
Velkommen til  
herlige dager på  
Hurdal i august

Side 18

www.nhf.no02/2013   22. årgang 

Nå er Landsforeningen  
for Slagrammede i 
Buskerud i gang igjen.

Side 30

Tronskifte i 
NHF Oslofjord Vest

Side 5-7

Grenseløst

Barn får ikke 
benytte nærskolen 

sin fordi den ikke er 
tilgjengelig, 

les mer side 4.



22

Grenseløst Medlemsblad for norges Handikapforbund Oslofjord Vest

In
nh

ol
d

Skal stå på 2. omslagsside

ProsjektCompaniet AS er rådgivere i prosjekt- og eiendoms-
utvikling som ivaretar byggherrefunksjonen vedrørende pros-
jektledelse, konseptutvikling, prosjekteringsledelse, 
byggeledelse samt takst, låneoppfølging og tilstandsrapport.

For mer informasjon om våre prosjekter, se våre nettsider; 
www.prosjektcompaniet.no

  Vårt mål er fornøyde
            byggherrer og oppdragsgivere!

   Vi støtter Norges Handikapforbunds arbeide i lokalmiljøet.

    Landfalløya 105, 3023 Drammen     Tlf. 32 86 00 10     Faks. 32 86 00 11     

Side  3 Regionsleder, Rødt eller blått

Side 4  Regionskontorleder. 3 av 4 skoler er ikke  
tilgjengelige i Buskerud og Telemark, litt bedre 
i Vestfold. 

Side 5  Kristian E. Hansen hilser årsmøtet. Kristian 
gikk av som leder ved årsmøtet i NHF Oslofjord 
Vest 27. april 2013.

Side 6  Rune ble hans navn!. Et lite portrett av  
regionens nye leder.

Side 8 Presentasjon av det nye regionsstyret.

Side 10 Norges Handikapforbund – Hva nå?

Side 11  Politikerne ble utfordret til å kommentere  
universell utforming og brukerstyrt personlig 
assistanse i årsmøtet.

Side 12  Regionstyret hedrer jubilanter og støttespillere

Side 13 Stolthetsparaden i Oslo 15 juni.

Side 14 Ambassadørene på besøk i Vestfold i mai.  

Side 16  Brukerkontor ved Sentralsykehuset i Vestfold 
hadde offisiell åpning i april.

Side 17  LKB Buskerud fikk besøk av Anbjørg Sætre 
Håtun, kjent fra NRKs tidligere programleder  
i helseprogrammet PULS.

Side 18 Velkommen til herlige dager i Hurdal!

Side 20  Velkommen til Handikapdagen i Moss i  
slutten av juni.

Side 21 Kryssord

Side 22 Veiledningstjenesten

Side 23 Hvem er vi?

Side 24  Reportasje fra en organisasjon som driver med 
dans, sang og foto i Palestina.

Side 26 Barnas side

Side 27  Ungdomssiden. Pangstart for el-bandysesongen.

Side 28 Reportasjer fra årets ridderuke

Side 30  Rapport fra poliolagene og nystartet lag i  
slagforeningen iBuskerud.

Side 31 Sofakroken. Ikke let – du finner det ikke!

Side 32  Jeg en likemann. Reportasje fra likemannskurs 
i februar.

Side 33 Er padling noe for deg?

Side 34 Temakveld i Nore og Uvdal

Side 35 Våre viktige støttespillere

Side 40  Presentasjon av våre lokallag og lagenes  
planlagte aktiviteter.

Side 43 Vet du dette?



3

Medlemsblad for norges Handikapforbund Oslofjord Vest Grenseløst

Rødt eller blått

Hei alle sammen.
Det er med en viss ydmykhet  
at jeg som regionleder nå  
skriver min første leder til vårt 
medlemsblad Grenseløst.

Regionsleder
Rune Kløvtveit

Nå er vi kommet langt ut i mai, og en 
meget hektisk periode for region er over.
Alle lokallag og landsforeninger er nå fer-
dig med sine årsmøter. Jeg vil benytte 
anledningen til å ønske velkommen til alle 
nyvalgte ledere og styremedlemmer ute i 
regionen, og ikke minst takke dere som 
har avsluttet et verv. Norges Handikap-
forbund er en organisasjon som primært 
baserer seg på frivillig arbeid, i alle fall i 
lokallag og lokalsamfunnet. Interessen for 
frivillig arbeid har dessverre hatt en nega-
tiv utvikling de senere årene. Lokallag for-
svinner i tråd med denne utviklingen. 
Tillitsvalgte må nærmest headhuntes. 
Denne utvikling er det noe vi i region må 
jobbe aktivt med fremover. Det skal være 
moro å være med i NHF Oslofjord Vest. 
Mitt motto er «vi skal ikke bare ha det 
moro, vi må ha det litt gøy også» Håper vi 
skal finne de gode sakene og kjempe 
dem sammen. Jeg, som nyvalgt leder av 
NHF Oslofjord Vest, vil gjøre alt for at vi 
skal trekke skuta sammen, og i samme 
retning.

27. og 28. mai var det årsmøte i region på 
Rica hotell i Sandefjord. Det ble to flotte 
dager med mange gode innleggere. På 
søndag ble det politisk debatt med Halvor 
Gaustadnes som debattleder. Som han 
sa «jeg har et snilt ansiktsuttrykk, men 
holder dere ikke tiden og tema kan det bli 
uhyggelig». Vi hadde seks partier til 
debatten. Fra rødt til blått. Temaene for 
debatten var universell utforming og 
Brukerstyrt personlig assistanse (BPA), 
Dette var jo selvsagt å ha med på års-

møtet, da det jo er valgår. Men hvem skal 
vi stole på når det gjelder våre saker? 
Begge sider har mange gode ord å 
komme med, men forblir det bare med 
ordene? Når hverdagen møter politikerne 
våre på Stortinget får vel pipa en anne lyd. 
Hvilke parti våger å stå opp for de «svak-
este av de svake» i valgkampen? Vi som 
mennesker er ikke de svakeste, men 
systemet har gjort oss til de svakeste.

Uansett hvilke partier som skal lede lan-
det vårt etter valget 2013, skal vi fortsette 
å kjempe våre saker i NHF. Og saker har 
vi nok av; BPA – her har vi en halv seier i 
lomma som vi skal glede oss over, men 
vårt håp er at rettigheten skal bli bredere 
og kunne innlemme flere personer. Videre 
har vi TT-ordningen, universell utforming, 
ny pensjonsordning fra 2015, skatt, og da 
med tanke på særfradrag for store syk-
domsutgifter. Her er det mange som har 
miste mange tusen kroner uten at regje-
ringen har kommet med noen form for 
kompensasjon. Vi skal heller ikke glemme 
«En skole for alle».

Da vil jeg avslutte med å takke for tilliten, 
og jeg gleder meg til å møte dere ute i 
regionen.

Håper vil alle skal få til et godt samarbeid 
og fortsette å seile  mot samme kurs.
Ha en riktig god sommer.

Rune Kløvtveit
Regionleder 
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3 av 4 skoler er ikke tilgjengelige 
i Buskerud og Telemark, 
litt bedre i Vestfold!

Kartleggingen er både nedslående og 
oppmuntrende på samme tid. Noen deler 
av regionen er utviklingen på rett vei, mens 
andre steder har det ikke skjedd noe siden 
sist undersøkelse.

Kartleggingen er foretatt av grunnskole-
bygg i Vestfold, Buskerud og Telemark. 
Det er forskningsselskapet IRIS som har 
gjennomført kartleggingen. Kartleggingen 
er gjennomført via nettskjema som fylles ut 
av en representant fra skolen. Skjemaet er 
sendt ut til alle grunnskolene i Telemark, 
Vestfold og buskerud (1-10 klasse). 

Det er tilgjengeligheten for bevegelses-
hemmede som er undersøkt: Atkomst fra 
busstopp og parkering, skolens uteom-
råder, skolens inngangspartier, atkomst til 
og brukbarhet av skolens forskjellige  
typer rom, nivåforskjeller/etasjeantall/heis 
og toalettforhold i skolens bygninger. 

Når grunnskolene ikke er tilgjengelige 
betyr dette at:
•	 	mange	 funksjonshemmede	 barn	 ikke	

får gå på den skolen de sokner til
•	 	foreldre	 ofte	 blir	 tvunget	 til	 å	 velge	 en	

forsterket skole et annet sted i kommu-
nen (eller nabokommunen), når nær-
skolen ikke er tilgjengelig for deres 
barn.

•	 	Foreldre	 og	 foresatte	 med	 funksjons-
nedsettelser ikke får delta på skoleav-
slutninger, foreldremøter og utviklings-
samtaler.

•	 	Voksne	med	funksjonsnedsettelser	ikke	
får deltatt i kulturelle begivenheter som 
finner sted på skolen.

•	 	Personer	 med	 funksjonsnedsettelser	
vanskelig kan søke jobb ved norske 
grunnskoler på grunn av fysiske barrie-
rer.

NHF krever likeverdige skoler 
for alle barn!
Derfor ser vi nytten av at en forskrift med 
tidsfrister for universell utforming av eksis-
terende skolebygg må komme på plass 
raskt.

Vi blir ofte møtt med argumentet om at 
dette blir for kostbart for kommunene, men 
når forskrift med tidsfrister for universell 
utforming av skolebygg blir vedtatt vil dette 
være en klar fordel for kommunene, som 
fra før sliter med økonomien når det gjelder 
drift og vedlikehold av skolene. Dette fordi 
når forskriften blir vedtatt, må kommunene 
ikke bare få krav om utbedringer, men 
også ekstra midler til å utføre det regjerin-
gen da pålegger dem.

La oss nå håpe at denne undersøkelsen 
kan bidra til å gjøre alle norske grunnskole-
bygg tilgjengelige for alle, slik at elever, 
søsken, foreldre, besteforeldre og lærere 
kan delta på skolens aktiviteter på lik linje. 

Dette handler om inkludering av alle norske 
borgere i samfunnet, og er vel egentlig ikke 
et urimelig krav fire år etter Diskriminerings- 
og tilgjengelighetsloven trådte i kraft.

Anna-Lisbeth

Konklusjonene etter  
grunnskolekartleggingen  
er klare:

78,9 % av skolene i Telemark 

78,1 % av skolene i Buskerud 

54 % av skolene i Vestfold 

er ikke tilgjengelig for  
bevegelseshemmede.

Regionkontorleder 
Anna-Lisbeth Bakke
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Et årsmøte er alltid viktig. Vi skal gå igjen-
nom historien de siste to årene, mot års-
melding og regnskap skal det sittende 
styret måles. Så skal vi legge grunnlaget 
for de to neste årene og det skal velges 
tillitsvalgte. 

Først vil jeg si noe om skolene. Det 
begynner å bli ei stund siden Magnhild 
Meltveit Kleppa skulle foreta en gjennom-
gang av tilgjengeligheten i skolebygnin-
gene. Den gjennomgangen har ikke 
resultert i forpliktende vedtak. Skolen er 
en viktig arena. Her bygges samfunnet 
vårt nedenfra. Selv begynner jeg å nærme 
meg alderen hvor jeg må begynne å for-
berede meg på å bli kalt «gubbe». Uten å 
bli fornærma.! Jeg husker godt hvor viktig 
skolen var som lim i vårt nærmiljø.

Jeg er klar over at dagens regjering har 
en ambisjon om at Norge skal være uni-
versell utformet innen 2025. Men det 
hjelper meg svært lite hver eneste gang 
jeg sitter på Tønsberg jernbanestasjon og 
er frustrert fordi den j… heisen ikke funka 
i dag heller. Eller for å være litt mer presis 
med sannheten. De som skal operere 
heisen har ikke lest bruksanvisningen, 
eller satt seg inn i heisen funksjonalitet. 
Når de ser meg så ser de et spøkelse.

Rettighet festing av BPA
Jeg er så inderlig lei av at det alltid skal ta 
så lang tid.! Så inderlig lei av å vente på at 
fornuften skal seire. I 2007 la daværende 
helseminister Sylvia Brustad frem et 
høringsnotat om rettighetsfesting av BPA. 
6 år har gått. Mange runder er gått. 
Hørings notatet ble borte!

Rett før påske i år sto Jonas Gahr Støre 
med pauker og basuner og sa at nå skal 
BPA rettighetsfestes. Noe som førte til at 
jeg måtte bruke påska på å skrive om 
den delen av talen min som går på BPA!

Regjeringen har fremmet et forslag som 
går på rettighetsfesting av BPA! Personer 
med varig og stort behov for praktisk 
bistand og opplæring får rett til å få slike 
tjenester med samme brukerrettet tid 
som ved tilbud etter helse- og omsorgs-
loven om praktisk bistand og opplæring. 
Dog avgrenses rettigheten til mennesker 
under 67 år. Da slutter livet! Rettigheten 
omfatter ikke støtte kontakt!

Rettigheten omfatter ikke tjenester som 
krever mer enn en person til stede og/
eller natt-tjenester, med mindre du tren-
ger kontinuerlig tjenester. Stort behov er 
minst 25-32 timer pr uke.  Dersom stor-
brukere og kommunen ikke bli enig frem 
til 32 timer, avgjør fylkesmannen.

Dette er et godt forslag som balanserer 
ulike hensyn og som betyr at NHF har 
blitt hørt.

For å få gjennomslag for våre gode formål 
ligger to grunn leggende ideer bak:
1. Vi må ha en god sak.!
2. Demokratibegrepet.

På samme måten som ungpikene i 
Ålesund fikk rektoren til å endre prøveda-
toen gjennom elevrådsarbeidet, fordi at 
en smukkas skulle holde en konsert eller 
3 i Oslo her forleden. Så vinner vi frem 
med BPA overfor regjering.

Jeg tenker som Prøysen sier i ei vise:
Elle så nær som a Ingebjørg.
For hu hadde hørt det før! 

Jeg husker at tidligere helseminister 
Sylvia Brustad la frem et forslag om BPA 
så langt tilbake som i 2007. Det ble borte 
på veien! Så når jeg ikke tør å slippe meg 
løs i en hemningsløs jubel, så er det utfra 
doktrinen at du aldri skal selge skinnet før 
bjørnen er skutt! Likevel føler jeg at vi har 
god los på BPA nå!

Til slutt: La meg få lov til å avslutte med å 
være personlig. Når dette møtet er over 
er min tittel tidligere regionleder. Jeg må 
få lov til å takke dere alle. Takk for at jeg 
har fått lov til å lede regionen i 6 år. Det 
har utelukkende vært et privilegium. Dog 
noen ganger et krev ende og flokete privi-
legium.

Jeg vet at denne regionen på de fleste 
områder har topp skåre når det gjelder 
kompetanse og engasjement. Det er noe 
fellesskapet NHF Oslofjord Vest skal ta 
æren av. Å bygge denne regionen neden-
fra, kan ikke lederen gjøre alene, men 
sammen med dere gjør vi det til gavns.

Takk for at jeg alltid har følt meg velkom-
men når jeg har vært på lokallagsbesøk. 
Takk for tilgivelse og tålmodighet når jeg 
har trengt det. Takk for all ros og opp-
muntring. Takk til regionstyrene for et 
godt samarbeid.

Takk til Arnt Einar, Inger Marie, Torleif, 
Karine, Hege, Torunn, Nils Bjørnar og 
Anna Lisbeth på regionskontoret som 
alltid har vært gode samarbeidspartnere. 
Takk til prosjektene og utvalgene, for en 
fremragende jobb. Takk til hele gjengen!

Nå kan dere puste lettet ut en ny leder er 
på vei.
Stell like pent med den nye!

Kristian E. Hansens  
hilsen til årsmøtet
Han ønsket delegater gjester, observatører og ansatte velkommen til årsmøte. 

Innledningsvis ble det ett minutts stillhet i respekt for medlemmer som er 

gått bort siden årsmøtet i 2011.

Gamlelederen i kjent positur.
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Rune ble hans navn!
■   Tekst: Torleif Støylen        Foto: Tore Amblie Bjørback

Rune vokste opp og ble en mann som 
fylte livet med drømmer, og som oppfylte 
dem etter hvert. Han var glad i naturen og 
likte å være ute. Han utdannet seg til 
elektriker, men dette skulle ikke bli hans 
yrkesvalg gjennom livet, selv om det var 
en alvorlig konsekvens i tilknytning til 
elektrisitet som får styre resten av Runes 
liv.

Rune likte seg godt i høyden, så han 
utvik let et konsept innen høydesikring og 
det var i forbindelse med dette arbeidet 
at det alvorlige skjedde. I 2004 befant 
han seg på et arbeidsoppdrag på en tra-
fostasjon på fjellet i nærheten av Voss i 

Hordaland. Mens han arbeidet oppe på 
den store trafostasjonen, viste det seg at 
noen hadde glemt å skru av strømmen. 
Plutselig eksploderte det rundt Rune. 
16000 volt gikk gjennom kroppen. Få 
mennesker har overlevd noe så vanvittig. 
Han ble slått helt ut et øyeblikk, men var 
likevel våken og oppdaget at deler av 
kroppen sto i flammer. Livet fikk en ny ret-
ning.

Etter 3 måneder på brannavdelingen ved 
skadeavsnittet på Haukeland sykehus i 
Bergen, gikk turen til Sunnaas og 11 
måneder rehabilitering. Nå var Rune for-
vandlet eksteriørmessig. To bein måtte 

fjernes og 70 % forbrenning setter sine 
spor. Fra å være en ung mann med 
drømmer om å vandre i den norske fjell-
heimen, måtte fokus endres.

«Dette har jeg ikke prøvd før, 
så derfor vil jeg prøve!»
I 2012 giftet Rune seg med Karine. Hun 
forteller at noe av det som særpreger 
denne mannen er at: Dette har jeg ikke 
prøvd før, så derfor vil jeg prøve. Han 
utfordrer hele tiden sine begrensninger. 
Samtidig presenterer Karine en ektefelle 
som kan være en smule glemsom. «Det 
nytter ikke at han har ansvar for å legge 
noe på grillen, han blir nemlig så utrolig 

Medlemsblad for norges Handikapforbund Oslofjord VestGrenseløst

Knapt 24 timer før klokkene ringte inn til det helt nye året 1966 kom 
vår nye regionleder til verden. Rune ble hans navn.
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oppslukt av det han holder på med!» 
Samtidig påpeker hun hans utrolige evne 
til å koble av når muligheten er der. Og 
sant skal sies, Rune og Karine er glad i 
det aktive livet. Med bobil på land og båt 
på fjorden blir det mye farting. Likeledes 
har de funnet seg et favorittsted på span-
skekysten. Hotellkjeden Confortel har 
gode og tilrettelagte hotell. Hotellkjeden 
eies av det spanske handikapforbundet 
og blindeforbundet. Rune og Karines 
favorittsted er i byen Fuengirola.

Jeg ønsker meg en litt mindre 
tungrodd organisasjon.
Jeg spør begge to om Runes syn på NHF 
og med utgangspunkt av at han er en litt 
utålmodig person. Her er svarene deres 
veldig samstemte. «Skulle ønske NHF var 
en litt mindre tungrodd organisasjon». 
Rune etterlyser en rød tråd gjennom 
organisasjonen: fra sentralleddet via 
landsforeningene, regionene og lokalla-
gene. Vi må finne veier i organisasjonen 
hvor man kan finne arenaer å samarbeide 
om. Prosjekter som brukerkontorer, hvor 
man kan få våre likemenn ut av døra og 
bruke sin kompetanse på en god måte, 
er et område vi kan samarbeid om. Vi har 
også sentrumsprosjektet. Her er menin-
gen å engasjere våre lokallag og lands-
foreninger til å gjøre en kartlegging av sitt 
nærområde.

«Du opplever NHF som en tungrodd 
organisasjon», spør jeg. Hvordan vil det 
påvirke arbeidet i Oslofjord Vest? Har du 
et Columbi egg som kan knuses? Vi opp-
lever at lokallag i for liten grad involverer 
seg i «handikappolitiske» saker, og at det 
er vanskelig å få folk til å ta på seg tillits-
verv. Har du noen ideer hva som kan 
gjøres? Vår nye regionleder nøler ikke 
med å svare, og nevner tre tiltak som vi 
allerede er i gang med og som han er 
overbevist om kan være med på å invol-
vere lokallagene og tillitsvalgte lokalt:

1) Opprettelse av brukerkontor ved 
sykehusene. Her kan pårørende og 
pasienter treffe likemenn for samtale og 
informasjon når de benytter seg av syke-
husets tjenester. Brukerkontorene ligger 
lett tilgjengelige på sykehusene. Allerede 
nå er det opprettet et brukerkontor ved 

Sentralsykehuset i Vestfold. Det arbeides 
med å få dette til også ved de andre 
sykehusene i regionen. Her får alle våre 
dyktige likemenn være med å orientere 
pasienter og pårørende om veier videre.

2) Sentrumsprosjektet. Her er målet at 
regionen skal besøke alle 53 kommuner i 
Buskerud, Vestfold og Telemark for å 
kartlegge hvordan tilgjengeligheten er til 
butikker, legekontor, rådhus, bibliotek, 
kafeer / restauranter og hvordan tilgjen-
geligheten er til offentlig transport. 
Sammen med kommunen og næringsli-
vet er målet å samarbeide om de gode 
løsninger som kommer alle beboere i 
kommunen til gode.

3) Påvirkning gjennom dyktige bru-
kermedvirkere er et viktig mantra for 
Rune. Vi har mange kanaler der vi kan 
påvirke samfunnet rundt oss. Ikke minst 
viktig er de kommunale rådene for men-
nesker med nedsatt funksjonsevne. Ellers 
har vi brukermedvirkere som represente-
rer handikapbevegelsen i NAV og ved 
helseforetakene. Runes mål er å få opp-
rettet møteplasser der våre dyktige tillits-
valgte kan få faglig påfyll og noen å dele 
sine erfaringer med.

Gjennom disse tre områdene mener han 
at det skal være mulig å involvere lokalt 
noen som vil være med å styrke interes-
sen for interessepolitikk. Det er nemlig så 
utrolig viktig å vise at vi som tillitsvalgte i 
regionen verdsetter det arbeidet som 
utføres av frivillige. I min samtale med 
Karine påpeker hun det samme, at dette 
er virkelig noe Rune brenner for. Dette 
ønsker regionlederen å sette høyt på sin 
agenda de neste årene.

Representerer handikapbevegelsen 
er sutrekultur?
Jeg er litt nysgjerrig på et utsagn jeg av 
og til møter: Representerer vi i handikap-
bevegelsen en «sutrekultur»? Det forun-
drer meg ikke når Rune drar litt på svaret. 
Tror han vil svare nei på spørsmålet, men 
gjør det ikke. «Hvor langt har vi kommet 
siden Norges Handikapforbund ble til for 
over 80 år siden! Fortsatt er det store 
mangler». Han nevner Norsk Transport-
plan som har ambisjon om å gjøre knapt 

15 % av holdeplasser tilgjengelig frem til 
år 2023, «og av bortimot 340 togstasjo-
ner skal knapt halvparten være tilrettelagt 
om 12 år!! Dette holder bare ikke i det 
hele tatt. Noen må bare si i fra og da kan 
vi godt oppfattes som litt sutrete, hvis det 
er det enkelte mener med å være sutrete. 

Til slutt spør jeg Rune hvilke utfordringer 
han ser for seg utover det han har nevnt 
tidligere. Han tenker seg litt om: «Jeg tror 
vi må arbeide mye med holdninger. Dette 
gjelder langt på vei også våre egne hold-
ninger som funksjonshemmede. Mange 
reagerer negativt når noen kommer og 
tilbyr hjelp i enkelte situasjoner. - Nei jeg 
klarer meg selv. Det vi ofte ikke tenker på 
er at de aller fleste som tilbyr hjelp gjør 
det i god mening. Her er det viktig at vi 
også blir mer tolerante.

Videre er det holdninger i samfunnet som 
må endres. Jeg synes ikke NAV er særlig 
flink til å orientere om alle de gode til-
skuddsordningene som finnes for å få 
personer med funksjonsnedsettelser ut i 
arbeid. Dette fører til at arbeidsgivere 
vegrer seg i frykt for at det blir for store 
kostnader ved å ansette en person med 
funksjonsnedsettelser. Her ser jeg at vi 
har et stort potensiale til endringer. Derfor 
blir det så veldig viktig med brukermedvir-
kere som virkelig vet hvor skoen trykker 
og som er med der beslutningene fattes.  

Med disse eksemplene som bakgrunn og 
diverse leserinnlegg i avisene og på net-
tet tror jeg nok mange oppfatter oss som 
sutrete. Selv om jeg nok mener vi ikke er 
sutrete, fjerner ikke det vissheten om at 
organisasjonen NHF aldri blir overflødig. 
Det vil alltid være behov for en organisa-
sjon som sier fra hvor skapet skal stå, 
selv om noen da oppfatter oss som 
sutrete».

Grenseløst ønsker Rune lykke til med det 
viktige tillitsvervet og håper på et nært og 
godt samarbeid i flere år.
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Følgende nye medlemmer skal styre regionen de neste to årene:
Rune Kløvtveit er presentert i artikkelen foran.

Ny nestleder er: 
STeiN WillmAN
Han er 44 år, IT ingeniør 
og har sitt daglige virke i 
NAV. Han har sittet i styret 
noen år og har også vært 
nestleder tid ligere.
     Stein har et ønske om 
at NH Oslofjord Vest skal 
være en aktør å regne 
med. Om vi ikke nødven-
digvis setter dags orden, 
skal vi være til stede der 

det skjer og være med å påvirke der vi har mulighet til det.
 Organisasjonskunnskap er Steins hovedinteresse og den 
han mener er den meste nyttige som nestleder i regionstyret. 
Han vil benytte hovedtyngden av sin innsats i organisasjonen på 
disse spørsmålene. Slik vil han kunne frigjøre ressurser fra andre 
som ser på organisasjonsarbeidet som et nødvendig onde og 
som mye heller ønsker å arbeide med det interessepolitiske.

Styremedlem:
GuNvOR HeGNi
Hun har vært med noen år 
nå og hatt sentrale opp-
gaver i regionen. Gunvor 
har polio og har vært rul-
lestolbruker de siste 14 
årene. Hun har nylig tatt 
over som leder for lokal-
laget til NHF Vest-Telemark.
     Gunvor drømmer om at 
hun ikke skal møte fysiske 
hindringer ved aktiv del-

takelse i arbeidsliv, kulturliv, som politisk aktiv eller på reise. NHF 
skal være en drivkraft for å lykkes med å forme et samfunn som 
ikke diskriminerer.

Styremedlem: 
ANNe liSe FluTO
Anne Lise har vært med i 
styret noen år og sitter 
med mye erfaring. Hun er 
leder av lokallaget i NHF 
Ål.
     Hun er medlem i regio-
nens tilgjengelighetsutvalg 
og er opptatt av tilgjenge-
lighet på både transport 
og i større bygg. Hennes 
store ønske er at om man 

bor enten i by eller land skal en ha samme muligheter.

Styremedlem:
ANNe CeCilie 
SelBeRG
Hun er helt ny som styre-
medlem i regionen. Ble på 
NHF Kongs bergs årsmøte 
tidligere i vår valgt til ny 
leder av lokallaget. Hun er 
oppvokst i Asker men bor 
nå i Kongsberg. Hun er 
utdannet hjelpepleier og 
har to barn. 
   Håper jeg kan bidra til 

mangfoldet i organisasjonen, og ha en positiv innvirkning på de 
utfordringene vi møter. 

På regionens årsmøte i Sandefjord siste helgen i april ble det utskiftninger i det sittende styret.  

Flere styremedlemmer og varamedlemmer takket for seg og noen nye krefter kom til. 

Kristian Erling Hansen Nils Bjørnar Ødelien, Anne Berit Hallbeck fra styret og varamedlemmene 

Arve Kristoffersen, Birgitte Holmsen og Jan Ronald Skogsrud trådte ut av styret etter å  

vært med en stund.

■   Foto: Torleif Støylen

Presentasjon av nytt styre
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Styremedlem:
DAviD RySTe
David er 33 år styrets yng-
ste medlem. Han tilhører 
lokallaget i NHF Bamble 
og er styremedlem her. 
Han har ikke tidligere vært 
med i regionstyret. Han 
jobber til daglig ca 100% 
som styrer ved Bamble 
Taxi. 
     Fra før er jeg styremed-
lem i LARS Oslofjord-Vest 

og Bamble Handicaplag, sier han. Jeg holder på med NHF sitt 
talentutviklingsprogram (TUP) der vi har gjennomført 3 av 4 sam-
linger. I tillegg har jeg også den siste tiden engasjert meg som 
”Ambassadør i skoleverket”. Jeg har i grunn aldri engasjert meg 
så mye i NHF sitt arbeid før jeg fikk tilbud om å være med på 
NHF sitt talentutviklingsprogram. Der har jeg fått godt innblikk i 
hva NHF jobber med og hvordan de jobber og jeg synes arbei-
det og saken er veldig god. Det var derfor ikke vanskelig for meg 
å si ja da valgkomiteen ringte og forespurte meg om en plass i 
regionstyret. Jeg ser på meg selv som en relativt ”fersking” i 
NHF, men jeg tror at jeg kan gi styret nye og gode impulser i 
arbeidet, samtidig som at jeg også selv vil ha en god læringspro-
sess ut av det hele.
 David er likemanns- og rettighetsveieleder og har sine hoved-
interesser innen feltet idrett.

Styremedlem: 
iNGeR KveNNODD
Inger er en «gammel» ring-
rev. Har tidligere vært sty-
remedlem i 2 perioder og 
ønsker også denne gan-
gen og være med å forme 
arbeidet i regionen. Det er 
utrolig mange flotte pro-
sjekter og saker som 
angår veldig mange som 
man da kan bidra med å 
påvirke i. Er med i like-

mansutvalget og har fokus på BPA og kommunale tjenester. Hun 
er også en ivrig og aktiv ambassadør.
 Hun har vært leder av NHF Grenland siden 1989 med unntak 
av 1 år. Lokal lagsarbeidet er viktig for å kunne sette fingeren på 
saker som er viktige å ta tak i. Slik som skole for alle, fremkom-
melighet for alle (universell utforming), samt være til hjelp for 
medlemmene når det er behov for det.
 Sitter nå som styremedlem i Kommunalt samarbeidsråd for 
funksjonshemmede i Porsgrunn Kommune, er derfra valgt inn i 
komiteen for Plan og Kommunalteknikk (PLK) i kommunen.

Varamedlem: 
ØyviND STORm 
NielSeN
Øyvind er også en ringrev 
som har vært en aktiv 
NHF’er i mange år. Han 
ble på årsmøtet til NHF 
Søndre Vestfold (NHF 
Sandefjord) valgt til ny 
leder tidligere denne 
våren.  Øyvind er aktiv i til-
gjengelighetsutvalget og 
leder utvalget i Vestfold.

Varamedlem: 
viBeCKe SelliKeN
Vibecke er helt ny vara-
medlem i regionstyret. 
Hun hadde hjerneslag i 
2004, har det bra i forhold 
til det. Har ikke arbeidet 
siden, og vil helst vært i 
arbeid. Men siden hun 
fungerer på noen områder 
periodevis vil hun bruke 
sine kunnskaper til å hjelpe 
andre. 
    Hun er opptatt av å 

inkludere alle i felleskapet uavhengig av livssituasjon. Det er det 
som driver meg, sier hun. Jeg har flere verv og liker å ha litt å 
henge fingrene i. Jeg ønsker å hjelpe til der jeg kan og blir sint 
når det ikke blir tatt hensyn til eller tilrettelagt for alle. Viktig at folk 
bryr seg…

Varamedlem: 
lARS FOSS
Han er helt ny i styresammenheng i regionen. Han har tidligere 
ikke hatt tillitsverv i regionen. Lars er leder for lokallaget i Sigdal 
og Prestfoss.

Lars Foss var ikke til stede når bilde ble tatt.



Historikk
Prosessen startet våren 2009, hvor sen-
tralstyret fattet vedtak om at driften skulle 
i balanse i løpet av 3 år. Med et under-
skudd på størrelsesorden 20 millioner per 
år, ville dette tære kraftig på egenkapita-
len. I september 2011 vedtok sentral-
styret at kravet til budsjettbalanse skulle 
gis ytterligere ett år. Måneden etter legger 
sentralstyret til grunn at det må foretas en 
full gjennomgang av den økonomiske 
situasjonen i forbindelse med revider 
budsjett 2012. Juni 2012 blir det vedtatt 
at det må foretas et kostnadskutt på 
minimum 20 millioner kroner, og det må 
skje i form av nedbemanning.

Hva medførte dette?
•	 	Det	 ble	 kuttet	 i	 19,5	 årsverk,	 og	 14	

ansatte ble overtallige, men proses-
sen medførte underveis at noen sa 
opp sin stilling

•	 	1,75	årsverk	ble	 redusert	ute	 i	 regio-
nene, resten på hovedkontoret

•	 	Inntektsavdelingen	og	økonomiseksjo-
nen i driftsavdelingen ble slått sammen 
til en avdeling, og merkantile funksjo-
ner i den gamle driftsavdelingen ble 
lagt i en ny stabsenhet sammen med 
informasjon / kommunikasjon

•	 	IT	–	bistanden	ble	overført	 til	ekstern	
bistand, noe som var kostnadsbespar-
ende fremfor å ha 2 årsverk

•	 	Samfunnsavdelingen	ble	opprettholdt,	
men redusert med 4 årsverk

•	 	Assisterende	 generalsfunksjonen	 ble	
inndratt

Både fagforeningene, ledelsen og sentral-
styret er av den oppfatning at nedbeman-
ningsprosessen ble gjennomført på en 
konstruktiv og ryddig måte.

Hva nå?
Organisasjonen har vært på vent i den 
situasjonen vi har vært gjennom, men 
ansatte både på hovedkontoret og regi-
onskontorene er nå klar for ny giv. Nå må 
det fylles på med tiltak og framdrifts-
tanker etter innspill fra sentralstyret. Mål-
settingen er å komme tilbake, gjerne der 
vi var, men økonomien tillater ikke det 
ennå.

Økonomiske tiltak
Hanstad er leder for økonomi- og mar-
kedsavdelingen og det jobbes med å få 
bedring i økonomien. Det mest kjente til-
taket er etablering av bingo, og her er det 
satset mye. Intensjonen er å bygge opp 
en solid virksomhet som kan være med 
på å skape forutsigbare inntekter. Blant 
annet er det investert 20 millioner så langt 
i etablering av bingoer. I dag har Spilleriet 
15 bingoer i landet, og i vår region finner 
vi disse i Kongsberg, Stokke, Tønsberg, 

Porsgrunn, Drangedal, Skien og 
Drammen. Samlet overføring i perioden 
2010-2012 var på 49 millioner kroner.

Et annet tiltak er Støttespillerkampanjen, 
som begynner å løsne litt. NHF har fått 
faste givere som gir 150 kroner i måne-
den som et fast bidrag for å støtte saken 
NHF jobber for.

valg 2013
Hege Tegler fra sentralstyret ga en inn-
føring i prosjekt valg 2013, og sa at dette 
er kamper i system, og det handler om å 
sette funksjonshemmedes likestillings-
kamp høyt for dette valget.

Det er laget en egen nettside med fakta-
informasjon om de viktigste sakene på 
www.nhf.no

Kampen har gitt resultater, da vi kjenner 
igjen noen av våre formuleringer i enkelte 
partiprogrammer, men det må drives 
påvirkningsarbeid på fylkesplan fremover 
mot valget. NHFs landsmøte skal ha en 
partilederdebatt og alle som vil er vel-
kommen til å høre på. 
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Norges Handikapforbund – Hva nå?
■   Tekst Karine Strand Kløvtveit   Foto: NHF Oslofjord Vest
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Organisasjonen vår har vært gjennom store endringer i året som har gått. Kjell Hanstad var gjest fra hovedkontoret, og 

ga oss et lite tilbakeblikk og realiteter i forbindelse med nedbemanningsprosessen som har pågått i organisasjonen.

Hege Tegler fra NHFs sentralstyre 
gjestet årsmøtet.
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Første tema for paneldebatten var 
Regjeringens Handlingsplan for 
universell utforming (uu):
Samtlige kandidater var enige om at univer-
sell utforming er samfunnsøkonomisk nyttig 
og viktig for å bygge ned barrierer, motvirke 
diskriminering og for at alle skal bli likestilt. 

Ap: Det er viktig at uu blir ivaretatt i nybygg, 
da nye boliger skal bygges for mange gene-
rasjoner fremover. Kandida ten nevnte også 
at det er viktig å jobbe med holdninger, og 
målet er at hele befolkningen kan delta.

Sv: Mente at uu ikke vektlegges nok i dag, 
og var blant annet opptatt av at kollektiv-
transporten skal være et tilbud for alle. 
Kandidaten sa at kommuner bryter lover i 
forhold til uu og etterlyste kompetanse heving 
hos utbyggere. Han mente også at her kan vi 
bidra for vi kan påvirke mest.

Sp: Uu er blitt nesten et moteord, og det er 
bra det er tatt med i planer, lover og forskrif-
ter, da dette må til for å få handling. Kandi-
daten sa også at det er utford ringer med uu 
i forhold til eksisterende bygg og at partiet 
prioriterer skolebygg. Sp vil nå visjonen om 
uu av Norge innen 2025.

V: Partiets slagord er «Folk først», og det 
innebærer å prioritere mennesker, ikke sys-
temer. Uten uu får mange en ufrihet og en 
ulempe mange andre ikke har. Partiet har 
satt av 225 millioner til uu i sitt forslag til 
revidert nasjonalbudsjett.

H: Målet med uu er at ALLE skal kunne 
bruke bygg, uteområder, transport, IKT og 
produkter. Partiet støtter visjonen om uu 
innen 2025. Kandidaten sa at menneske-
synet er i ferd med å endres, og dette uu 
ikke bare må omtales i festtaler, men at det 
nå er tid for å ta i et krafttak for å få uu. 
Politikere må vise handlekraft.

FrP: Kandidaten sa at uu er viktig også i 
forhold til menyer på spisesteder, og med 

det mente han å få punktskrift. Partiet etter-
lyser midler til tiltakene som omfatter uu, da 
man ikke kan forvente at kommunene og 
fylkeskommunene skal kunne klare dette. 
Han mente at uu har liten forståelse ute 
blant folk og hos mange politikere. Han var 
positiv til kommunale råd og sa disse er 
viktige rådgivere for politikerne, og må tidlig 
på banen i planfaser / utbyggingsplaner.

Andre tema for paneldebatten var 
Brukerstyrt personlig assistanse (BPA):
Sonja Mandt innledet og benyttet anlednin-
gen til å takke NHF for hjelpen i forma av 
konkrete innspill for å få rettighetsfesting av 
BPA. Hun mente forslaget er første skritt til 
en god ordning. For å få BPA må man ha et 
varig og stort behov, og det innebærer at 
man må ha behov for 25-32 timer per uke 
og ikke være over 67 år.

V: Mente at innslagspunktet er et kunstig 
skille, og at behovet må komme først, ikke 
antall timer. Alle skal ha rettigheter, og det 
gir ikke mening å sette en aldersgrense. 
Partiet har innslagspunktet i sitt partipro-
gram, og er for fullfinansiering av BPA og 
mener ordningen vil spare kommunene for 
penger. Viktig og ikke bare se på utgiftene, 
men også besparelsene.

H: Partiet skulle avholde sitt landsmøte hel-
gen etter, og kandidaten fortalte at det der 
ville blir gjort gode formuleringer om BPA. 
Videre fikk vi vite at det er gode holdninger i 
partiet til ordningen, men at det var for tidlig 
å konkludere. Gledelig at vi har fått rettig-

hetsfestet BPA, da det innebærer kontroll 
over eget liv og valgfrihet. NHF har vært en 
viktig premissleverandør, og kandidaten 
merket seg utålmodigheten i salen.

FrP: Kandidaten formidlet at saken vil bli en 
debatt i partiets landsmøtesal, og at de er 
uenige i innslagspunktet og vil få landsmø-
tet til å fjerne dette. Det handler om å være 
kreative overfor kommunene når det gjelder 
økonomi. Ikke bare ha timer og penger i 
fokus. Kandidaten sa klart ja til å sette disse 
spørsmålene på dagsorden, og syntes ikke 
det er riktig å sette tak for å hindre folk i å 
delta / bidra.

Sp: Partiet står for det regjeringen foreslår, 
da det handler om kommune økonomi. De 
mener dette er en god ordning og at BPA vil 
erstatte andre tjenester og at man kan 
slippe dyrt helsepersonell. BPA innebærer 
et selvstendig liv, da innholdet i ordningen er 
reelt brukerstyrt. BPA er en spennende og 
god ordning, og mente at dette må man få 
til på en best mulig måte.

Ap: Mener at et sted må grensen gå i for-
hold til timeantall, da det handler om kom-
mune økonomi. Timeantallet har vært utre-
det masse og kandidaten sa videre at 
innslagspunktet er for høyt, og at det vil 
jobbes for å få dette ned. Hun mente vi må 
være fornøyd med det vi har fått, men følge 
med på det som skjer videre.

Sv: BPA er samfunnsøkonomisk nyttig og 
partiet er opptatt av en faktisk gjennom-
føring.

Medlemsblad for norges Handikapforbund Oslofjord Vest

Valg 2013 – politisk debatt

■   Tekst: Karine Strand Kløvtveit

■   Foto: Anna Lisbeth Bakke

Debatten ble ledet av en entusiastisk 

og veldig god leder fra Norges 

Handikap forbunds Ungdom, Halvor 

Gaustadnes. Han styrte debatten 

med «jernhånd» og ikke minst med 

humor og glimt i øyet.

I Panelet deltok: Frå venstre: Møteleder Halvor Gaustadnes,  
Ådne Naper (1. kandidat for Sosialistisk Venstreparti i Telemark),  
Sonja Mandt (2. kandidat for Arbeiderpartiet i Vestfold),  
Kathrine Kleveland (1. kandidat for Senterpartiet i Vestfold),  
Helene Eriksen (2. kandidat for Venstre i Vestfold),  
Henning Vold (kandidat for Høyre i Vestfold),  
Tom E. B. Holte (kandidat for Fremskrittspartiet i Vestfold)

Engasjert møteleder



Regionen takker lokallag for økonomisk støtte
■   Foto: NHF Oslofjord Vest
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NHF Sølvnålvinnere: Fra venstre: Inger Marie Nilsen, Gunn Perry, Øyvind Storm Nielsen og Inger Kvennodd.  
Stående bak: Jan Ronald Skogsrud og Stein Willman.

Fra venstre: Ann Kristin Semb (NHF Grenland), Ingoline Ingebretsen (LFA Oslofjord Vest), Jan Bjarne Leirvik (NHF Holmestrand), Harald Mælingen 
(NHF Ringerike), Øyvind Storm Nielsen (NHF Søndre Vestfold), Inger Marie Nilsen (NHF Hurum), Bak: Synnøve Fjellheim (NHF Vestfossen),  
Torunn Jacobsen (LFPS Vestfold).  Vi takker også for gaver fra NHF Bamble og NHF Røyken som ikke var til stede.

Regionen hedrer tillitsvalgte med sølvnål 
for lang og tro tjenenste
■   Foto: NHF Oslofjord Vest



Lørdag 15. juni | Oppmøte på yOungstOrget kL. 11.00 | arrangementet starter kL. 12.00

     stolthetsparaden | www.stolthetsparaden.no

Stolte, sterke og synlige funksjonshemmede
stolthetsparaden er den største mønstringen 
av funksjonshemmede i norge. Vi har valgt 
slagordet stolt, sterk og synlig fordi vi tror på 
oss selv, vi er mange og vi lar oss ikke overse. 

Arbeid, utdanning og retten til BPA
stolthetsparaden er en markering av vår 
selvfølgelige plass i samfunnet. i år vil vi ha 
fokus på arbeid, utdanning og rett til Bpa  
(Borgerstyrt personlig assistanse) som verktøy 
for samfunnsdeltakelse. Funksjonshemmedes 
rett til å bevege seg fritt og delta i samfunnsliv 
og arbeidsliv bør bli et viktig tema i valgkampen! 

Møt opp på Youngstorget kl. 11.00
stian Blipp, kjent fra norske talenter og idol, er 
årets konferansier og det blir eksklusiv konsert 
med Vinni! etter siste opptreden går paraden 
fra youngstorget til Olaf ryes plass. 

Vi deler ut Stolthetsprisen 2013
stolthetsprisen går til en person eller en gruppe 
som har gjort en spesiell innsats for å skape 
likestilling for funksjonshemmede. 

Nytt i år - digital parade
Har du ikke muligheten til å delta i paraden, 
kan du likevel være stolt, sterk og synlig  
gjennom å delta i vår digitale stolthetsparade  
på www.stolthetsparaden.no.

likeStilliNg og deltAkelSe for Alle
BLi med Og støtt Vår kamp stOLtHetsparaden 2013 gratiskOnsert med Vinni

CMYK
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Til Norges Handikapforbund

Det var veldig hyggelig med dere
jeg håper dere er mange flere.

Dere var så søte og positive
og det får meg til å ikke tvile.

Håper jeg får en dag til som denne,
og denne vil jeg ikke glemme.

Jeg synes det var gøy med rullestol
men jeg må nok øve hvis ikke blir jeg fór!

Rugby var utrolig gøy
og det ble litt mye støy.

Jeg ønsker dere lykke til på deres vei
fra den lille glade meg!!

Dette nydelige diktet er skrevet av Leah fra Midtbygda skole i Røyken 
og er direkte gjengitt.

Ambassadørene
■   Foto: Esben Lund.
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Ambassadørene
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Brukerkontoret ligger godt synlig i syke-
husets vestibyle ved kantinen, men er 
ikke et fysisk kontor, men en «åpen 
plass». På åpningsdagen 3. april var det 
kommet roll-up og brosjyrehyller hvor 
brukerorganisasjonene kan sette opp sitt 
informasjonsmateriell. 

Flere inviterte gjester ønsket å si noe, og 
du kan her lese hva som ble sagt av den 
enkelte:

Anne Torill J. Gunnestad, sekretær for 
Arbeidsutvalget for brukerkontoret åpnet 
og ønsket alle velkommen. Hun fortalte at 
det har tatt minst 3-4 år å få i gang dette 
kontoret etter at initiativet kom fra organi-
sasjonene i Vestfold. Kontoret skal betje-
nes av likemenn, en person som selv har 
en sykdom eller skade og som har mes-
tret et nytt liv.

Etter stormøte i februar hvor det var ca 
80 stykker til stede, har i underkant av 40 
personer meldt sin interesse for å få serti-
fiseringskurset i regi av LMS (Lærings- og 
mestringssenteret).

Alle som betjener kontoret har underteg-
net taushetserklæring og vil være «unifor-
merte» samt ha ID kort. SiV vil dekke 
utgiftene ved å ha kontor og brukerorga-
nisasjonene vil drifte brukerkontoret.

Stein Kinserdal, administrerende direktør 
ved SiV sa at organisasjonenes inntog i 
sykehuset er viktig, og han håpet at bru-
kerkontoret skal bli den basen som pasi-
enter og pårørende trenger. Han lovet å 
bidra med økonomi, og ville at bruker-
organisasjonene skulle si fra dersom han 
blandet seg bort i driften.

Per eivind Johansen, fylkesordfører sa 
at brukerkontoret er ytterlig et tilskudd til 
den gode utviklingen sykehuset har hatt. 
Han syntes ordningen med likemenn som 
har erfaring og kan gi dette videre er god. 
Frivillighet er viktig og skaper gode resul-
tater, avsluttet han med før han overrakte 
blomster til Gunnestad.

Torill Grindvoll, pasient- og brukerom-
budet ønsket et godt samarbeid med 
organisasjonene og at vi husker på hver-

andre. Hun mente samarbeidet er en 
vinn-vinn situasjon for pasientene, og var 
begeistret for dette lavterskeltilbudet.

liv Sannum, leder i FFO Vestfold gratu-
lerte Siv og ildsjelene med nytt kontor for 
likemannsarbeidet, og syntes det er flott 
at enkeltmennesker fra brukerorganisa-
sjonene skal være drivkraften og bidra 
med informasjon og veiledning.

Etter gode ord og gratulasjoner var det 
tid for snorklipping utført av administre-
rende direktør og en bruker, og bruker-
kontoret ved SiV ble offisielt erklært 
åpnet.

likemenn
I vår region har vi flere likemenn som har 
gått / skal gå på sertifiseringskurs i regi av 
Lærings- og mestringssenteret for å 
kunne betjene brukerkontoret. Det vil 
også være tilgjengelig oversikt over like-
menn fra både vår region og andre orga-
nisasjoner på brukerkontoret.

Åpningstid: Brukerkontoret vil i starten 
kun være betjent med likemenn:
onsdag og torsdag kl. 12.00 – 14.00

Siden kontoret ikke lukkes og låses vil det 
alltid være mulig å hente informasjons-
materiell fra den enkelte organisasjonen. 
Etter hvert som det godkjennes flere like-
menn, vil nok åpningstiden også utvides.

Grenseløst ønsker brukerkontoret all 
mulig hell og lykke i dette viktige arbeidet.

Brukerkontoret ved 
Sykehuset i Vestfold er åpnet

Med taler, snorklipping, kakespising og oppmøte av representanter fra flere 

brukerorganisasjoner åpnet det nye brukerkontoret ved SIV rett etter påske.

■   Tekst og bilder: Karine Strand Kløvtveit

Torunn Jacobsen og Jorunn Rimstad



GrenseløstMedlemsblad for norges Handikapforbund Oslofjord Vest

Anbjørg er helsejournalist og står bak 
utgivelsen av boka Livslyst (utgitt på nytt i 
2012) og God Bedring (2012). Det var 
umulig å ikke bli berørt av Annbjørg. Hun 
ga mye av seg selv og tok seg tid til at 
alle følte seg sett og lyttet til.

Hun fortalte om hvordan livet som vellyk-
ket karrierekvinne med drømmejobben 
ble snudd opp ned da hun fikk konstatert 
brystkreft og om kampen for hverdagen 
når hun etterpå ble rammet av «cancer 
fatigue» (utmattelsessyndrom). Hun delte 
raust av sine erfaringer med å takle syk-
dom på. Rådene hennes er forankret i 
forskning, og er praktiske og anvendelige 
også for oss bekkenjenter. For å forstå 
mer om Anbjørgs tilnærming til et liv med 
sykdom anbefaler vi dere å lese hennes 
bøker. 

Etter Anbjørg var hos oss fikk hun dess-
verre konstatert brystkreft på nytt. Vi 
ønsker Anbjørg styrke og god bedring, 
og sender varme tanker!

Bokanbefalinger til bekkenjenter som har 
lyst å finne ut mer:

God bedring! (2012)
10 bud for hvordan du har det best mulig 
i møtet med sykdom God bedring! gir råd 
om hvordan du skal kunne leve et så 
godt liv som mulig selv når du er rammet 
av sykdom. Du lærer hvordan du kan 
takle motgangen og skape håpefulle, 
positive tanker. Uten på noen måte å 
romantisere sykdom gir forfatteren hjelp 
til å se at det i en vanskelig situasjon på 

sikt kan ligge store muligheter for vekst 
og læring, men også at man må forsone 
seg med det man ikke kan forandre. Å 
leve med sykdom er et stort stress-
moment i hverdagen. Boken gir derfor 
avspenningsteknikker for å oppnå indre 
ro. Med erfaring fra brystkreft og påfølg-
ende utmattelsessyndrom har Anbjørg 
Sætre Håtun selv måttet lære å takle 
sykdom og prøvelser i livet.

livslyst (nyutgivelse 2012)
Kampen mot sykdom er ofte en stille 
kamp, som nesten ingen ser eller hører. 
Anbjørgs viktigste budskap i boken er at 
vi selv kan spille en aktiv rolle når vi blir 

syke, og Livslyst inneholder, i tillegg til 
Anbjørgs personlige historie om hvordan 
hun taklet brystkreftsykdommen, flere 
nye konkrete råd, verktøy og øvelser for 
hvordan du kan ha det best mulig i møte 
med motgang. www.livslystportalen.no

LKB Oslo og LKB Buskeruds Likemannskurs 
med foredrag av Anbjørg Sætre Håtun 
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I helgen 9.-11. november 2012 inviterte LKB Oslo og LKB Buskerud 

til likemannskurs på Quality Spa & Resort Norefjell. Som foredrags-

holder engasjerte vi Anbjørg Sætre Håtun, kjent som tidligere  

programleder i NRK’s helseprogram Puls.

■   Av: Lenny Moholdt



18

Velkommen til noen 

      herlige dager i Hurdal!
Sommerens vakre eventyr?



Grenseløst

PROGRAmmeT FOR SAmliNGeN

FReDAG 23. AuGuST
18.00 FELLES SAMLING
  Alle møtes for utveksling av informasjon, presentasjon av programmet
  Minimessen fra Enklere Liv åpner
19.30 Middag
 Sosialt samvær – quiz
 
lØRDAG 24. AuGuST
08.00 Frokost
  Minimessen er åpen
10.30 FELLES SAMLING
  Guri Henriksen fra NHF orienterer om hjelpemidler
12.30 Lunsj
14.00 FELLES SAMLING
  BPA. Uloba orienterer
  Enklere Liv.  Orientering om sitt sortiment
16.00 Kaffe
16.15 Aktiviteter. Bowls turnering / samtale med likemann
  Uteaktivitet: Ballspill med rullestol
18.00 FELLES SAMLING
  Hvordan har dagen vært?
19.30 Festmiddag i lavvoen
  Sosialt samvær ved lavvoen
Sent!

SØNDAG 25. AuGuST
08.00 Frokost
10.00 Aktiviteter inne og ute / bowls turneringen fortsetter
  Minimessen fortsetter
12.30 Avslutning. Hvordan har dagene vært. Ser vi dere neste år? Evt. hvor?
13.00 Lunsj og hjemreise

eGeNANDeleR
Medlemmer: Voksne: kr. 1.000
 Barn under 12 år: gratis
 Barn 12 -18 år kr. 500
Ikke medlemmer Voksne kr. 2.100
Reiseutgifter dekkes av en selv.  

PÅmelDiNG iNNeN 1. Juli Til ReGiONKONTOReT:
torleif.stoeylen@nhf.no eller tel.: 95 52 82 07

Velkommen
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Velkommen til Handikapdagen 30. juni i Nesparken, Moss. Dørene 
åpner kl. 14.00, og arrangementet starter kl. 15.00. Denne annonsen 
kan brukes som billett for hele familien (2 voksne + 2 barn). 

Handikapdagen
Nesparken, Moss
30. juni 2013

For mer informasjon, gå inn på hjemmesidene til HBF eller Kaptein Rødskjegg: www.kapteinrødskjegg.no
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Tre vinnere trekkes ut og får 5, 3 og 2 quicklodd.

Kryssord
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Veiledningstjenesten i regionen kan hjelpe deg videre. Tjenesten bygger på ideologien om hjelp til 
selvhjelp, og er et av de viktigste medlemstilbudene organisasjonen kan tilby. Tar du kontakt med oss, 
vil du ikke møte en fagperson, men et medmenneske som har egenerfaring og kunnskap som kan 
formidles til nettopp deg!

Har du behov for veiledningshjelp 
i en endret livssituasjon 
eller hjelp i forbindelse med rettigheter knyttet til 
det å ha en funksjonsnedsettelse?

Veiledningstjenesten i regionen kan hjelpe 
deg videre. Tjenesten bygger på ideolo-
gien om hjelp til selvhjelp, og er et av de 
viktigste medlemstilbudene organisasjo-
nen kan tilby. Tar du kontakt med oss, vil 
du ikke møte en fagperson, men et med-
menneske som har egenerfaring og 
kunnskap som kan formidles til nettopp 
deg!

Den sentrale veiledningstjenesten, som 
kunne tilby rettighetshjelp er nedlagt, så 
NHF Oslofjord Vest samarbeider nå med 
rettighetshjelpere i vår naboregion Agder.

likemannshjelp
Når livssituasjonen vår endrer seg, er det 
godt å kunne snakke med andre 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 unn-
skylde deg. Det gjør godt å snakke om 
en i samme situasjon, en som tar deg på 
alvor og lytter til deg. Ta kontakt med 
regionskontoret for å bli henvist til en like-
mannshjelper. 
Telefonnummer: 95 52 81 97.

Rettighetshjelper
Å finne frem til rettigheter en har ved en 
ny livssituasjon fortoner seg for mange 

som helt uoverkommelig. Lover og regler 
kan ta motet fra alle og enhver. Vi kan 
hjelpe deg med veiledning og informasjon 
om saksbehandlingsregler, rettigheter og 
momenter som kan brukes i søknader og 
eventuelle klagesaker. Vi veileder og viser 
deg veien gjennom systemet. 

Ta gjerne kontakt med en av våre 
rettighetshjelpere:

Saksgang i forhold til NAv
Baard Midtgaard
Tel.: 37 16 27 77 / 47 37 65 54
E-post: baard.midtgaard@kabeltv.as

Bilstønad / tekniske hjelpemidler
Rolf Reinertsen
Tel.: 38 07 02 22 / 92 26 19 08
E-post: rolf@reinertsen.net

individuell plan (iP) og brukerstyrt 
personlig assistent (BPA)
Bjørn Gunnar Aasbø
Tel.: 37 15 23 77 / 97 12 77 67
E-post: bgaa@tyri.net

Hjemmebaserte tjenester
Ellen Angelstad Hetland
Tel.: 90 79 88 72 (etter kl. 15.00)
E-post: nenna43@hotmail.com

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

Skattespørsmål, hjemmetjenester 
og folketrygd
Kari Miriam 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 kan rettes til:
NHF Oslofjord Vest: Tel.: 95 52 81 97
E-post:  nhf. oslofjordvest@nhf.no

NHF Agder: Tel.: 99 71 42 98
E-post: nhf.agder@nhf.no

■   Tekst: Karine Strand Kløvtveit
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Regionstyre 2013–2015

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

Nestleder:
Stein Wilmann
Frognerhagen nord 1
3715 Skien
Tlf.: 35 52 70 95 / 90 62 95 04
E-post: wilmann@mimer.no

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

Anne lise Fluto
Prestelie 6
3570 Ål
Tlf.: 32 08 16 71 / 95 94 98 82
E-post: an-l-f@online.no

Anne Cecilie Selberg
Steinsvingen 3 e
3615 Kongsberg
Tlf.: 95 22 13 24
E-post: anne-selberg@hotmail.com

David Ryste
Tollsvei 44
3960 Stathelle
Tlf.: 97 08 60 38
E-post: vikingblod@hotmail.com

inger Kvennodd
Rindesveg 16
3950 Brevik
Tlf.: 91 59 70 21
E-post: v-kvenno@online.no

varamedlemmer:
Øyvind Storm Nielsen
Kilgt. 5C
3217 Sandefjord
Tlf.: 33 46 32 18 / 91 62 24 89
E-post: 
oyvind.nielsen@sandefjordbredband.net

lars Foss
Foss
3358 Nedre Eggedal
Tlf.: 32 71 25 49 / 92 61 70 96
E-post: laf2@online.no

vibecke Selliken
Gydasgate 10
3732 Skien
Tlf.: 98 82 25 76
E-post: vibeckesel@msn.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

Prosjektleder brukerkontor

Tlf. 901 28 148

E-post: karine.strand@nhf.no

Regionkontoret

Grenseløst 
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Ideen om å bruke kunst og kultur for å 
fremme funksjonshemmedes rettigheter 
ble først lansert i 2011. Ideen vokste frem 
etter flere kurs rundt pådriverarbeid for 
funksjonshemmedes organisasjoner på 
Vestbredden, arrangert av Norges Handi-
kapforbund og den svenske organisasjo-
nen Diakonia. 

et medium som alle forstår
Gatedemonstrasjoner og aviskronikker er 
ofte effektive virkemidler når man ønsker 
oppmerksomhet rundt en sak. Funk-
sjons hemmedes organisasjoner i Pale-
stina ønsket imidlertid ikke å demonstrere 
i gatene eller å proklamere lister med krav 
– og tenkte at bilder, dans og drama er et 

Kreativt pådriverarbeid i Palestina
Dans, teater, sang og foto ble valgt som formidlingsform da funksjonshemmedes 
organisasjoner i Palestina skulle drive rettighetsarbeid.

■   Tekst: Kristin Iversen NHF
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virkningsfullt medium som de fleste for-
står. Prosjektet i Palestina har derfor 
arrangert gateteater, fotografiutstillinger, 
dukketeater og dans for å synliggjøre de 
utfordringene funksjonshemmede har og 
argumentere for bedre rettigheter. 

Norges Handikapforbund og Diakonia 
har i flere år hatt et samarbeid om lokal-
basert rehabilitering (CBR) i Palestina, en 
modell som tar utgangspunkt i enkelt-
menneskets og lokalsamfunnets egne 
ressurser. Siden ideen om å bruke kultur 
som formidlingsform kom til, har initiativet 
vokst og fått mye oppmerksomhet, også 
i media. 

Tydelig budskap
Takket være CBR prosjektet var “Naturlige 
Forskjeller” temaet under den årlige festi-
valen Ramallah Contemporary Dance 
Festival 15.-25.april i år. Under denne 

festivalen var tretten dansekompanier fra 
ti land med i en rekke arrangementer 
rundt omkring i Jerusalem og Ramallah. 
Blant disse var to kompanier som inklu-
derer dansere med og uten funksjons-
nedsettelser; Candoco, en profesjonell 
dansegruppe fra London og The Thabet 
Brothers, kunstnere med røtter i dans, 
teater og sirkus fra Tunisia. Årets festival 
var den åttende i rekken, men det var 
første gang den hadde fokus på inklude-
ring av funksjonshemmede. Ved å knuse 
fordommer og fokusere på positive 
muligheter for funksjonshemmede. 
sendte festivalen et tydelig budskap til 
organisasjoner og beslutningstakere i 
Palestina.

Mange organisasjoner har i etterkant 
kontaktet prosjektet og ønsket å inklu-
dere funksjonshemmede i sitt arbeid.  

Positivt fokus på  
funksjonshemmedes rettigheter
Et viktig fokus for CBR programmet i 
Palestina er myndiggjøring – å sikre at 
funksjonshemmede skal få større inn-
flytelse og kontroll over sine egne liv. 
Kulturarrangementene har vært et friskt 
pust i rettighetskampen og står i sterk 
kontrast til mer tradisjonell pådrivervirk-
somhet. Funksjonshemmede selv har 
blitt myndiggjort gjennom bruk av enga-
sjerende virkemidler. De har selv hatt 
kontroll over hvordan budskapet har blitt 
formidlet. Prosjektet har lagt til rette for at 
funksjonshemmede får satt fokus på sine 
rettigheter på en positiv måte. 
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Ansvarlig: 
Birgitte Holmsen
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PANGSTART FOR 
EL-INNEBANDY SESONGEN
Lørdag 2. mars arrangerte Sandefjord Handikap Idrettslag Norges Cup i El-innebandy i Storebergan hallen.

Det var 6 klubber med 2 lag hver som 
deltok på årets første store cup. 
Spenningen var stor blant lagene. 

Sandefjord ved Håkon Gustavsen fra 
Larvik, kaptein på laget - var veldig for-
nøyd med laget innsats i dag. Det er bare 

små marginer som skiller fra å være bland 
de beste. Vi stiller med 2 lag 3 på hvert + 
3 reserve og det fungerer veldig bra. 
Videre forteller han at det er et godt 
arrangement med mange ivrige deltagere 
og flinke hjelpere. Dette har vi trent mot 
lenge og det er små detaljer som skal 
fungere for den enkelte. Vi har en veldig 
dyktig trener som får oss fremover. Vi er 
glad for at sesongen er i gang og gleder 
oss til flere kamper.

El-innebandy er stadig i vekst. Men er 
glad for at ikke arrangementet er alt for 
stort for da må vi ha det over 2 dager og 
kostnadene vil bli store, og det heler ikke 
lett å finne hotell med flere enn 2 HC rom. 
Dessuten er vi ganske slitene når Cupen 
er over i 18.tiden avslutter Gustavsen.

Ungdomssiden

■   Ansvarlig: Birgitte Holmsen

■   Foto: Tonje K. Karlsen
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■   Tekst og foto Jan Arne Dammen

Thomas Jacobsen (25) fra Fredrikstad ble 
landskjent da han i 1998 ble lam etter å 
ha blitt taklet stygt på innebandybanen. 
Han kom tilbake på idrettsarenaen etter å 
ha blitt introdusert for kjelkehockey i 
2009. Her ble han etter hvert kaptein på 
det norske kjelkehockeylandslaget.

I en kamp mot USA under ei turnering i 
Canada i begynnelsen av desember i 
2011, mistet ham følelsen fra halsen og 
ned etter ei takling på banen.

- Da jeg lå på sykehuset og var lam fra 
halsen og ned, tenkte jeg at dette ikke var 
noe liv å leve. Jeg hadde ikke lyst å leve 
lenger, sier Jacobsen.

Han kom imidlertid raskt på andre tanker, 
trente seg sakte men sikkert opp igjen og 
fikk førligheten tilbake i overkroppen.

Under Ridderuka i fjor så vi han i alpin-
bakken, og nå har han et klart mål om å 
kvalifisere seg til Sotsji 2014.

Luftige svev i Ridderuka

I 1964 var det en sprø ide og en 
sensasjon at blinde gikk på ski.  
I dag 50 år etter ser vi rullestol-
brukere sveve opp ned i alpin-
bakken, BigJump. Hva gjør de om 
50 år? På Bildet er det Thomas 
Jacobsen som leker seg.
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Ridderrennets høye beskytter prinsesse 
Märtha Louise gratulerte med jubileet og 
ønsket alle lykke til i løypa. Ikke lenge 
etter tale spente hun på seg skiene og 
var ledsager for Kjetil Korbu Nilsen fra 
Kongsberg. 

I sagnet reddet ridderen Sigvat av 
Leirholar fra Valdres den vakre Vågå-jenta 
– hun som ble kalt Skårvangssolen – fra 
giftemålet med ridder Ivar Gjesling på 
Sandbu. Ivar satte etter Sigvat til de 
nådde Ridderspranget i Sjoa. Og som vi 
vet; der hoppet Sigvat over – sammen 
med den vakre jenta si. Ridder Ivar og 
hans menn våget ikke å følge etter, og 
Sigvat beholdt sin kjære.

Historien handler om å våge, om å ta 
spranget. Slik Erling Stordahl gjorde det 

for 50 år siden: Fra å være et 
lite skirenn for blinde og svak-
synte, har det vokst til en uke 
med en hel rekke aktiviteter. 
Ridderuken er i dag verdens 
største årlige vinteridretts-
arrangement for fysisk funk-
sjonshemmede mennesker, og 
den ville ideen ble til et eventyr. 

Min bestefar, kong Olav åpnet det første 
Ridder rennet – før han og min far, kron-
prins Harald, gikk rennet. Datoen var 12. 
april 1964, stedet var Valdresflya, og det 
første Ridderrennet var en realitet! Primus 
motor Erling Stordahl stod for drama-
tikken – han brakk den ene skien i en 
utforkjøring. Sammen med Kronprins-
paret skal jeg i år være ledsager. Jeg 
håper det blir lite drama, og at vi ikke 

holder deltakerne for mye tilbake i sporet!
Kjære venner av Ridderrennet, og dere 
deltakere spesielt: Dere har en impone-
rende innsatsvilje og et utrolig mot! Dere 
er forbilder for mange, inkludert meg selv. 
Vi har alle utfordringer i livet, og noen 
større enn andre. Dere viser at det er 
mulig å overvinne dem ved å tro på 
mulighetene. Ved å ta spranget, sa prin-
sessen.

Det handler om å våge
■   Av Jan Arne Dammen

Det 50. Ridderrennet ble avviklet under strålende forhold på Beitostølen. 
Kongehuset var sterkt representert. Kronprins Haakon, kronprinsesse Mette 
Marit og prinsesse Märtha Louise stilte som ledsagere og prinsesse Ingrid 
Aleksandra og prins Sverre Magnus bidro med å dele ut medaljer til alle  
deltakerne.

De kongelige applauderte for gode prestasjoner.
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Plukk fra poliolagene!
Telemark Poliolag holder sommertreff i Brekkeparken i Skien 
onsdag 19. juni  kl. 14.00.  
Det er nå 15 som har meldt seg på. Laget holder mat og drikke. Vi håper 
på fint vær, og at vi får en fin dag i Brekkeparken. Marit og Bjørg har lovet 
å lese opp dikt.
 
Vel møtt alle sammen!

Høstsamlingen på eidene for medlemmer i Buskerud, Telemark og 
Vestfold Poliolag er nå fullbooket.  Vi blir 44 personer. 

Nytt er at vi starter opp med lunsj fredag den 16 august kl. 14.00.  
Etter middag fredag kl. 19.00, skal vi ha en gjettekonkurranse og en 
utlodning. Husk å ta med en gevinst!

Lørdag skal vi ha lunsjgrill på Terrassen. Middag som vanlig kl. 19.00.
Søndag, etter frokost reiser vi hjem.

Vel møtt! Håper på fint vær!!

Poliolaget i vestfold inviterer til med-
lemsmøte torsdag 26. september.  
Fysioterapeut Petter Elvestad fra 
Skjærgårdsklinikken påTjøme orienterer 
fra prosjektet «Effekt av Naurac 
behandling for post polio rammede.  
Dette prosjektet har gått over 6 måne-
der og med en behandling pr. uke.  
Ta med en liten gevinst og møt opp.

Hilsen styrene i poliolagene i Telemark, 
Vestfold og Buskerud.

Nytt styre i LFS Buskerud
På ekstraordinært årsmøte i Landsforeningen for Slagrammede i 
Buskerud ble det tirsdag 7. mai valgt nytt styre. 

Primus motor det siste året Bengt Morten Kristiansen er svært fornøyd med at 
han nå får med seg Per Arne Moen, Jon Brede Nilsen og Anne Marie Kolsrud 
(varamedlem) i det nye styret.  I tillegg har Einar Sæther sagt seg villig til å være 
med å hjelpe til hvis det er behov for det.

Bengt Morten sier i en samtale med Grenseløst at han er glad for at laget nå er i 
gang og er svært takknemlig for de tre medlemmene som ville være med å dra 
lasset i første omgang.  Nå er det viktig å komme ordentlig i gang og det første 
vi satser på å få til er et medlemsarrangement etter ferien. Her håper vi på stort 
oppmøte og vi lover spennende temaer og gode foredragsholdere.

Grenseløst ønsker det nye styret lykke til.

DET HANDLER 
OM Å SPARE
Juni – ennå er sommeren ung.
Nå må det spares,
spares på øyeblikk.
Humla dypt nede i blomsten,
en spesiell klang,
Essensen i en junisang.
Jeg sparer.

Syrinens dufttunge klaser åndes inn,
et lite streif av glede.
Øyeblikkets magi
er absolutt til stede.
Sommerfuglenes alvelette dans
blafrer forbi.
Dette er noe å spare på
med mening i.
Å la øynene mettes av alt det grønne.
Jeg setter det inn på konto, dette skjønne,
tar det med som et minne.

Småfuglens evigunge kvitring
lokker fram gjenglemte toner 
i mitt sinn.
Jeg sparer, tar det inn.
Jeg er i alt og alt er i meg,
i øyeblikket.

Marit Baasland
Telemark Poliolag
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Sofakroken

■   Foto: Jan Arne Dammen

Det hang en liten stentavle på 
veggen hos pasienten jeg besøkte 
- en eldre mann som hadde hatt 
mange og spesielle interesser 
gjennom livet. Tavlen var hvit  
uten dekor - den hadde kun  
inskrip-sjonen ”Ikke lèt - du finner 
det ikke”. 

Jeg ble sittende å stirre på tavlen, for det 
var som om den snakket til meg. Og hva 
var det den ville si? Han i sengen hadde 
blant mye annet vært opptatt av Østens 
religioner og mystikk, og han smilte men 
hjalp meg ikke. Han overlot til meg selv å 
tolke det på min måte. Det var nok ikke 
tilfeldig at han hadde kjøpt denne tavlen 
– det forstod jeg. Da fikk jeg se tre ørsmå 
bokstaver, knapt lesbare, under sitatet, 
for at det var et sitat det var jeg sikker på. 
”zen” stod det der. Siden ”zen” er et viktig 
ord i japansk buddhisme, så stammer det 
trolig derfra – er nesten sikker på det. 
Merkelig at denne lille tavlen satte i gang 
så mye tankevirksomhet i hodet mitt - var 
det magi i den tro?

Jordnært først: ”Brillene mine, hvor er nå 
de?” Det er et spørsmål som kan dukke 
opp flere ganger i løpet av en dag. Ikke 

greit å holde styr på tre par briller med 
forskjellig styrke - hvert til sitt bruk. Det 
nytter ikke å lete må jeg erkjenne ofte. 
Men om jeg setter meg ned etter å ha 
innsett akkurat det, da kan det skje at 
brillene finner meg! På et sted hvor jeg 
ikke har lagt dem - mener jeg.  La gå at 
jeg har vært alene i huset hele dagen - 
jo,jo, det er så det, men....

Tankene flyr videre fra et nytt blikk på 
tavlen med det lille ordet ”zen”. ”I begyn-
nelsen var ordet...” lærte vi på skolen i 
første time. Ord blir til setninger, som kan 
føre til beslutninger og satt i system til 
handlinger – gode og onde (vonde). Og 
gjerningene styrer verden - både den 
store verden som vi små enkeltmennes-
ker ikke har så stor innflytelse på. Men de 
styrer også vår egen lille private verden 
hvor vi er alene om ansvaret.

Avisen lå der oppslått - en familiefar var 
drept ved blind vold av en ukjent mann 
på gaten. Hva er meningen med slikt? 
”Ikke lèt - du finner den ikke” – du finner 
ikke meningen i at denne fine mannen –
en av de vi så sårt trenger i samfunnet – 
at hans liv skulle ende slik, mens 98-årige 
Marie på sykehjemmet ønsket så inderlig 
å få reise hjem til sin Gud ble liggende 
plaget hele sommeren før så skjedde. 
”Ikke lèt...”

Neste side i avisen: Nye selvmords-
bombere hadde aksjonert – gått i døden 
og tatt mange med seg i en klippefast tro 
på at det var det de skulle gjøre – at det 
var en sak de skulle gå i døden for – en 
oppgave de isteden skulle levd for: Tent 
håp og tro og gitt liv til mennesker, men 
tanken hadde ikke streifet dem – helt fra-
værende. ”Ikke lèt..”

”Det er svar underveis”, sang Sigvart 
Dagsland i radioen. Tro om svaret når 
adressaten? Det får vi aldri vite, det er 
uvisst! Det er sagt om sannheten at ”ad 
hvilken vei du enn leter etter den så kom-
mer den deg imøte”. Så skal vi vel lete en 
smule likevel da – bruke de evner vi har 
fått - høyst ulikt hva vi fikk - til å gjøre vårt 
til at livet blir lettere for noen om så bare 
for ett menneske. Det tror jeg vi er kalt til!

Else

”IKKE LÈT - DU FINNER DET IKKE”



32

Medlemsblad for Norges Handikapforbund Oslofjord VestGreNseløst

Jeg, en likemann

En likemann er ikke en fagperson, men et 
medmenneske som bruker litt av sin tid til 
å dele sine erfaringer med andre. For å 
være likemann må en selv ha en diag-
nose / funksjonsnedsettelse, eller leve i 
nær relasjon til en (være pårørende).

For å være likemann skal man ha et bear-
beidet forhold til sin egen situasjon, og 
akseptert sin nye livssituasjon. 

Grunnopplæring – samarbeid
Organisasjonen trenger flere likemenn, 
men det er ikke så lett å rekruttere nye. Vi 
har erfart at det er for få påmeldte når det 
skal arrangeres grunnkurs i likemannsar-
beid i den enkelte region. Som en konse-
kvens av dette, bestemte derfor fem 
regioner (NHF Oslo, Øst, Innlandet, Agder 
og Oslofjord Vest) at vi sammen skulle 
avholde et felles grunnkurs (RIGMOR).

1.-2. mars kunne NHF Oslofjord ønske 
samtlige regioner velkommen til kurs i 
Drammen. Ekstra gledelig var det selv-
sagt at det stilte nye frivillige fra alle de 
fem regionene.

Kurset tok for seg hva likemannsarbeid er 
og hva som kjennetegner en likemann. 
Andre viktige temaer var taushetserklæ-
ring, kommunikasjon, grensesetting og 
sorg- og krisereaksjoner. Det er viktig at 
nye potensielle likemenn får innblikk i hva 
som ligger i likemannsarbeid.

Brettspill
NHFs likemannsspill betyr alltid engasje-
ment, så også denne gangen. Her får 
deltakerne selv prøvd seg på ulike pro-
blemstillinger som likemenn, og ikke 
minst se om de kan anvende noe av 
kunnskapen de fikk med seg fra kurset.

Som kursleder satt jeg igjen med en god 
følelse. Det var en flott gjeng som var 
aktive og lyttende. Jeg lot meg imponere 
av enkelte som hadde fått meg seg mye 
av det som ble formidlet, og det gleder et 
likemannshjerte.

veien videre
Hver deltaker fikk beskjed om å ta kon-
takt med sitt regionkontor for videre opp-

følging dersom de vil være med i like-
mannstjenesten.

Det planlegges to felles kurs til i disse 
regionene senere i år, og deltakerne får 
selvsagt tilbud om å være med på disse.

Takk til dere alle som deltok i Drammen 
og bidro til en fin opplevelse.

Likemannsarbeid, eller å være i samme båt, bygger på tanken like hjelper like / hjelp 
til selvhjelp. Når man får en diagnose eller en ny livssituasjon kan det være godt å 
snakke med none som forstår hvordan du har det.

■   Tekst: Karine Strand Kløvtveit

■   Foto: Jørgen Foss
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Norges Padleforbund arbeider for å inklu-
dere funksjonshemmede i Våttkort-
systemet (kursstige), og Oslofjordens 
Friluftsråd er interessert i flere bruker-
grupper til hyttene sine i indre og ytre 
Oslofjord. Sommeren 2011 arrangerte 
Norges padleforbund (NPF) og 
Oslofjordens Friluftsråd (OFF) en samling 
for bevegelseshemmede på Komman-
dant boligen på Bolærne i Oslofjorden.  
Deltakerne på Kommandantboligen var 
alle enige om at den viktigste motivasjon 
for å padle er sosial tilhørighet, mestring, 
naturopplevelse, trening og selvbestem-
melse. 

En fødselsskade gjør at Kamilla er avhen-
gig av rullestol og krykker. Det sier seg 
selv at å bevege seg i terrenget er en 
utfordring, men padlende i kajakken ser 
man ikke tegn til nedsatt bevegelses-
evne. Kamilla forteller at hun er opptatt av 
å teste grenser og å mestre situasjoner 
som oppstår i kajakk, på samlingen på 
Kommandantboligen fikk hun gjøre nett-
opp dette.  

mestring
Mestring er en sentral del av alle mennes-
kers indre motivasjon. Å oppleve mest-
ring er viktig i starten av padlingen, men 
det er fremdeles, og vil fortsette å være, 
en viktig del av utviklingen i aktiviteten. 
Mange sier at noe av det morsomste er å 
være på kanten av det man mestrer.

Kamilla tippet rundt og falt ut av kajak-
ken. Kameratredning stod på program-
met. Hun er flink til å svømme, så  
prosessen å posisjonere kajakken og 
mennes kene gikk greit. Gro skulle redde 
henne, sammen pratet de seg gjennom 
hvordan de hadde tenkt å gjøre det, før 
de utførte det de hadde planlagt. Hilde 
veiledet underveis.

Naturopplevelse
Kajakken gir mulighet til å komme seg på 
egne ekspedisjoner til steder man vanlig-
vis ikke kommer. For rullestolbrukere er 
dette spesielt; ”… ingen forskjell på dem 
og meg når vi først er på vannet”.

Kamilla er enig. Hun svinset inn og ut av 
bukter og viker. I det fjerne stod et par 
skarv på et skjær og tørket fjærene, en 
ærfuglfamilie svømte mellom steinene 
inne ved land, mens en hel flokk med 
hvitkinngjess satt på øya og fulgte nøye 
med. Padlegruppa rundet noen steiner 
innerst i en vik og kom over to hegrer 
som stod helt stille og ventet på fisk. De 
sluttet instinktivt å padle. Sakte fløt de 
seg i nærmere, og vi kom veldig nær før 
de fløy sin vei. De kom i sannhet tett på 
fuglelivet. 

Trening
Kamilla tar også frem trenings- og helse-
perspektivet i padlingen. Å trene og holde 
seg i form er viktig. Hun er som nevnt en 
dyktig svømmer, men padlingen gir varia-

sjon og andre utfordringer. Hilde forteller 
at mange sier at de ser på treningsbiten 
som en viktig livsforsikring.

Selvbestemmelse
Kamilla er, som alle andre, opptatt av å 
klare mest mulig selv. Både i kajakk og i 
dagliglivet. God veiledning og hjelp i 
kajakkpadling blir for henne, i samarbeid 
med veileder, å finne ut hva hun klarer 
ved å teste grenser, og kun få hjelp der 
det er helt nødvendig. 

Padlesamling i Oslofjorden,  
9 til 10. august 20113
Norges padleforbund arbeider som nevnt 
for å inkludere funksjonshemmede i pad-
lingen. Målet er å inspirerer flere til å padle 
gjennom god aktivitet, sosialt felleskap 
og flotte naturopplevelser.

9 til 12 august 2013 arrangerer Norges 
padleforbund og Oslo Fjordens Frilufsråd 
padlesamling for bevegelse- og syns-
hemmede, barn og voksne. Samlingen 
arrangeres i Oslofjordens indre fjord, med 
utgangspunkt i Båthuset som ligger helt 
nede vid sjøkanten på friområdet 
Skogsborg i Hurum. Vi stiller ikke andre 
krav til deltakeren enn at de liker å ta nye 
utfordringer. Alle fra nybegynner med 
ingen erfaring, til mer erfarne er velkom-
men. Vi håper at du har lyst å være med. 
For påmelding og informasjon se 
www.padling.no og/eller ta kontakt med 
annkatrin@padleforbundet.no

Padling er for mange funksjonshemmede 
en ny og annerledes måte å oppleve  
natur, mestring og nye sosiale arenaer.  
Tid og sted blir raskt glemt når du lydløst 
utforsker små virker mellom holmer  
og skjær.

■   Tekst og foto: Norges Padleforbund

Er padling noe for deg?
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Denne kvelden hadde vi temakveld over Vi så først en film med 
historier fra mange som har vært så heldige å få et nytt organ. De 
hadde vært syke lenge, og gått igjennom mye før de kom så langt. 
Både barn og voksne dør i kø hvert år mens de venter på livsvikte 
organer. 

Yina fortalte at hun selv gikk fra bare å eksistere og kjempe for å 
puste, til å kunne gå og kjenne vinden i ansiktet og at det knaste 
under skosålene. Det er jo slik vi ønsker å ha det. Det er ingen 
selvfølge.

De transplanterte blir fulgt opp, og må gå på medisiner resten av 
livet. Vi kan donere bort 7 organer: 2 lunger, 2 nyrer, hjerte, lever og 
skjoldbruskkjertel. Det kan redde 4 til 5 personer. Ville du takket ja til 
et nytt organ? Og har du tenkt over om du kunne tenke deg å gi et 
eller flere organer? For å få, må jo noen gi.

Norge er best i Skandinavia på organdonasjon. 8 av 10 sier ja til 
donasjon, og siden 1969 har nesten 10 000 fått utført en organ-
transplantasjon i Norge. Samt lige har blitt utført ved Rikshospitalet. 

De eneste som ikke kan bli donorer er de som har, eller har hatt, 
kreft, og de som er HIV-positive. Alder har ingen betydning. Både 
Sverige og Danmark vil gjerne kopiere den norske modellen. Det er 
viktig å ta opp temaet med sine nærmeste pårørende, for beslutnin-
gen må tas raskt om behovet skulle oppstå. Du kan et donor-kort 
på deg, eller ha det som en app på din smart-telefon.

Vi oppfordrer andre lag til å holde temakveld over dette temaet som 
bør belyses mye mer.

Med hilsen fra Nore og Uvdal Handikaplag
v/ Solveig Kristiansen, Leder.

Temakveld i Nore og Uvdal 
Handikaplag 8/4-13
Lokallaget fikk besøk av Yina Chan, som er  

informasjonskonsulent i Stiftelsen Organdonasjon.  

Hun fortalte at hun selv hadde fått livet i gave  

etter mange år som syk.

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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D R A M M E N

K O N G S B E R G

Pb. 2385, 3003 Drammen
Tlf. 32 20 56 00

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

Stø� er NHF’s arbeide

N E D R E  E I K E R

Bilbransjens 
Opplæringskontor i Buskerud

           Ryghgt. 4B, 3050 Mjøndalen
           Tlf:   32 23 18 80
           Fax: 32 23 18 81

Price Lagerbutikk AS
3055 Krokstadelva

Tlf. 32 23 10 80

Modum Regnskap og Data AS
3371 Vikersund, Tlf. 32 78 86 03

____________________________________________________

Midt Nett Buskerud
3370 Vikersund, Tlf. 32 78 32 78

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

Kartrud Brødrene
3301 Hokksund, Tlf. 90 12 24 37

M O D U M

R Ø Y K E N

Ø V R E  E I K E R

BYGG OG TØMMERMESTER

Hans Petter 
Krane

Tlf. 970 98 482
Falkev. 19, 3475 Sætre

w w w. byg g m e s te r k r a n e. n o
S tø t te r  N H F ’s  a r b e i d

www.kongsberg.com

EIKER 
HUSBYGG AS

Anemonevn. 5
3050 Mjøndalen

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

Spar  Jernia  Esso
tlf. 32 71 46 03

ØVREBØ REHABILITERING AS
HJELPEMIDLER FOR ELDRE OG 

FUNKSJONHEMMEDE
POSTBOKS 604 

3412 LIERSTRANDA
TELEFON 32 24 42 50

19. mai -  
23. september

Vi tilbyr tilrettelagte opplevelser!

 • Guidede gruveturer
 • Sansenes Tunnell - Nyhet!
 • Utsiktspunkter i dagbruddene
 • Kunstutstillinger

3340 Åmot i Modum • tlf 32 78 67 00
info@blaa.no • www.blaa.no

Vi takker alle våre 
annonsører for den 

fl otte støtten!
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Klar... Ferdig... Betong!

                         Gjør det enkelt med Unicon funksjonsbetong!

Klar... Ferdig... Betong!

                         Gjør det enkelt med Unicon funksjonsbetong!

Drammen, Mjøndalen, Hønefoss, Modum, Lunner
For bestilling eller informasjon ring 03880
www.unicon.no

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

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

KROKSTAD INDUSTRIOMRÅDE

PB. 158, 3054 KROKSTADELVA

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

www.bermingrud.no
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 Nordliskrenten 1, 3271 Larvik • www.skmaling.no

A N D E B U

H O R T E N

H O L M E S T R A N D

L A R V I K

S A N D E F J O R D

Kontortid: 9-13
Tlf. 33 44 41 00  Fax. 33 44 41 01

office@vidaraasen.no • www.vidaraasen.no

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

engen@holmestrand-vvs.no

Postboks 155, 3182 Horten
Tlf. 33 03 56 80

Vi driver med opplag av båter
samt reparasjoner og service.

Langgrunn , 3186 Horten
Tlf: 33 04 30 00

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

Nordre Kullerød 19, 
3241 Sandefj ord
Tlf. 33 48 22 60  

www.telefast.no

Støtter NHF

S T O K K E

MatBørsen AS
Borgeskogen 38, 3160 Stokke

Tlf. 33 74 43 00

S V E L V I K

T J Ø M E

TORMOD BJØRNDALEN
Hvasservn. 229 - 3148 Hvasser

ØMRER
TILBYGG • NYBYGG

REPARASJONER
Tlf./Fax. 33 39 35 83

Mob. 928 84 508
Putten 21 C - 3148 Hvasser

T Ø N S B E R G

                                              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

- 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

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

Omsorgspartnere Vestfold AS
3080 Holmestrand, Tlf. 33 05 93 21

Horten Skipsreparasjoner AS
3183 Horten, Tlf. 33 03 53 82

____________________________________________________

Aasgardstrand Bygg AS
3179 Åsgårdstrand, Tlf. 92 26 03 00

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

____________________________________________________

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

____________________________________________________

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

Vestfold Akupunkturskole DA
3128 Nøtterøy, Tlf. 33 32 39 26

____________________________________________________

Rema 1000 Borgheim
3140 Nøtterøy, Tlf. 33 38 74 04

Våle Regnskapskontor SA
3177 Våle, Tlf. 33 06 45 00

____________________________________________________

Asvo Revetal AS
3174 Revetal, Tlf. 33 06 27 00

Steier-Næss AS
3241 Sandefj ord, Tlf. 33 45 40 80

Stokke Trafi kkskole
3160 Stokke, Tlf. 33 33 84 24

____________________________________________________

Røisgård’s Kran og Transport
3160 Stokke, Tlf. 33 33 86 90

Tomm Skahjem
3060 Svelvik, Tlf. 90 51 59 13

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

Norwegian Modellers AS
Pb. 2140, 3103 Tønsberg, Tlf. 33 37 80 00

____________________________________________________

Montasjemateriell Tønsberg AS
Pb. 1235, 3105 Tønsberg, Tlf. 33 38 18 90

___________________________________________________

Meny Farmandstredet
Jernbanegata 1 D, 3110 Tønsberg, Tlf. 33 01 86 00

H O L M E S T R A N D

H O R T E N

L A R V I K

N Ø T T E R Ø Y

R 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

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

Holmestrand Optikk
Pb. 224, 3081 Holmestrand, Tlf. 33 05 10 53

H O F

H O L M E S T R A N D

B S Grøntstell
Markveien 28 A, 3060 Svelvik

Tlf. 33 77 34 74 • Mob.98 02 06 43
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Saturnusv. 58, 3226 Sandefj ord

Tlf.  33 45 16 66 • Fax.  33 45 16 67 
Mob. 91 59 73 33

www.kongsberg.com

Nedre Langgate 37

3126 Tønsberg

Tlf. 33 37 96 50

www.hotvedtco.no

           
                          
                             TELEMARK

                                   //Vi gir mennesker muligheter! 

www.nav.no 

ASFALTERING
Asfaltering av

GÅRDSPLASSER 
 INNKJØRINGER m.m.

BJØRN HALVORSEN
Oppretting & Asfaltering

Tlf. 41 51 99 20
3650 Tinn Austbygd

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

Vi takker alle våre 
annonsører for den 

fl otte støtten!
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H J A R T D A L

N O T O D D E N

P O R S G R U N N

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

Autosenteret 
Notodden AS
Inger Floodsv. 1, 3676 Notodden

STX Grenland
Havneveien 31, 

3739 Skien

S E L J O R D

Seljord kommune
3840 Seljord

Tlf. 35 06 51 00 • www.seljord.kommune.no

Borgar Kittilsen 
Verksted AS

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

S K I E N

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

T I N N
            TINN KOMMUNE
                    Torget 1, 3660 Rjukan

   tinn.kommune@tinn.kommune.no
Tlf. 35 08 26 00 • Fax. 35 08 25 10

Støtter NHF

T O K K E

V I N J E

3864 Rauland
Tlf. 35 06 21 90 , Faks. 35 06 21 99

E-mail: post@rauel.no
Støtter NHF`’s arbeide

Syklist Turner Gray
3674 Notodden, Tlf. 35 01 21 70

___________________________________________________

Vianor
3676 Notodden, Tlf. 35 01 08 46

___________________________________________________

GK Norge AS avd. Notodden
3676 Notodden, Tlf. 35 02 58 50

___________________________________________________

Lidalen Grustak AS
3676 Notodden, Tlf. 35 02 28 23

___________________________________________________

Notodden Energi
3671 Notodden, Tlf. 35 02 50 85

___________________________________________________

Teleblikk AS
3676 Notodden, Tlf. 35 01 17 53

___________________________________________________

Alvhild Jørgensens Eftf. 
Garn & Brukskunst
3674 Notodden, Tlf. 35 01 16 93

Oxum Containerservice AS
3949 Porsgrunn, Tlf. 35 51 81 34

__________________________________________________

Foss Elektro AS
3919 Porsgrunn, Tlf. 35 59 53 42

__________________________________________________

Pors Gjerdefabrikk AS
3919 Porsgrunn, Tlf. 35 54 98 88

__________________________________________________

Eltavle Grenland
3914 Porsgrunn, Tlf. 35 55 21 94

__________________________________________________

Norcem AS
Pb. 38, 3991 Brevik, Tlf. 35 57 20 00

__________________________________________________

Eiendomsmegler 1 Trygg
Pb. 48, 3901 Porsgrunn, Tlf. 35 56 97 70

Alf Johansen AS
3840 Seljord, Tlf. 35 06 49 00

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

Kiøsterud Begravelsesbyrå
3960 Stathelle, Tlf. 35 96 04 82

__________________________________________________

Atrå Handelslag
3656 Atrå, Tlf. 35 09 89 00

__________________________________________________

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

__________________________________________________

Tinnsjø Kro og Camping AS
3658 Miland, Tlf. 99 62 54 00

__________________________________________________

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

P O R S G R U N N

N O T O D D E N

S E L J O R D

S K I E N

T I N N

Bamble Taxisentral
3960 Stathelle, Tlf. 35 96 02 20

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

___________________________________________________

Midt-Telemark Entreprenør AS
3800 Bø i Telemark, Tlf. 35 06 00 10

___________________________________________________

Sageie Consulting AS
3800 Bø i Telemark, Tlf. 35 95 09 21

___________________________________________________

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

Byggmakker Kragerø
3202 Sandefj ord, Tlf. 35 98 66 66

___________________________________________________

Kalstad Auto Senter AS
3770 Kragerø, Tlf. 35 98 20 14

___________________________________________________

Brødrene Brubakken Kjøttforretning
3770 KRagerø, Tlf. 35 98 14 19

___________________________________________________

Ørvik Plantemarked AS
3770 Kragerø, Tlf. 35 98 36 00

___________________________________________________

Ahlgren’s Vindu og Dører
3770 Kragerø, Tlf. 35 98 72 02

___________________________________________________

Pontoppidan C.E.
3770 Kragerø, Tlf. 35 98 29 57

___________________________________________________

Kragerø Septikservice AS
3790 Helle, Tlf. 35 98 77 15

Maskinentreprenør Trygve Knutslid
3825 Lunde, Tlf. 91 15 18 58

Notodden Optikk
3671 Notodden, Tlf. 35 01 87 30

___________________________________________________

Notodden Mur & Entreprenørforr. AS
3676 Notodden, Tlf. 35 01 29 17

B A M B L E

B Ø

K R A G E R Ø

N O M E

N O T O D D E N
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NHF Bamble
Leder: Olaf Tverråen
Hekkensmyrveien 15, 3960 STATHELLE
Tel.: 35 96 07 39 / 99 50 77 49
E-post: olaf.tve@gmail.com

NHF Drammen og omegn
Leder: Brith Ek Wøien
Stokkeveien 10, 3400 Lier
Tel: 402 87454
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
Leder: Anne Cecilie Selberg
Steinsvingen 3 E, 3615 KONGSBERG
E-post: anne.selberg@hotmail.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: Harald Mælingen
Mælingen, 3519 HØNEFOSS
Tel.: 90 13 96 72
E-post: harmaeli@online.no

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

NHF Sandefjord
Leder: Øyvind Storm Nielsen
Kilgt. 5C, 3217 SANDEFJORD
Tel.: 33 46 32 18 / 91 62 24 89
E-post: oyvind.nielsen@sandefjordbredband.net

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: Gunvor Hegni
Flatdalsvegen 853, 3841 FLATDAL
Tel.: 35 05 22 95 / 90 95 22 95
E-post: ghegni@online.no

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 Andrèn
Porsgrunnsvn. 19 A, 3730 SKIEN
Tel.: 35 52 12 83
E-post: e-andren@online.no

AlF vestfold
Kontakt regionskontoret

Handikappede Barns foreldreforening:
HBF Buskerud og vestfold
Leder: Signe Dahl
Øvregrenda 3, 3425 Reistad
Tel.: 97075029038
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 Ryggmargsskadde:
lARS Oslofjord vest
Leder Ingar Isaksen 
Hellebergvn. 71, 3960 Stathelle
Tlf 413 30 994
ingar.isaksen@online.no

landsforeningen for Amputerte:
lFA Oslofjord vest
Leder: Erik Ax
Bakkekroken 9, 3442 HYGGEN
Tlf. 31 28 97 98 / 95 96 97 98
E-post: erik@ax.no

landsforeningen for Nakkeskadde:
lFN Telemark
Leder: Hanne Kristin Tuvnes
Postboks 7, 3996 Porsgrunn
E-post: lfn.t.hkt@gmail.com

lFN Buskerud
Kontaktperson: Lisbeth Saltnes
Dakotaveien 17, 3630 RØYSE
Tlf. 93 63 69 88
E-post: lisbethsgundersen@hotmail.com
 

Norges Handikapforbund Oslofjord Vest

Lokallag

Medlemsblad for norges Handikapforbund Oslofjord VestGrenseløst
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landsforeningen for Polioskadde:
lFPS Buskerud
Leder: Wera Fjeld
Rådhusgata 6, 3016 DRAMMEN
Tlf: 415 18 848
Epost: wera.fjeld@ebnett.no

lFPS Telemark
Leder: Jan Ivar Hennum
Torgeir Vraasgate 28, 3718 Skien
Tel.: 35 52 72 51 / 41 33 88 48
E-post: jan-henn@sf-nett.no

lFPS vestfold
Leder: Torunn Jacobsen
Amundrødveien 9, 3142 VESTSKOGEN
Tel.:  91 19 34 61
E-post: toru-jac@online.no

lFS Buskerud
Leder: 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: 400 18 942
E-post: ols5@online.no

lFS vestfold
Leder: 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: 482 68 628
E-post: kwier@online.no

lKB vestfold
Leder: Synnøve Martinussen
Hasselvegen 1, Dunhagen
3070 SANDE I VESTFOLD
Tel.: 33 77 74 45 / 91 66 50 40

GrenseløstMedlemsblad for norges Handikapforbund Oslofjord Vest
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Juni
06 LFS Telemark Sommeravslutning
07-09 NHF  Årsmøte
08 NHF Grenland Sommeravslutning
09 HBF Buskerud / Vestfold Sommeravslutning Krøderbanen
19 LFPS Telemark Medlemsmøte
22 NHF Vest-Telemark Sommeravslutning sammen med NHF Nome
22 NHF Nome Sommeravslutning
25-09 HBF Buskerud / Vestfold Solgården Spania
 NHF Nore og Uvdal Sommeravslutning

JuLi
 - 09 HBF Buskerud / Vestfold Solgården Spania

AuGuST
12 ALF Buskerud Medlemsmøte
16-18 LFPS Ve / Te / Bu Felles samling Eidene
23-25 Fellessamlingen Haraldvangen
 HBF Buskerud / Vestfold Tusenfryd

SEPTEMBER
06-08 ALF Buskerud Høsttreff
09 NHF Vestfossen Medlemsmøte
12 NHF Grenland Medlemsmøte
13-15 HBF Buskerud / Vestfold Høsttur Gautefall
25 NHF Hurum Medlemsmøte

OKTOBER
11 NHF Vestfossen Medlemsmøte
14 ALF Buskerud Medlemsmøte
 HBF Buskerud / Vestfold Emmas Sansehus og Emmas Friskhus

nOVEMBER
11 ALF Buskerud Medlemsmøte
11 NHF Vestfossen Medlemsmøte
23-24 LFPS Telemark Julemøte
28 NHF Grenland Medlemsmøte
 HBF Buskerud / Vestfold Drammensbadet
  NHF Hurum Teatertur
30 NHF Vest-Telemark Jolemøte

DESEMBER
05 NHF Hurum Juleavslutning
14 ALF Buskerud Julemøte
 HBF Buskerud / Vestfold  Juleforestilling Drammen teater / julefest

K
al

en
de

r

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 (varmtvannstrening) på Kysthospitalet i Stavern.

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

Faste aktiviteter:
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Interkommunalt Selskap
Kleivi, 3570 Ål, Tlf. 32 08 61 10
www.hallingdalrenovasjon.no

Ramton Brygge
Her kan du nyte et godt 
måltid i hyggelig miljø  
beliggende ned til sjøen. 
Ramton Brygge ligger 
inne på Ramton Camping. 
Vi har dagens og ala carte og alle skjenkerettigheter. 
Du kan komme sjøveien og legge til gjestebrygga.

Tlf: 31 28 22 49 • Fax: 31280370
Epost: ra-cam@online.no 

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

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
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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. Hvor arrangeres årets hyggeligste weekend?

2. Hva koster hovedmedlemskap i NHF?

3 Hvilket telefonnummer har Master regnskap?

4  Hvem er redaktør for barne- og ungdomssidene?

5. Når hadde LFS Buskerud sitt årsmøte?

6 Hvem svarer når du ringer 08810?

7. Holder Kalstad Auto til i Drammen?

8. Hvem skriver Sofakroken?

9 Hvem kan gi råd om skolespørsmål i NHF?

10 Hvem kan gi råd om BPA og kommunale tjenester.

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

Vinnere av Vet du dette 01.13: Weekendopphold til langesund er Peter stenberg fra 
Drammen og vinner av 5 quicklodd er Geir Arild Møllen fra Ulefoss.  Vi gratulerer.

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:

D
esign: lem

on.n
o  

NCC ROADS VEISERVICE AVD. RINGERIKE

NCC Roads – Veiservice
Komplett veivedlikehold


