475 Sætre, Tlf. 91 54 33 10

F L E S B E R G

H U R U M

D R A M M E N

M O D U M

Eikerveien 38, 3340 Åmot

Tlf. 32 15 07 20

YX Geithus
Stalsbergveien 1, 
3360 Geithus
Tlf. 32 78 03 30

R I N G E R I K E

Brødrene Myhre AS
Hadelandsveien 841, 3520 Jevnaker
www.brodrenemyhre.no

R Ø Y K E N

www.vikersund-kurbad.no

H U R U M



Medlemsblad for Norges Handikapforbund Oslofjord Vest GreNseløst

27

YX Klokkarstua
Åsheimveien 32, 3490 Klokkarstua, Tlf. 32 79 88 10

___________________________________________________

Joker Filtvet
3480 Filtvet, Tlf. 32 79 34 20

___________________________________________________

Erik Hoel AS
Industriveien 2, 3490 Klokkarstua, Tlf. 32 79 22 90

___________________________________________________

Hurum Elektro AS
Østra Strandvei 12, 3482 Tofte, Tlf. 32 79 89 10

___________________________________________________

Rontech AS
Vestre Strandvei 3 A, 3482 Tofte, Tlf. 31 30 56 56

Fellesforbundet avd. Kongsberg
Nytorget, 3616 Kongsberg, Tlf. 32 73 22 16

___________________________________________________

Kiwi Baneveien
Baneveien 28, 3612 Kongsberg, Tlf. 32 73 48 90

___________________________________________________

Stiftelsen Kongsberg Vandrerhjem
3616 Kongsberg, Tlf. 32 73 20 24

___________________________________________________

Tømrer Svein Løken
Reinsgt. 9, 3611 Kongsberg, Tlf. 32 72 47 86

K O N G S B E R G

L I E R
Skoger Vann og Avløp AS

3400 Lier, Tlf. 90 11 25 58

Bama Storkjøkken AS Avd. Lundteigen
Drammensveien 161, 3050 Mjøndalen, Tlf. 32 27 44 01

___________________________________________________

Walther Kristiansen
3050 Mjøndalen, Tlf. 32 27 02 40

___________________________________________________

JRK Turbusser AS
Furulia 20, 3055 Krokstadelva, Tlf. 32 27 33 26

___________________________________________________

Buskerud Karosseri AS
Teglverksv. 21, 3057 Solbergelva

Sport 1 Røyken
Bråsetveien 3, 3440 Røyken, Tlf. 31 28 82 20

___________________________________________________

Akimi - Slemmestad
Skolebakken 10, 3470 Slemmestad, Tlf. 31 29 02 70

___________________________________________________

Dr. Ing. Bjørn Buen AS
Pb. 189, 3441 Røyken, Tlf. 31 28 00 10

N E D R E  E I K E R

R Ø Y K E N

Svidal Minibusser & Turbilservice
Erik Hansensv. 12, 3430 Spikkestad, Tlf. 93 21 77 70

___________________________________________________

Røyken Apotek - Ditt Apotek
3440 Røyken, Tlf. 31 28 06 92

Aasand Regnskapskontor
3359 Eggedal, Tlf. 32 71 18 50

Hokksund Camping AS
3300 Hokksund, Tlf. 32 75 42 42

___________________________________________________

Fiskum Plate og Sveiseverksted AS
3322 Darbu, Tlf. 32 75 06 77

____________________________________________________

Galaxy Pizza Grill
3300 Hokksund, Tlf. 32 70 03 27

R Ø Y K E N

S I G D A L

Ø V R E  E I K E R

H U R U M
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Gjør som Marit!

Det geniale Norske 

skiopphenget!

Få orden på ski og

staver med SkiPeg XC

post@skipeg.com    www.skipeg.com
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Interkommunalt Selskap
Kleivi, 3570 Ål, Tlf. 32 08 61 10
www.hallingdalrenovasjon.no

Næringslokaler til leie - tlf: 32 81 66 00
E-post: post@brekke-eiendom.no

www.brekke-eiendom.no

24 timers service!

Din lokale leverandør av: 

SPORTSGULV – KUNSTGRESS – TRIBUNER

Hansens Røkeri AS, Frydenhaugveien 2, 3041 Drammen Tlf 32260650 E-post post@rokeriet.no WEB www.rokeriet.no  

Midt i Holmsbu sentrum
Vi serverer deilig mat og tilbyr ett innholdsrikt underholdningstilbud hele året. 

Catering kan bestilles, samt egne tilbud for selskaper, bedrifter, turoperatører og 
grupper! Passer fl ott for uformelle arrangementer og selskaper.

www.privatencafe.no • tlf. 957 52 365

Regnskap   Lønn   Økonomisk rådgivning
visma.no /outsourcing

Visma Services Norge, avd. Drammen
tlf: 32 20 04 70
e-post: drammen@visma.no

Krokens 
Blikkenslagerservice

Engenev. 7, 3475 Sætre • Tlf. 32 79 33 75

���������������������������
��	����	�����
���������������������

Grønsand Gjestegård ligger åpent og luftig 
på Storsandtoppen i Hurum i et tidløst, 
generøst og åpent naturlandskap. Vi gir deg 
ekte, solide opplevelser med personlig og 
rustikk preg for private begivenheter eller 
bedrifter.   Innendørs har vi blant annet 
jaktsimulator.

Ta kontakt, besøk oss 
på web og facebook.
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Nyhet!
Catering til bedrifter, 
kaker til private, 
matglede til alle! 

matbestilling@jobbhuset.no 
T: 400 28 203 

www.jobbhuset.no

Totalleverandør
 til proffmarkedet

SYSTEMVEGGER 
GLASSVEGGER • HIMLINGER

Mob. 994 11 980
Faks. 32 75 27 70

E-post: post@levante.no
Gartneriv. 6, 3300 Hokksund

Dresser-Rand sikrer driften
av olje- og gassindustrien

og gir kvalifiserte
medarbeidere mulighet til

å utvikle seg i et utfordrende
og internasjonalt miljø.

Stor nok til å være global
markedsleder.

Liten nok til at DU kan
utgjøre en forskjell.

Dresser-Rand AS i Kongsberg er et norsk selskap i det
amerikanskeide Dresser-Rand konsernet, som er notert
på New York børs. Antall ansatte totalt i konsernet er ca
7 000, hvorav over 120 er ansatt i Norge. Selskapet
leverer og vedlikeholder gassturbiner og gassturbin-
drevne kompressor- og generatorsett i effektområdet
1 - 45 MW til olje- og gassindustrien og til landbaserte
installasjoner worldwide. Dresser-Rand Kongsberg har
levert anlegg til totalt 62 land.

all over the world w
w

w
.o

ct
ag
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o

www.dresser-rand.com

Utfordrende og
internasjonalt miljø

EIKER 
HUSBYGG AS

Anemonevn. 5
3050 Mjøndalen

Mob. 90 68 73 11
Fax. 32 87 70 11

www.kongsberg.com

Røyken/Hurum AS
Eiendomsmegling

tlf. 32 79 28 80 
www.fossco.no

Hallingdal Billag
Hallingekspressen/Sogn og Fjordane ekspressen
 

Kontakt Hallingdal Billag AS. 

Tlf. 32 08 60 60. Fax. 32 08 60 70.

 E-post: hallingdalbillag@fjord1.no

Vi takker alle 

våre annonsører 

for den 

fl otte støtten!
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Nedre

BILFØRER 65+
- et oppfriskningskurs for bilførere over 65 år!

Trafi kkbildet endrer seg. 
Alle som har hatt førerkort noen år, har opplevd 

at det er kommet nye trafi kkregler og nye kjøremønstre. 
Bli med på oppfriskningskurs nå!

Kurset er frivillig, og husk: ingen mister førerkortet!

Påmelding til Folkeuniversitetet Nedre Buskerud, tlf. 32 21 34 10

zumba yoga aerobic styrke mensendieck pilates step  sykkel frivekter styrkeapparater 

MOOV er Drammens nyeste treningssenter med lyse, luftige 
lokaler, moderne garderober og siste nytt i treningsutstyr. 
I 2009 ble MOOV tildelt tilgjengelighetsprisen.

MOOV har erfaring med trening tilrettelagt for alle, 
uansett alder, form og funksjonsevne!

MOOV TRENINGSSENTER FIKK 
TILGJENGELIGHETSPRISEN!

Tilrettelagt treningssenter: 

Union Brygge  t: 906 33 906 
trening helse velvære 
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Papirbredden - Drammen kunnskapspark har 
tidligere høstet mye ros for tilgjengeligheten i vårt 
bygg langs Drammenselva. Med øynene rettet mot 
fremtiden bygger vi nå Papirbredden 
byggetrinn 2 med moderne og tilgjengelig 
arkitektur i miljømessig toppklasse. 
Les mer om bygget på 
pb2.papirbredden.no

 VI BYGGER FOR 

TIDEN

Ryghgt. 6, 3050 Mjøndalen
Tlf. 32 23 68 80  Fax. 32 23 68 81
E-post: catering@eikervekst.no

Klart det er mulig!
– for funksjonshemmet ungdom 

i Buskerud å ta en utdanning

Vil du lære et fag trenger ikke din funksjons -
hemming å være noen hindring.

Forholdene kan legges til rette i lærebedriftene 
ved hjelp av offentlige tilskudd!

Ta kontakt – vi gir nærmere informasjon 
om mulighetene!

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE
Fagopplæringsseksjonen

Fylkeshuset, 3020 Drammen
Tlf. 32 80 86 47 • utdanning@bfk.no



32

Medlemsblad for Norges Handikapforbund Oslofjord VestGreNseløst

Tilgjengelighet i offentlige bygg  

Bygg for alle er Statsbyggs nettsted med informasjon om tilgjengeligheten i over 
400 av våre offentlige bygg som høyskoler, museer, trafikkstasjoner med mer.

Besøkende kan velge bygning, se detaljer om de enkelte lokaler og mulige hindringer på veien til 
besøksmålet. I tråd med Regjeringens plan for universell utforming til viktige samfunnsområder, 
har Statsbygg utviklet et elektronisk verktøy for synliggjøring av universell utforming og forhold i 
eksisterende bygninger. Verktøyet Bygg for alle består av tre moduler: registrering, forvaltning og 
presentasjon av tilgjengelighet.

 
Målet med Bygg for alle er primært å videreføre arbeidet med å 
systematisere og forbedre tilgjengeligheten i Statsbyggs eksisterende 
eiendommer.
 
Sekundært er målsettingen å vise samfunnsansvar ved å dele systemet 
med andre offentlige eiendomsforvaltere i Norge. Dette systemet er 
unikt og foreløpig det eneste av sin art i landet.

 

Datasystemet er utviklet av Statsbygg og KnowIT AS

Prøv selv på www.byggforalle.no
Høgskolen i Narvik- automatiske 2-fløyet 
dør med kontrastmerking og ledelinje. 

Bredtvedt kompetansesenter- rampe med 
håndlist i to høyder.

Høgskolen i Agder, foto: Jaro Hollan

BMW
Bilia Drammen 

www.bilia.no
 

Ren kjøreglede

GLEDE ER GODE  
TILBUD PÅ BMW 1-SERIE.

Utstyrspakken inneholder blant annet:  
sportsratt i skinn, sportsseter foran, Drive  
Comfort pakke, dynamisk cruise control, 
tilkobling mobile enheter, regnsensor, xenon, 
DAB+radio, 16” vinterhjul u/pigg m.m.

BMW 114d Sport Line 5-dørs

Industrigt 2, Vitbank.

Drammen I Follo I Hønefoss I Vestfold I
Bilia Stenshagen Skøyen I Bilia Stenshagen Kongsvinger

Lik oss på Facebook/bilianorge

www.bilia.no - betjent med eDialog24

Bilia 08555

Forskuddsleie 52.000,-* inkl. mva.
Gjelder leasing: 36 mnd. 30.000 km. 

Leasing kr 1.952,- pr. mnd.  
1,95 % rente.*

*Lev.omkost., og årsavgift på kr 12.800,- kommer i tillegg. Alle priser er inkl. 
MVA.Forbruk bl. kjøring forhele 1-serien: 0,38–0,66 l/mil. CO2-utslipp: 99–154 
g/km. Bildet kan avvike fra standard.
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Lever din blåresept her og 
få varene gratis hjemkjørt!

• Stomi
• Ufrivillig vannlating
• Kateter
• Brystproteser
• Diabetes
• Ernæring
• Sårutstyr
• Kompresjonsstrømper
• Støttebandasjer
• Hudpleie
• Sko

Vi er fagb�ikken når det gj�der!

Tlf: 32 80 80 80
Erik Børresens allé 9, 3015 Drammen
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Kurs & konferanse - Selskaper - Bryllup

Rødtangveien 18 A,
3484 Holmsbu

Tlf. 32 79 70 00
booking.holmsbu@choice.no
www.holmsbuspa.no
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KROKSTAD INDUSTRIOMRÅDE

PB. 158, 3054 KROKSTADELVA

TLF: 32 27 44 80
E-POST: postmaster@bermingrud.no

www.bermingrud.no

trening, helse og velvære

www.trento.no
Vi er et off entlig godkjent ortopedisk verksted som leverer 

ortopediske hjelpemidler!
Vi har tilgang til spesialist i ortopedi og fysioterapeut.

Besøk også vår butikk hvor vi har et bredt utvalg av:
• MBT-sko - den originale masaiskoen!
• Ulike sko med brede lester som kan tilpasses spesialsåler.
• Spesialsåler

Adresse: Pb 3568 - 3007 Drammen
Besøksadresse: Ing. Rybergsgt. 
114, 3027 Drammen
Tlf: 32 80 93 93 www.bto.no

Tlf: 35 02 90 10
www.notodden.bbl.no 
e-mail: post@notodden.bbl.no

Team Grenland Elektro AS
Setrevegen 82, 3950 BREVIK

Postboks 84, 3950 BREVIK
Tlf: 35 57 00 00  •  Fax: 35 57 09 65

Rødmyrlia 11, 3740 Skien

Taxibusser
Nome: 900 36 680
Bø:       404 05 001

www.telemarktaxi.no
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Maskinentreprenør Trygve Knutslid
3825 Lunde, Tlf. 91 15 18 58

Vitus Apotek Notodden
Pb. 63, 3671 Notodden, Tlf. 35 02 52 50

___________________________________________________

Notodden Mur & Entreprenørforr. AS
3676 Notodden, Tlf. 35 02 70 90

Storli Dyrepensjonat
3810 Gvarv, Tlf. 35 95 59 62

Blucher Norway AS
Industrivegen 25, 3748 Siljan, Tlf. 35 94 26 50

Wollenbergs Ortopediske AS
3726 Skien, Tlf. 35 91 53 91

___________________________________________________

Rørlegger Thomas Westgård AS
3701 Skien, Tlf. 35 53 46 02

___________________________________________________

Færøvig Tannlegene AS
3722 Skien, Tlf. 35 52 60 72

____________________________________________________

Pipeteknikk AS
Holdbergsgt. 14, 3772 Skien, Tlf. 35 52 07 42

Tinnsjø Kro og Camping AS
3658 Miland, Tlf. 99 62 54 00, www.tinnkro.no

____________________________________________________

Atrå Handelslag
3656 Atrå, Tlf. 35 09 89 00

____________________________________________________

Gaustadblikk Høyfj ellshotell
3660 Rjukan, Tlf. 35 09 14 22

____________________________________________________

Skårberg Maskin AS
3656 Atrå, Tlf. 90 57 80 44

B A M B L E

S K I E N

BRB BYGG AS
Hellebergvn. 37, 3960 Stathelle

Bygg • Byggetegninger • Murertjenester
Tømrere og tømrertjenester

Tlf. 35 96 27 70

Hjartdal og Gransherad 
Rekneskapskontor AS
   3692 Sauland
   Tlf 35 02 81 00
   E-post adresse firmapost@hgr.no

H J A R T D A L

   Vi har tilgang  
   på 15 maxitaxier   
   som dekker alt fra 
   rullestolbehov til 
   turkjøring.

Borgar Kittilsen 
Verksted AS

Hother Bøttgers gate 16, 3725 Skien
Tlf. 35 90 57 57

Bamble  Taxi
3960 Stathelle, Tlf. 35 96 02 20

___________________________________________________

Bamble Rør AS
3960 Stathelle, Tlf. 35 97 42 63

___________________________________________________

Gulvlegger Øyvind Nystein
3960 Stathelle, Tlf. 94 16 78 69

Advokat Helge Aarnes
3833 Bø i Telemark, Tlf. 35 06 15 60

___________________________________________________

Bø Hotell AS
3833 Bø i Telemark, Tlf. 35 06 08 00

___________________________________________________

Bø Maling AS
3800 Bø i Telemark, Tlf. 35 95 13 50

___________________________________________________

Hellestad Sandtak AS
3800 Bø i Telemark, Tlf. 35 95 01 49

Gromstad Bil & Båt AS
3770 Kragerø, Tlf. 35 95 59 59

___________________________________________________

Adv. Hjetland & Andersen
3766 Sannidal, Tlf. 35 98 95 80

___________________________________________________

Kiwi Karlstad
3770 Kragerø, Tlf. 35 98 91 80

Eltavle Grenland
3914 Porsgrunn, Tlf. 35 55 21 94

___________________________________________________

Kinnarps AS
Herøya Næringspark bygg 1, 3908 Porsgrunn, Tlf. 35 58 49 00

___________________________________________________

Thingstad Pall- og Kassefabrikk AS
3946 Porsgrunn, Tlf. 35 55 55 76

Tveito Maskin AS
3825 Lunde, Tlf. 35 94 69 00

B A M B L E

B Ø

K R A G E R Ø

P O R S G R U N N

N O M E

N O T O D D E N

S A U H E R A D

S I L J A N

S K I E N

T I N N

N O M E

Skien Varmesenter AS

E-post: skien@varmefag.no

- Flytting
- Riving / Rydding

Ring oss eller se vår hjemmeside for mer informasjon.
Ønsker du mer fritid, kanskje bedre samvittighet for det du ikke har fått gjort
eller rett og slett en håndsrekning?

tlf. 35 54 17 50
post@hoytoglavt.no

           
                          
                             TELEMARK

                                   //Vi gir mennesker muligheter! 

www.nav.no 

Vi takker alle 
våre annonsører 

for den fl otte støtten!
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H O F

L A R V I K

S V E L V I KH O L M E S T R A N D

S A N D E F J O R D

NAV Hof
Hofslundvn. 6, 3090 Hof

Tlf. 33 51 28 50

Steinar Hansen
Korsgårdsveien 35, 3080 Holmestrand
Tlf. 92 88 88 15

AS ESAB
Frankendalsv. 97, 3274 Larvik

Tlf. 33 12 10 00
Fax. 33 11 52 03

www.esab.no

Anvik og Donavall 
Camping AS
3294 Stavern
Tlf. 33 19 55 00

Nordre Kullerød 17C, 3241 Sandefjord
Tlf.: 33 47 91 10   
Fax: 33 47 62 11

Nordre Kullerød 19, 
3241 Sandefjord
Tlf. 33 48 22 60  
www.telefast.no

Støtter NHF

Ditmar Enge Elektro AS
Hjertnespromenaden 17, 3211 Sandefj ord

Tlf. 33 46 33 18

T Ø N S B E R G
- godt arbeid til riktig pris

Hovedentrepenør julegater - snørydding/strøing - hagedesign - råd og veiledning
Vedlikehold grøntanlegg - natursteins- plen og plantearbeider - servicebedrift

Velleveien 15 - 2118 TØNSBERG - Tlf. 99 11 60 00 - Fax. 94 77 04 76
post@strandman.no - www.strandman.no

                                              Betty Blue AS 
                                                       Øvre Langgt. 61 D
                                                       3110 Tønsberg
                                                       tlf. 33 31 26 77

                               
                          
                             
                                        

City Bil AS

www.citybil.no

Linnea Kompetansesenter
Pb. 320 Sentrum, 3101 Tønsberg

Tlf. 33 30 70 10

www.mollerbil.no/tonsberg/

Støtter NHF

Slagenvn. 67, 3117 Tønsberg
Tlf. 33 31 95 70
Fax. 33 31 94 66

Holmestrand Fjellsprenging AS
3092 Sundbyfoss, Tlf. 97 77 07 98

__________________________________________________

Lindås & Lindseth Maskin
3092 Sundbyfoss, Tlf. 92 25 92 24

Spiseriet Indisk Tandori
3256 Larvik, Tlf. 33 13 11 22

__________________________________________________

Lett-Tak Systemer
3261 Larvik, Tlf. 33 13 28 00

__________________________________________________

Jensens Conditori AS
3256 Larvik, Tlf. 33 15 65 65

__________________________________________________

Ivekst AS
Gjærdal 2, 3271 Larvik, Tlf. 33 13 81 00, www.ivekst.no

Tømrermester Bjørn M. Bamrud AS
3070 Sande i Vestfold, Tlf. 33 77 09 30

__________________________________________________

Aktiv Fysioterapi
3070 Sande i Vestfold, Tlf. 47 02 87 02

Geir Bjørnum Kristiansen AS
3211 Sandefj ord, Tlf. 33 46 34 36

__________________________________________________

Ernst & Young AS
Leif Weldingsv. 20, 3208 Sandefj ord, Tlf. 33 48 42 42

Stokke Glassforretning
3160 Stokke, Tlf. 33 33 83 40

__________________________________________________

Røisgård’s Kran og Transport
3160 Stokke, Tlf. 93 09 39 73

Strømm Rørleggerbedrift AS
3061 Svelvik, Tlf. 33 77 23 79

__________________________________________________

Tomm Skahjem
3060 Svelvik, Tlf. 90 51 59 13

__________________________________________________

Svelvik Maskin AS
Strømmveien 266, 3060 Svelvik, Tlf. 33 78 39 50

Bayer AS
Pb. 43, 3165 Tjøme, Tlf. 33 39 04 04

Linnea Kompetansesenter 
Pb. 320 Sentrum, 3101 Tønsberg, Tlf. 33 30 70 10

H O F

L A R V I K

S A N D E

S A N D E F J O R D

S T O K K E

S V E L V I K

T J Ø M E

T Ø N S B E R G

S T O K K E

MatBørsen AS
Borgeskogen 38, 3160 Stokke

Tlf. 33 74 43 00
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www.kongsberg.com

Furulund 
Kro & Motel

Vi serverer tradisjonell norsk husmannskost. Menyen 
er rikholdig og tilbyr mange muligheter innenfor fisk, 
k l b

Stokke Ravei 158, 3160 Stokke

Telefon: 33 36 38 00

Vi driver med opplag av båter samt reparasjoner og service.
Langgrunn , 3186 Horten • Tlf: 33 04 30 00

Vi takker alle våre annonsører 

for den fl otte støtten!

Løsning Kryssord

Redaksjonen ønsker 
annonsører god påske!
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En dugnad, fast inntjening
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Veiledningstjenesten i 
Oslofjord Vest
Har du behov for veiledningshjelp i en endret livssituasjon 
eller hjelp i forbindelse med rettigheter knyttet til det å ha 
en funksjonsnedsettelse?

Da kan du ta kontakt med NHF Oslofjord Vest for videre hjelp. NHFs veilednings-
tjeneste bygger på ideologien om hjel til selvhjelp i et livsløpsperspektiv og er et av 
de viktigste medlemstilbudene organisasjonen tilbyr. Regionalt har vi flere dyktige 
frivillige likemenn og rettighetshjelpere som vil dele sin erfaring og kunnskap med 
deg.

Likemannshjelp
Når livssituasjonen vår endrer seg, er det godt å kunne snakke med andres som har 
vært gjennom noe tilsvarende, enten ved å ha samme diagnose eller lignende livs-
situasjon. Våre likemenn vet hvor skoen trykker, og vet akkurat hva du snakker om 
uten at du trenger å forklare eller unnskylde deg. Det gjør godt å kunne snakke med 
en i samme situasjon, en som tar deg på alvor og lytter til deg.

Rettighetshjelper
Å finne fram til rettigheter en har ved en ny livssituasjon fortoner seg for mange som 
helt uoverkommelig. Jungelen av lover og regler kan ta motet fra alle og enhver. Vi 
kan hjelpe deg med veiledning og informasjon om saksbehandlingsregler, rettig-
heter og momenter som kan brukes i søknader og eventuelle klagesaker. Vi veileder 
deg og viser deg vei gjennom systemet.

Bilsaker, Nav og Husbanken:
Arve Kristoffersen
Tel.: 32 76 20 50 / 48 12 70 01
E-post: arv-kri@online.no

Skattespørsmål, hjemmetjenesten  
og folketrygd:
Kari M. Johansen
Tel.: 33 08 18 93 / 90 91 04 89
E-post: kamjoh@online.no

BPA og kommunale tjenester:
Inger Kvennodd:
Tel.: 91 59 70 21
E-post: v-kvenno@online.no

Skolespørsmål:
Kristian E. Hansen
Tel.: 92 40 81 39
E-post: krihans5@online.no

Idrett
David Ryste
Tel.: 97 08 60 38
E-post: vikingblod@hotmail.com

Øvrige henvendelser
Tel.: 95 52 81 97
E-post: nhf.oslofjordvest@nhf.no

Trenger du hjelp i forhold til følgende  
konkrete saker, så ta direkte kontakt med  
våre rettighetshjelpere:

Veiledningstjenesten – hva nå?
■   Tekst: Karine Strand Kløvtveit

Som en konsekvens av de økonomiske betingelsene i NHF ble 
den sentrale veiledningstjenesten lagt ned fra 1. november.

NHF har i mange år tilbudt vår medlemmer veiledning og svart 
på spørsmål om saksbehandling, søknader og klagesaker samt 
gitt informasjon om rettigheter. Tjenesten har vært bemannet 
med jurist og sosionom ved hovedkontoret.

Ringer man til NHF vil Servicetorget svare så godt de kan, eller 
man blir henvist til andre instanser som ikke direkte er rettet mot 
funksjonshemmede.

I organisasjonen er det regioner som driver et godt veilednings-
arbeid. Regionen vår har frivillige som er flinke på sine områder, 
men disse er ikke fagpersoner, men kan veilede og gi råd og er 
fortsatt aktive til å kunne motta henvendelser.

I skrivende stund jobbes det med å finne alternative løsninger for 
hvordan man kan samarbeide med andre regioner for å gi et 
best mulig tilbud.
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NHF Andebu
Kontakt regionkontoret

NHF Bamble
Leder: Olaf Tverråen
Hekkensmyrveien 15, 3960 STATHELLE
Tel.: 35 96 07 39 / 99 50 77 49
E-post: olaf-tv@frisurf.no

NHF Drammen og omegn
Leder: Brith Ek Wøien
Stokkeveien 10, 3400 Lier
Tel.: 402 87 454
E-post: hallingjente@gmail.com

NHF Gol
Leder: Marie Hoftun Treverket
P.b. 226, 3551 GOL
Tel.: 41 42 21 34
E-post: mtreverk@online.no

NHF Grenland
Leder: Inger Kvennodd
Rindesveg 16, 3950 BREVIK
Tel.: 91 59 70 21
E-post: v-kvenno@online.no

NHF Holmestrand
Leder: Ann Mari Auen
Sykehusveien 9a, 3080 HOLMESTRAND
Tel.: 33 05 27 13 / 40 62 30 23
E-post: sv-aue@online.no

NHF Hovet
Leder: Magda Lerberg
3577 HOVET
Tel.: 95 21 26 44

NHF Hurum
Leder: Inger Marie Nilsen
Granittåsen 54, 3480 FILTVEDT
Tel.: 32 79 58 49 / 46 95 11 46
E-post: roge-n2@online.no

NHF Kongsberg
Kontaktpersoner: 
Lise Konningen
Tel.: 975 14 935
liskonni@online.no

Laila Ødegården
Tel.: 418 51 408
E-post: gunnesmoen@gmail.com

NHF Modum
Fungerende leder: Andreas Borgersen
Søyaveien, 3340 Åmot
Tel.: 4116 00 852

NHF Nome
Leder: Ingeborg Lunden
Nyhusvegen 18, Eidsbygda, 3825 LUNDE
Tel.: 35 94 44 06 / 95 84 75 87

NHF Nore og Uvdal
Leder: Solvei Kristiansen
3632 UVDAL
Tel.: 32 74 37 41
E-post: kaare.edmund@gmail.com

NHF Ringerike
Leder: Anni Granum
Færdenbakken 7, 3514 HØNEFOSS
Tel.: 32 13 34 17
E-post: granuma@gmail.no

NHF Røyken
Leder: Anne Kvale
Postboks 31, 3171 Slemmestad
Tel.: 414 33 228

NHF Sandefjord
Leder: Gunn Perry
Rådhusgt. 19, 3211 SANDEFJORD
Tel.: 33 47 70 91 / 99 79 76 96
E-post: g.perry@online.no

NHF Sigdal og Prestfoss
Leder: Lars Foss
Foss, 3358 NEDRE EGGEDAL
Tel.: 32 71 25 49 / 92 61 70 96
E-post: laf.2@online.no

NHF Vestfossen
Leder: Synnøve Brekke Fjellheim
Dunserudgt. 3, 3320 VESTFOSSEN
Tel.: 32 75 77 32 / 47 09 06 83

NHF Vest Telemark
Leder: Randi Krätzel
Støylsdalen, 3890 HØYDALSMO
Tel.: 35 07 74 99 / 90 95 22 95

NHF Øvre Eiker
Leder: Elsa Henriksen
Sameia 18, 3320 VESTFOSSEN
Tel.: 32 75 71 47
E-post: henriksen.elsa@gmail.com

NHF Ål
Leder: Anne Lise Fluto
Prestelie 6, 3570 ÅL
Tel.: 32 08 16 71 / 95 94 98 82
E-post: an-l-f@online.no

Arbeidsmiljøskaddes Landsforening:
ALF Buskerud
Leder: Jan Arne Dammen
Revefaret 47, 3033 DRAMMEN
Tel.: 32 88 55 07
E-post: arnedam@online.no

ALF Telemark
Leder: Else Bømark Andrėn
Porsgrunnsvn. 19 A, 3730 SKIEN
Tel.: 35 52 12 83
E-post: e-andre@online.no

ALF Vestfold
Leder: Trond Tore Ceeberg
Sjeggerødveien 21, 3158 ANDEBU
Tel.: 93 04 79 50
E-post: ceeberg@online.no

Handikappede Barns foreldreforening:
HBF Buskerud og Vestfold
Leder: Signe Dahl
Øvregrenda 3, 3425 Reistad
E-post: signe9775@gmail.com

HBF Notodden
Leder: Gry F. Bløchlinger
I. Mælandsmosvn. 47, 3676 NOTODDEN
Tel.: 35 02 09 18 / 90 03 01 58
E-post: gryblinger@hotmail.com

AMC 
kontaktperson: Berit Evensen
Siriusveien 72, 3942 Porsgrunn
Tel.: 35 51 01 30 / 92026317
E-post: beritev@online.no

Landsforeningen for ryggmargskadde:
LARS Oslofjord Vest
Leder Ingar Isaksen 
Kjønnøyavn 126, 3969 Stathelle
Tlf 413 30 994
ingar.isaksen@online.no

  
Landsforeningen for amputerte:
LFA BuskFold
Leder: Rune Kløvtveit
Bråtasvingen 15, 3425 Reistad
Tlf 414 51 530
E-post: rune.klovtveit@lifi.no

Landsforeningen for nakkeskadde:
LFN Telemark
Leder: Hanne Kristin Tuvnes
Postboks 7, 3996 Porsgrunn
E-post: lfn.t.hkt@gmail.com
 

Norges Handikapforbund Oslofjord Vest

Lokallag
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Landsforeningen for polioskadde:
LFPS Buskerud
Leder: Wera Fjeld
Rådhusgata 6, 3016 DRAMMEN
Tlf: 415188 48
E-post: werre-fj@online.no

LFPS Telemark
Leder: Jan Ivar Hennum
Torgeir Vraasgate 28, 3718 Skien
Tel.: 35 52 72 51
E-post: jan-henn@c2i.net

LFPS Vestfold
Leder: Torunn Jacobsen
Amundrødveien 9, 3142 VESTSKOGEN
Tel.: 33 32 20 34 / 91 19 34 61
E-post: toru-jac@online.no

Landsforeningen for Slagrammede:
LFS Buskerud
Kontaktperson: Bengt Morten Kristiansen
Engene 87 b, 3011 DRAMMEN
Tlf: 90 65 18 24
E-post: b.morten.kristiansen@hotmail.com

LFS Telemark
Leder: Tor Olsen
Buerløkka 12, 3711 Skien
Tlf: 40018942
E-post: ols5@online.no

LFS Vestfold
Kontaktperson: Arne Mjåland
Hystadveien 224, 3230 Sandefjord
E-post: firehjuling@gmail.com

Landsforeningen for kvinner med 
Bekkeløsningsplager:
LKB Buskerud
Leder: Lenny Moholdt
Ludvig Grønvoldsv. 21 B, 3517 HØNEFOSS
Tel.: 93 42 09 70
E-post: lenny@moholdt.net

LKB Telemark
Leder: Karin Wiersdalen
Mindåstunet 5, 3712 Skien
Tlf: 48268628
E-post: kwier@online.no

LKB Vestfold
Leder: Rigmor Larsen
Markveien 27, 3231 Sandefjord
Tel.: 938 32 006
E-post: rig.mor.l@hotmail.com

GrenseløstMedlemsblad for norges Handikapforbund Oslofjord Vest
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FEBRUAR
25    LKB Vestfold  Årsmøte
26    NHF Kongsberg   Årsmøte
26 NHF Holmestrand Årsmøte
27   ALF Telemark      Årsmøte kl. 18.00 på Dag Bondeheim
28 LFN Telemark Årsmøte

MARS
04    NHF Nome  Årsmøte
05 NHF Ål Årsmøte
07 LFS Telemark Årsmøte
11  NHF Nore og Uvdal Årsmøte
11 NHF Vestfossen Årsmøte
11 ALF Buskerud Medlemsmøte
12       NHF Ringerike     Årsmøte
13 NHF Hurum Årsmøte
13 LKB Buskerud  Årsmøte
14  LFPS VESTFOLD Årsmøte
14   LFA BuskFold   Årsmøte kl. 18.00 på Tollboden Drammen
14    HBF Buskerud og Vestfold    Årsmøte
15     LFPS Buskerud Årsmøte
16 NHF Vest-Telemark Årsmøte
18 LKB Telemark Årsmøte kl. 1900 på Kafe K i Porsgrunn
20  NHF Sandefjord Årsmøte
20 NHF Drammen og omegn    Årsmøte

APRIL
06-07 LFPS Telemark   Årsmøte
08 ALF Buskerud Medlemsmøte
08 NHF Vestfossen Medlemsmøte
11 LFS Telemark Medlemstur til Strømstad
18 NHF Grenland Medlemsmøte
27-28 NHF Oslofjord Vest Regionsårsmøte

MAI
02 LFS Telemark Medlemsmøte 
13 ALF Buskerud Medlemsmøte
13 NHF Vestfossen Medlemsmøte

JUNI
06 LFS Telemark Sommeravslutning
07-09 NHF  Årsmøte
08 NHF Grenland Sommeravslutning

AUGUST
12 ALF Buskerud Medlemsmøte
23-25 Fellessamlingen Haraldvangen

SEPTEMBER
06-08 ALF Buskerud Høsttreff
09 NHF Vestfossen Medlemsmøte
12 NHF Grenland Medlemsmøte

OKTOBER
11 NHF Vestfossen Medlemsmøte
14 ALF Buskerud Medlemsmøte

NOVEMBER
11 ALF Buskerud Medlemsmøte
11 NHF Vestfossen Medlemsmøte
28 NHF Grenland Medlemsmøte

DESEMBER
14 ALF Buskerud Julemøte

K
a

le
n

d
er

ALF Buskerud
Turgruppe onsdager fra Buskerud 
Storsenter kl. 0945

ALF Buskerud
Kafétreff på Nedre Eiker kjøpesenter  
hver onsdag kl. 1200

NHF Kongsberg
Bading hver mandag på Skinnarberga 
mellom kl. 1130 – 1300

LFPS Vestfold
Hver mandag mellom 14.45 og 1530 
varmtvannstrening i Tønsberg 
Svømmehall.

LFPS Vestfold
Hver onsdag fra kl. 1600 – 1700 (varmt-
vannstrening) på Kysthospitalet i Stavern.

LFPS Vestfold
Hver onsdag fra kl. 1600 – 1700  
(varmtvannstrening) på Sjølyst, Nøtterøy.

Faste aktiviteter:
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Leder:
Kristian Erling Hansen
Rønninglia 60C
3153 Tolvsrød
Mobil: 92 40 81 39
E-post: krihans5@online.no 

Nestleder:
Rune Kløvtveit
Bråtasvingen 15
3425 Reistad
Mobil: 41 45 15 30
E-post: rune.klovtveit@lifi.no

Styremedlemmer:
Stein Wilmann
Frognerhagen nord 1
3715 Skien
Tlf: 35 52 70 95
E-post: wilmann@mimer.no 

Gunvor Hegni
3841 Flatdal
Tlf: 35 05 22 95 / Mobil: 90 95 22 95
E-post: ghegni@online.no 

Anne Lise Fluto
Prestelie 6, 35 70 Ål
Tlf: 32 08 16 71 / Mobil: 95 94 98 82
E-post: an-l-f@online.no

Nils Bjørnar Ødelien
Karjolveien 1, 3612 Kongsberg
Mobil: 91 70 62 25
E-post: nils_bjornar@hotmail.com

Anne Berit Hallbeck
Karjolveien 1 A502, 3612 Kongsberg
Tlf: 95 93 59 87
E-post: anne.berit.hallbeck@gmail.com

Varamedlemmer:
Arve Kristoffersen
Trygdebolig 5, 3623 Lampeland
Tlf: 32 76 20 50 / 48 12 70 01
E-post: arv-kri@online.no

Birgitte Holmsen 
Tlf: 98 84 22 21
E-post: bibbi@holmsen.no

Jan Ronald Skogsrud
Kolbergv. 56
3320 Vestfossen
Tlf: 32 75 84 34 / Mobil: 92 61 37 94
E-post: jaskogs@frisurf.no

Hvem er vi?

Anna-Lisbeth Bakke 

Regionkontorleder

Tlf. direkte 91 30 37 38

E-post: anna-lisbeth.bakke@nhf.no

Torleif Støylen 

Organisasjonskonsulent

Tlf. direkte 95 52 82 07

E-post: torleif.stoeylen@nhf.no

Karine Strand Kløvtveit

Prosjektmedarbeider - Leder for Veiledningstjenesten

Tlf. 95 52 81 97

E-post: karine.strand@nhf.no

Regionkontoret
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NHF Oslofjord Vest ønsker alle lesere 
en god påske og en fin vår.

Brukere av ortopediske 

Telefon:  33 45 45 33  
e-post :  info@teknomed.no 
Hjemmeside:  www.teknomed.no

Kontakt oss dersom du har behov for

 

uforpliktende konsultasjon 

 

hos ortopediingeniør

 

ret funksjon 

 

justering av et hjelpemiddel

 

 

henvisning fra fastlege

Hovedkontor: Lingelemv rd
Avdelingskontor : Storgata 118, Porsgrunn 
 

beste funksjon og livskvalitet for den enkelte

Volkswagen Caravelle

Heis montert bak Heis montert siden Rullestolrampe

Telemarksveien 61
3734 Skien
Telefon: 35 91 55 55

Åpningstider:
Man.-fre: 08.30 - 16.30
Tors.: 08.30 - 19.00
Lør.: 10.00 - 14.00

Skien Bil AS

Vi tilbyr deg et handikapvennlig
alternativ
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Vet du dette?
1. premie. Weekendopphold inkl. frokost og badepark for  
2 personer på Quality Hotell & Resort Skjærgården, Langesund i 
Telemark. 2. premie. 5 quicklodd

1. Når avvikles årets hyggeligste weekend?

2. Hvor avvikles Hjelpemiddelmessen Te Ve Bu?

3. Hva er epostadressen til Sande kommune?

4. Hvem er ekspert på bilsaker i veiledningstjenesten?

5. Hva heter mirakeljenta og hvor gammel er hun?

6. Hvor holder Holmsbu til?

7. Hvor holder ALF Buskerud sine kafetreff?

8. Hvor ligger skolen ambassadørene besøkte i høst?

9. Hva får du kjøpt hos Olaf Robert AS?

10. Hvor holder Fotograf Mjøen til?

Navn:

Adresse:

Telefon:

Svar sendes Norges Handikapforbund Oslofjord vest, Tollbugt 115, 3041 Drammen 
eller pr epost: nhf.oslofjordvest@nhf.no - Innsendelsesfrist 1. mai 2013.
PS!  Alle svarene finnes blant våre annonsører og i artiklene i bladet

Vinneren av weekendtur til langesund er Inger lise ernstsen i Kongsberg.
5 quicklodd er vunnet av Kjetil enlien i larvik.

Ps! send gjerne svarene til oss på e-post til: 
nhf.oslofjordvest@nhf.no

VI ØNSKER NYE MEDLEMMER – FUNKSJONSHEMMEDE, PÅRØRENDE ELLER VENNER! Som medlem av Norges 

Handikapforbund (NHF) og våre landsforeninger har du tilgang på en rekke medlemsfordeler som kommer deg til gode.  

Spør oss om vår individuelle veiledningstjeneste eller våre medlemsrabatter på mobiltjenester, fasttelefoni, Internett ADSL, 

drivstoff, forsikring m.m. Gi gjerne denne kupongen til en i familien eller en venn, som du mener vil ha glede og nytte  

av å stå som medlem i Norges Handikapforbund.

Hovedmedlem - kr 300

Husstandmedlem - kr 150 *

Juniormedlem (0-16 år) - kr 50 *

For husstands- og juniormedlemskap 
forutsettes et hovedmedlem i husstanden. 
Medlemsnummer til hovedmedlem:

Studentmoderasjon 50 % på kontingenten 
(kopi av studentbevis må legges ved)

Jeg ønsker ikke medlemskap i NHFU 
(gjelder de under 30 år)

Mitt medlemskap gjelder følgende lands-
forening av NHF

Innmelding i Norges Handikapforbund

Norges Handikapforbund
Svarsending 0047
0090 Oslo

Navn:

Adresse:

Postnummer:                                Poststed:

E-post:

Telefon/mobil:

Fødselsdato og år:

Sted/dato:

Underskrift:

Når jeg melder meg inn i Norges Handikapforbund (NHF) samtykker jeg i å motta 
informasjon fra organisasjonen gjennom alle kanaler. Innmeldingsopplysninger
behandles sensitivt og etter Datatilsynets retningslinjer. Medlemskapet 
følger kalenderåret fra 1.1 til 31.12 samme år.

Funksjonshemmet Interessemedlem

Medlemstype (velg én)

Pårørende

Kategori:

* 

✁



Retur: NHF Oslofjord Vest, Tollbugt. 115, 3041 Drammen

BAKSIDEN

For at alle trafikanter som ferdes på og ved 
norske veier skal ha det trygt, tilbyr NCC Roads 
Veiservice over 100 ulike tjenester – fra feiing og  
søppelfjerning til viltstengsler og snøbrøyting. 

HER ER UTVALG AV VÅRE TJENESTER:

Design: lem
on.no  

NCC ROADS VEISERVICE AVD. RINGERIKE

NCC Roads – Veiservice
Komplett veivedlikehold


