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Lang dags ferd mot . . .

I flere år har Norges 
Handikapforbund jobbet med å 
fjerne 26 års regelen for fritids-
hjelpemidler – en regel som 
ikke har gitt støtte til aktivitets-
utstyr til personer med nedsatt 
funksjonsevne over 26 år. 

Regionsleder
Rune Kløvtveit

Det har vært en kamp på alle plan;  
sentralt, regionalt og lokalt.

En kamp som til syvende og sist ga en 
seier. Fra 1. juni neste år fjernes regelen, 
og mange kan glede seg over å kunne 
være aktive uten å måtte betale en for
mue for utstyr som må til for å leve et 
likeverdig og likestilt liv på lik linje med 
resten av befolkningen. Flere politiske 
partier har vært kritiske til denne regelen 
som de synes har vært urimelig og ulo
gisk, for poenget er jo å hjelpe folk til å 
være aktive uansett alder. Norges 
Idrettsforbund har også vært kritiske til at 
Nav ikke har gitt aktivitetsstøtte, og har i 
mange år jobbet for å få endret regelen. 
Om regelendringen har en sammenheng 
med valget bryr vi oss ikke om akkurat 
nå, men er stolte over at arbeidet har gitt 
resultat.

Mye godt arbeid gjøres også i regionen 
vår, men det skal ikke legges skjul på at vi 
nå er inne i en fase hvor vi må se nøye på 
hvilke aktiviteter og tilbud som skal opp
rettholdes. Dette skyldes ene og alene 
den økonomiske situasjonen som krever 
at vi snur hver stein før vi legger om kur
sen. Som regionleder kan jeg love at vi 
skal jobbe med dette og ha lagt den nye 
kabalen for 2014 før året er omme.

Regionen ønsker å satse på Sentrums
prosjektet og IRIS kartleggingen av 
grunn skolene i våre tre fylker. Begge til
takene er viktige og setter fokus på det vi 

jobber mye med, nemlig universell utfor
ming. Til dette trenger vi at medlemmer 
og lokallag engasjerer seg, og vi håper på 
et godt samarbeid fremover for å få en 
region som er god å bo i for alle uansett 
livssituasjon.

Et annet prosjekt som går sin gang i regi
onen, er å etablere brukerkontor for pasi
enter og pårørende ved sykehusene. Ved 
Sentralsykehuset i Vestfold (Tønsberg) er 
man godt i gang, og kontoret har vært til
gjengelig siden april. Gledelig er det at det 
i løpet av oktober skal startes opp på 
sykehuset i Drammen, og jeg håper og 
tror at det også vil ordne seg med et bru
kerkontor i Skien. Brukerkontorene er 
bemannet med likemenn fra ulike bruker
organisasjoner, og det gjøres en betydelig 
innsats av våre likemenn.

Vi er på full fart inn i høstmånedene, og 
det betyr en travel tid for alle i organisa
sjonen. Tradisjonelt er det mye som skal 
avvikles før vi runder et nytt år, og sammen 
med regionstyret og administrasjonen 
skal det legges til rette for kurs og andre 
arrangementer for våre medlemmer og 
tillitsvalgte.

Til slutt vil jeg ønske dere alle en fin høst 
og lykke til med det viktige NHF arbeidet.

Rune Kløvtveit
Regionleder 
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Hva skjer’a?
Norges Handikapforbund (NHF) Oslofjord 
Vest har i de siste to årene hatt stort fokus 
på skole og utdanning, fordi det viser seg 
at utdanning er nøkkelen til å få seg et løn
net arbeid, og lønnet arbeid er igjen en 
viktig faktor for individet til å skaffe seg et 
selvstendig liv, som er selve kjernen i NHFs 
arbeid.

Pågående prosjekter i regionen som  
belyser tema skole og utdanning er: 
Ambassadør i skoleverket, IRIS kartleggin
gen og Spesialskoleprosjektet. Ambassa
dør i skoleverket er et ledd i vårt holdnings
skapende arbeid hvor vi ønsker å 
avmystifisere personer med funksjonsned
settelser. Ambassadørenes budskap er at 
personer med funksjonsnedsettelser er 
som alle andre mennesker og vi synes det 
er rimelig at vi må få de samme mulig
hetene og rettighetene som andre sam
funnsborgere. Du vil finne en egen repor
tasje fra ambassadørene senere i bladet.

Gjennom IRIS (International Research 
Institute of Stavanger) kartleggingen har vi 
avdekket at bare 1 av 174 grunnskoler i 
Vestfold, Buskerud og Telemark oppfyller 
minimumskravene til tilgjengelighet etter 
Plan og bygningsloven. Over 78 % av 
grunnskolene i Telemark og Buskerud og 
54 % av grunnskolene i Vestfold er ikke  
tilgjengelige for bevegelseshemmede. 
Tallene er brutale og undersøkelsen avdek
ker at segregeringen av norske skolebarn 
starter allerede i grunnskolen, og at foreldre 
og lærere med funksjonsnedsettelser heller 
ikke kan bruke skolen på samme måte 
som andre.  

Universell utforming og tilgjengelighet er et 
fokusområde for NHF som griper over i det 
overnevnte temaet. Nasjonale visjoner er 

at Norge skal være universell utformet 
innen 2025, og det er en lang vei igjen. 
NHF Oslofjord Vest har et eget 
Tilgjengelighetsutvalg som jobber med 
universell utforming og tilgjengelighet. Vi får 
henvendelser både fra privatpersoner, 
næringsdrivende og kommuner som 
ønsker vår bistand til å gjøre bygg og ute
områder tilgjengelig for alle. Tilgjenge
lighetsutvalget driver også oppsøkende 
arbeid ved blant annet Sentrumsprosjektet, 
som du kan lese mer om i dette bladet.  

Det er mange av våre medlemmer som har 
et stort engasjement og som jobber frivillig 
for at personer med funksjonsnedsettelser 
skal kunne delta i samfunnet på lik linje 
med andre borgere. IRIS kartleggingen og 
Sentrumsprosjektet konstaterer at dette 
ikke er en selvfølge alle steder i våre tre 
fylker.  

Det er derfor med stor bekymring jeg ser 
på regionens inntektsmuligheter fremover.  
Samfunnsnyttige organisasjoner kan dess
verre ikke drives av engasjement alene, vi 
trenger i tillegg penger til å drive aktiviteten 
videre. Endringer i lover og forskrifter førte i 
sin tid til at penger fra spilleautomatene falt 
bort, og nå har det også ført til at inntek
tene fra bingo har skrumpet inn. Mye 
resurser i samfunnsnyttige organisasjoner 
må derfor gå med til å skaffe inntekter. 
Dette er ingen gunstig situasjon, da vi i 
NHF ønsker å benytte mest mulig resurser 
på å endre samfunnet slik at alle kan delta i 
samfunnet på lik linje. Jeg er derfor dypt 
takknemlig for de økonomiske gavene 
regionen har fått fra våre lokallag. 

Tusen takk!

Høstlig hilsen fra AnnaLisbeth

Mens mange i disse dager er 
opptatt med stortingsvalget er 
andre opptatt med en ny start i 
sitt liv. Høsten som ligger foran 
oss er for mange tiden da man 
kan starte med helt nye blanke 
ark, enten det er i barnehage, 
barneskole, ungdomsskole,  
videregående skole, høyskole, 
universitetet eller kanskje  
i ny jobb. 

Regionkontorleder 
Anna-Lisbeth Bakke
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Ved hvert landsmøte hedrer NHFs sen
tralstyre ansatte og tillitsvalgte som har 
gjort seg fortjent til NHFs høyeste interne 
utmerkelse. Langvarig tjeneste innenfor 
organisasjonen er blant de mest vesent
lige kriteriene for å bli tildelt NHFs gullnål. 
Denne gangen gikk en gullnål til Rigmor 
Eide.

NHF hedrer Rigmor Eide  
med gullnål på landsmøtet
NHFs hedersnål i gull ble tildelt 

Rigmor Eide fra Telemark under 

årets landsmøte i NHF. Eide har 

hatt et stort engasjement gjennom 

mange år, og hun var blant annet 

med når landets første hjelpe-

middelsentral åpnet i Telemark. 

Er du den vi søker?
Er du medlem i Norges Handikapforbund (NHF), men er ikke tilknyttet et lokallag i din kommune?  

NHF Oslofjord Vest ønsker å knytte til seg nye kontaktpersoner i alle de kommunene vi ikke  

har lokallag, og vi arrangerer derfor en informasjonsdag for kontaktpersoner den  

12. oktober på Kongsberg.

For mer informasjon og påmelding til 

anna-lisbeth.bakke@nhf.no, eller telefon 91 30 37 38

En engasjert prisvinner på talerstolen i NHF landsmøte før hun fikk vite at hun var hedersprisvinner.
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NHF Landsmøte på 
Gardermoen 7. – 9. juni

Landsmøtene skal gjennom gode drøft
inger stake kursen for organisasjonene 
de neste årene. Ledet av to dyktige 
møte ledere ble drøftingene gjennomført 
på en konstruktiv måte.

Det var knyttet spenning til landsmøtet.  
Ikke minst var åpningstalen til styreleder 
Arne Lein viktig. Kanskje har NHF de 

siste årene vært gjennom den alvorligste 
krisen i organisasjonens over 80 årige 
historie.  Kraftige endringer og store bort
fall av inntekter tvang sentralstyret til å ta 
grep allerede for 3 år siden. Konklusjonen 
ble at nesten 20 gode kolleger ble over
tallige og har måttet slutte. Det er åpen
bart at dette får konsekvenser for hvor
dan organisasjonen kan driftes.

Landsmøtet møtte disse utfordringene 
med et åpent sinn og med oppbrettede 
armer. Nå må vi legge den vanskelige 
tiden bak oss og se fremover. NHF skal 
fortsatt være en meningsbærende orga
nisasjon, vi skal fortsatt være en organi
sasjon som skal være med å sette dags
orden for et samfunn basert på likeverd 
og likestilling. Ved landsmøtets slutt føler 

Medlemsblad for norges Handikapforbund Oslofjord VestGrenseløst

Den viktigste møteplassen i en organisasjon som Norges Handikapforbund er landsmøtet.  
Dette gjennomføres i juni måned hvert annet år. Her møtes våre fremste tillitsvalgte  
for å stake ut kursen for organisasjonen de neste årene.

■   Tekst: Torleif Støylen        Foto: Oddvar Skoland, NHF Agder

NHF Oslofjord Vests store delegasjon til årets landsmøte.
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jeg at vi har lykkes med å legge den gode 
vilje til og at vi nå skal gi vårt bidrag for at 
Norge fortsatt skal utvikles i en ikkedis
kriminerende retning.

NHF Oslofjord Vest stilte 
med 4 delegater
Fra vår region stilte vi med 4 delegater: 
leder Rune Kløvtveit, Gunvor Hegni, Inger 
V. Kvennodd og Anne Lise Fluto.  I tillegg 
møtte Anne Selberg fra styret som obser
vatør sammen med regionkontorleder 
Anna Lisbeth Bakke og organisasjons
konsulent Torleif Støylen. For Anne 
Selberg var dette hennes aller første 
landsmøte.  Derfor var Grenseløst litt 
ny sgjerrig på hvilke forventninger hun 
hadde til landsmøtet og hvordan hun 
opplevde gjennomføringen.

1 gangs-deltaker på landsmøte
Anne Selberg ble nylig valgt inn i region
styret etter at hun tidligere i vår ble valgt til 
leder i NHF Kongsberg. 

Vårt første spørsmål til den ferske delega-
ten gjaldt hvilke forventninger hun hadde 
til landsmøtet!

«Egentlig har jeg ingen spesielle forvent
ninger, men det er klart det er spennende 
å være med, høre på debattene og kan
skje også være med å bidra gjennom min 
stemme å forme NHF inn i en ny tid.»

Vårt neste spørsmål gikk på hvilke saker 
hun tror kan være «gode» saker som NHF 

bør heve fanen høyt 
for!

Her er Anne kjapp 
med sin kommentar: 
«For meg er arbeidet 
med å få innført 
gode løsninger innen 
BPA (brukerstyrt  
personlig assistanse) 
viktig. Politikerne ga 
oss positive innspill i 
den politiske debat
ten lørdag, så jeg har 
tro på at nå kommer 
rettighetsfestingen 
også. Håper de fin
ner en bedre løsning 
slik at det ikke settes 
begrensninger på 
antall timer.  Like
mannsarbeidet bør 
også være en priori
tert oppgave i vår 
organisasjon og jeg 
håper vi kan få ut
vikle denne tjenesten 
i hele organisasjonen. Til slutt håper jeg 
at prinsippene om universell utforming og 
tilrettelagte skoler settes tydelig på dags
orden. Regionens egen undersøkelse 
viser jo at knapt to av ti grunnskoler er 
godt tilrettelagt. Her har vi mye å gjøre. 

Hvordan opplevde du stemningen på 
landsmøtet? Sentralstyret måtte for flere 
år siden ta grep for å stoppe det store 

driftsunderskuddet i organisasjonen, noe 
som jo førte til at flere medarbeidere 
måtte slutte.

«Jeg tror mange var spent på nettopp 
dette, men fikk egentlig inntrykk av at 
prosessen internt hadde gått greit og at 
ledelsen, sentralstyret og alle ansatte nå 
hadde fokus på veien videre.
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Opplæringsdag for medlemmer i  
lokallagsstyrer i Norges Handikapforbund
Ser vi deg på Kongsberg lørdag 12. oktober?

Ønsker du å lære mer om NHF som organisasjon og måten vi prøver å påvirke samfunnet på? 

Ønsker du i tillegg å vite mer om hva som forventes av deg som medlem i et lokallagstyre? 

Da kan dette være noe for deg. Programmet for dagen vil sendes ut så snart det er klart. 

Mer informasjon og påmelding til anna-lisbeth.bakke@nhf.no eller 

på telefon 91 30 37 38. 
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Eksepsjonelt sosial 
og litt gæærn
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Hege Tegler fra Oslofjord Vest er nytt sentralstyremedlem i NHF. På forslag fra regionen ble hun  

innvalgt til dette betydningsfulle vervet på landsmøtet i juni. Hege er en eksepsjonelt sosial person 

med unike evner til å komme i kontakt med folk rundt seg. Hun elsker oppmerksomhet, er litt 

«gæærn», og det er alltid morsomt å være sammen med henne. Hun er et naturlig midtpunkt og 

frykter ikke de vanskelige tingene i livet. Ved hjelp av ektefølt empati og humor kommer hun  

tett på i vanskelige temaer. I tillegg er hun en god diskusjonspartner.

■   Tekst: Torleif Støylen

■   Bilder: Jan Arne Dammen

Hvem er denne unge damen?
Kommentaren over har jeg fått fra en som 
kjenner Hanne godt; Hanne Fjerdingby 
Olsen, som er leder i Handikappede 
Barns foreldreforening.

Hege er 1980 model, født sent på året 
(14.11) og dermed Skorpion. Personer 
som er født i skorpionens tegn har et 
stort ego. De vil gjerne hjelpe andre og er 
hyggelige. De er også meget lojale mot 
sine venner og sin familie. Skorpionene 
har lett for å gjengjelde både snillhet og 
urettferdighet, men de har lett for å være 
mistroiske og eiesyke. De har lett for å 
overdrive og kan for eksempel ødelegge 
sin kropp ved for hardt arbeid. 
Skorpionene er meget opptatt av sex. 

Kvinnelig skorpion: Den kvinnelige skor
pionen er uavhengig og fryktløs. Hun kan 
virke likegyldig og kjølig på utsiden, men 
det er hun ikke innvendig. Hun bør ikke 
fornærmes. Man kan stole på henne, og 
hun forteller ikke dine betroelser til andre. 
Hun snakker ikke med andre om sine 
egne hemmeligheter. Hun liker ikke svake 
personer og er en individualist. I kjærlig
hetslivet er hun lojal og lidenskapelig. Når 
det gjelder penger varierer hun mellom 
gjerrighet og sløsing. Hun liker penger 
men er mer opptatt av prestisje. Hun er 
en sterk og hjelpsom mor som kan være 
blind ovenfor feil som barna gjør. 
(Horoskopene.no)

Mye av dette stemmer på den unge 
moren som bor i nyinnflyttet hus i 
Dalenveien på Konnerud i Drammen. 
Hennes engasjement for andre er stort 
og en viktig drivkraft for henne. Dette har 

gitt utfordringer i familien, som ellers 
består av Geir, som både er ektefelle og 
kjæreste, samt to flotte unger Sarah og 
Kasper.

Jeg tror egentlig Geir er ganske stolt av 
meg, sier hun med et lunt smil. Hadde 
det ikke vært for måten han stiller opp når 
jeg er engasjert, hadde ikke dette gått. 
Når vår datter Sarah ble født, fikk vi noen 
utfordringer. Hun er født med en funks
jonsnedsettelse og det stiller krav til mor 
og far.

Her har du en villkatt!
Hege har alltid vært «i farta». Da hun ble 
gift med Geir som ganske ung, var det 
gjennom felles venner de ble kjente. Vet 
du hva du gjør nå, Geir? Her har du nem

lig en villkatt!, sa hans venner. Hege smi
ler når hun forteller dette. Hun har aldri 
vært redd for å skille seg ut. Snarere bli 
hun litt deppa hvis hun ikke har noe å 
gjøre. Dette ser vi tydelig i familiens nye 
hjem. Et stort uteområde skal ferdigstil
les, og mange frukttrær og prydplanter 
sto klar til å bli satt i jorda så snart plenen 
står ferdig.

Hege har valgt å bruke mye av sin tid for 
å bistå andre med råd og gode ideer. 
Tidlig kom hun med i arbeidet i HBF. 
Engasjementet der er stort, noe vi får 
bekreftet fra HBFs leder Hanne Fjerdingby 
Olsen. Det virker som om hun har mye 
lettere for å si ja enn nei. Jeg har en mis
tanke om at Hege nok er en liten villkatt 
og bestemmelser seg hurtig for å være 



med å bidra. Ikke minst når det gjelder å 
bistå andre.

Som Hege selv er klar på; Hadde det ikke 
vært for vår nydelige datter Sarah og 
hennes utfordringer, hadde jeg nok vært 
engasjert på andre plan innen idretten 
eller annet. Hun og Geir har snakket mye 
om hvordan det er for barn å vokse opp 
med en pappa som er mye hjemme og 
en mamma «som skal redde verden». 
Men motivasjonen som ligger i å kjempe 
for og sammen med andre, er en så viktig 

drivkraft og gir så mye positiv energi som 
igjen familien har glede av, at vi har funnet 
ut at foreløpig er dette fint for oss. Dette 
var også en av drivkreftene for at jeg tak
ket ja til å gå inn i sentralstyret til NHF.

Sarah
Vår lille datter Sarah ble født for 8 år siden 
og med en funksjonsnedsettelse som ga 
oss utfordringer fra første dag. Da hun 
ble født kjente vi ingen familier som 
hadde barn med funksjonsnedsettelse. 
Derfor tok vi tidlig kontakt med NHFU og 

HBF. Her har vi fått veldig mange gode 
råd som har vært uvurderlige for oss.

Nå er Sarah på skole og SFO, og det er 
selvfølgelig ikke helt enkelt. Skole
situasjonen virker å fungere flott, men 
utfordringene er i SFO. Vi mener det er 
viktig at hun får delta sammen med de 
andre barna i klassen også etter skoletid. 
Utfordringene her er at ordningen med 
SFO er frivillig og ingen rettighet barnet 
har. Dermed har Sarah og andre barn 
med funksjonsnedsettelser som har 
behov for bistand og oppfølging ikke de 
samme muligheter til å være med i leik 
sammen med de andre barna. Dersom 
de skulle økt bemanningen på SFO 
hadde det blitt veldig urettferdig for de 
andre, da foreldrebetalingen trolig hadde 
måtte bli betydelig høyere. Her tror jeg 
BPA hadde vært en fantastisk mulighet 
for dattera vår, sier Hege.

Vi har ønsker for vår datters fremtid. Hun 
skal bli voksen og få lov til å leve så nor
malt som mulig. Hun skal få ha sine 
drømmer. Som oss alle vil noen bli inn
fridd, mens andre vil forbli drømmer. Vi 
ønsker at Sarah skal få komme ut i arbeid 
etter hvert. Dette bekymrer oss litt som 
foreldre nå, sier hun.

NHF og veien videre
Hege er klar på at NHF er og må være en 
bidragsyter i den politiske diskusjonen for 
å bevare og styrke rettigheter for perso
ner med funksjonsnedsettelser. Håper 
min lille stemme kan bidra litt, sier hun.

NHF har vært gjennom en vanskelig tid 
pga økonomiske innstramminger i for
bundet. Hege er klar på at dette må være 
med på tvinge frem nye løsninger for 
NHF. Blant eksempler nevner hun styr
king av samarbeidet med medlemsorga
nisasjonene og et sterkt ønske om å 
samarbeide med «grasrota» ved å møte 
medlemmene der de bor – i kommunene! 
Hun er redd forbundet skal bli for «topp
tungt». Dette mener hun kan unngås 
nettopp med en tydeligere kontakt med 
landsforeningene og medlemmene på 
»grasrota». Forresten vil jeg legge til at 
likemannsarbeidet er veldig viktig.

10
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Som den «villkatten» hun er: Jeg vil ikke 
sitte på rævva og la humla suse, jeg vil 
ikke ha et «sidrompa» NHF. Jeg vil ha en 
mer aksjonsrettet organisasjon. Vi må 
tydeliggjøre at vi mener alvor når vi snak
ker om rettighetsfesting av SFO, BPA og 

fjerning av bestemmelser i 26 årsregelen. 
(Dagen etter at intervjuet ble foretatt – 5.
september, ble det bestemt at begrens
ningen i støtte for fritidshjelpmidler for 
personer over 26 år, oppheves med 
umiddelbar virkning) Dette er så viktig for 

personer med funksjonsnedsettelser, at 
vi må stå på krava til de innfris. 

Skal sentralstyret ha gode arbeidsforhold 
er det viktig med gode relasjoner mellom 
styrets medlemmer, generalsekretær og 
ikke minst styrets leder. Dette er Hege 
tydelig på er på plass nå, så forutsetnin
gene for og fortsatt være med å skape 
god og viktig «handikappolitikk», er på 
plass.

Hun er også tydelig på hvilken hatt hun 
har på seg i sentralstyret – hun er NHFer, 
men HBF sitter i hjernebarken og mange 
ideer er nok formet med utgangspunkt i 
erfaringer etter 8 år i HBF.

Hege er opptatt av forholdene for ung
dommer med funksjonsnedsettelser, og 
er opptatt av hvordan vi skal klare å 
engasjere dem. Kanskje en mer aktiv 
skolepolitikk kan være et utgangspunkt? 
Vi skal ikke være for redd å stå frem, 
mener hun. Mange kaller det sosialpor
nografi!  Men behøver det å være det? Er 
det sosialpornografi når vi viser klare 
eksempler på mangler i samfunnet som 
det bare mangler vilje til å gjennomføre!  
Det mener IKKE jeg, avslutter hun.

Medlemsblad for norges Handikapforbund Oslofjord Vest
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Noen inntrykk fra landsmøte 
fra bakerste benk

«Vi er ett samfunn og barrierene skal fjernes der alle skal være med».  
Denne uttalelsen kom fra SP medlem i paneldebatten på  
landsmøtet – Per Inge Bjerknes.

■   Tekst: Torleif Støylen

■   Foto: Anna-Lisbeth Bakke

Den store forskjellen på landsmøtet 2013 
fra landsmøtet i 2011 var at tidligere 
generalsekretær Lars Ødegård, delte 
plass med oss på bakerste benk. I en 
kort prat påsto han at her likte han seg 
godt. Det så likevel ut som at både vår 
nye generalsekretær, Arnstein Grendahl 
og Arne Lein klarte seg veldig bra gjen
nom alle årsmøtesakene.

Dette visste jeg ikke!
Lørdag formiddag var satt av til en panel
debatt der våre fremste rikspolitikere var 
invitert. Dessverre ble det frafall fra Erna, 
Siv, Trine og Liv Signe. Men Audun fra SV, 
Knut Arild fra Krf og (i følge møteleder 
Geir Heljesen), selveste Martin Kolberg 
fra AP. «Martin er nok den som kjenner 
Arbeiderpartiet bedre enn alle andre i 

partiet til sammen», påsto Heljesen til 
latte r i salen. Senere i debatten kom føl
gende påstand fra Knut Arild Hareide:

Hvis statsministeren ser på Martin 
Kolberg og får nikk tilbake fra talerstolen 
på Stortinget, er dette et signal om at 
innlegget er bra. Derfor skal en lytte til det 
Kolberg sier!
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Hareide var i det lune hjørnet i debatten. 
Da han gikk på som partileder fikk han 
tilbakemelding om at «det nok går bra 
med deg Hareide. Du har sveisen til 
Bondevik og stemmen til Valgjerd».  
Videre refererte han fra partiprogrammet: 
«Side 23, kapittel 1 – Dere kan bare bli 
sittende! at krf ønsker et samfunn med 
plass til alle. Alle mennesker skal ha 
mulighet til å leve selvstendige liv!» Til 
slutt i debatten sukket han tungt og påsto 
at han satte ny rekord i paneldebatt, tid
ligere hadde han aldri vært med i en 
paneldebatt som gikk over tre timer!!

I debatten mellom Hareide og SVs 
Lysbakken duellerte de på en morsom 
måte. Mye alvor om hvor dyktige de 
hadde vært både i posisjon og opposi
sjon. Til slutt kom det fra Lysbakken at 
han egentlig tror at han og Hareide vil 
være enig i mange saker fremover, men 
han var usikker på Hareides venner om 
hvor gode venner de virkelig er!

«Jeg vil ikke dele inn i grupper!
«Vi er ett samfunn og barrierene skal fjer
nes der alle skal være med». Vet du diag
nosen til en person, vet du faktisk ingen 
ting. Han vil arbeide for å fjerne gruppe
inndelingen i samfunnet.» Dette utspillet 
kom fra Per Inge Bjerknes fra SP på 
spørsmål fra Geir Heljesen om hva som 
er viktigst for SP å få gjennomført i neste 
stortingsperiode. 

SP (Per Åge Bjerknes): Det viktigste SP 
har vært med på i regjering er utviklingen 
av velferdsmodellen: Gjennomføring av 
praktiske løsninger ved universell utfor
ming. Hva skjer ved gjennomføring av 
byggeprosjekt? Kunnskapen skal sitte 
hos de som har ansvaret i byggeproses
sen. Han tror at de største barrierene 
fortsatt sitter i hodet hos planleggere.    
AP (Martin Kolberg): Ap har fremmet 
forslag om at BPA er en ordning som skal 
rettighetsfestes. Det er et viktig skritt i 
likestillingssammenheng. Personer med 
funksjonsnedsettelser skal ikke bli syke
liggjort. Han synes likevel det går for 

sakte å få gjennomførte mange saker. 
Men han mener intensjonene i lovverket 
om et universelt utformet samfunn er på 
plass, mens samarbeidet med kommu
nene ikke er godt nok. Kanskje øremer
kede midler til kommunene for å få uni
verselt utformete skoler kan være en 
løsning?

Gjennomføringen av BPA har gått for 
sakte, men tross alt er det vi som har 
fremmet forslaget! Denne påstanden fikk 
latter fra de andre. Før Norge signerer til
leggsprotokollen (dvs ankemuligheter inn 
mot FN) ifm rettighetsfesting av BPA, 
mener Kolberg at det må gjøres noen 
flere utredninger.

Venstre (Rebekka Borcsh): Venstre er 
ikke fornøyd med at arbeidet med univer
sell utforming ikke har kommet lenger. 
Universell utforming er en viktig frihet for 
den enkelte. Selv om alle prater mye er 
for lite gjort. Det virker som at det ikke er 
oppnådd bevissthet i kommunene om 
universell utforming. «Jeg vil arbeide for 
at alle skolebygg har universell utforming i 
løpet av de neste 10 år, lovfesting av 
BPA. Vil ikke ha innslagspunkt på 25 t 
(dvs at Regjeringen foreslår at man må ha 
minst 25 t. assistansebehov pr/uke). Vi vil 
heller ikke ha aldersbegrensning på BPA.

FRP (Kari Kjønaas Kjos): «Vi vil ha en 
felles pakke. I 8 år har vi arbeidet med de 
samme sakene: 26 årsregelen for fritids
hjelpemidler, TT ordningen, pleiepenger, 
omsorgslønn og BPA. Kommunene har 

790.000 oppgaver de må finne budsjett
dekning for. Men de mangler økonomi for 
å gjennomføre det de ønsker. Det har de 
gjort i mange år. FrP mener at alle saker 
skal på plass, vi vil ikke prioritere!»

Høyre (Sylvi Graham): «BPA ordningen 
gikk vi inn for for flere år siden, men 
ingenting har skjedd før nå denne våren. 
Høyre ønsker flere fh ut i arbeidslivet». 
Graham går langt i å påstå at Kolberg 
bløffer når han påstår at AP fremmet 
loven.

Krf (Knut Arild Hareide) Hareide fulgte 
opp kommentaren fra Høyre. «Allerede i 
2005 fremmet Bondevikregjeringen fors
laget om rettighetsfesting av BPA! Men 
de rødgrønne stoppet da gjennomførin
gen. Det har tatt 8 år før den kom opp på 
nytt, men med begrensninger i forhold til 
forslaget da, nemlig muligheter til bruk av 
BPA utenfor egen kommune».

SV (Audun Lysbakken) ønsker en BPA 
som har færre begrensinger enn dagens 
forslag. Høyre har styrt landet før, ordnin
gen ble ikke gjennomført da heller, mener 
han. Frp Vil ha gjennomført alt! Tror de 
virkelige at det er mulig når det skal gis 
flere titalls milliarder i skattelette!

Rødt: (Maria Sneve) Rødt er veldig skuf
fet over at ikke arbeidet med BPA har 
gått hurtigere. Rødt har bidratt til BPA i 
Oslo. Partiet vil arbeide for at tilleggsavta
len vil vi arbeide blir innført.

Din samarbeidspartner innen:
Adressering  • Plastpakking  • Håndarbeide • Pakking

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

Annonsen skal settes på tekstside

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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NHF kartlegger tilgjengelighet  
i Stokke i Vestfold
Regjeringens visjon om at Norge skal være universelt utformet innen 2025 og sentralstyret i Norges 
Handikapforbunds beslutning om satsing på universell utforming, har vært utslagsgivende for at regionstyret 
i NHF Oslofjord Vest har valgt å prioritere kartlegging av kommuner i Buskerud, Telemark og Vestfold. 

■   Tekst og foto: Torleif Støylen

Gjennom kartlegginger får man konkret 
informasjon om hvordan situasjonen er i 
de enkelte kommuner når det gjelder til
gang til offentlige og private virksomheter 
rettet mot allmenheten. Resultatet pre
senteres gjennom dialogmøter med poli
tikere, administrasjon, næringslivsforenin
ger og medlemmer i kommunale råd for 
mennesker med nedsatt funksjonsevne.  

Hvordan var det så i 
Stokke kommune?
Til sammen 24 ulike steder ble besøkt.  
Vårt generelle inntrykk er at veldig mye er 
bra tilrettelagt i kommunen. Men vi ønsker 
likevel å kommentere noen av observa
sjonene: Dette er i utgangspunktet to 
gode eksempler. Både DnB og NAV har 
gode løsninger ved inngangspartiet. For 
DnBs vedkommende er minibanken litt 
for høyt montert og derfor vanskelig å 
benytte for rullestolbrukere. Inngangs
partiet til NAV er svært bra, men automa
tisk døråpner på utsiden er ute av drift og 

har visst vært det en stund i følge ved
kommende vi møtte i resepsjonen. 
Elektrisk døråpner hos NAV vil bli repa
rert, melder kommunen.

På vårt besøk på rådhuset påpekte vi 
forslag til noen utbedringer i resepsjonen.  
Her er det det blitt gjort utbedringer, samt 
at noen vil bli utbedret om kort tid. Det 
som gjenstår er dør til HCtoalett ved 

ekspedisjonen. Denne lar seg ikke snu, 
men det vil bli installert elektrisk døråpner.

HVA SLAGS KOMMUNE VIL 
STOKKE VÆRE?
Kommunen som stenger ute eller 
kommunen som inkluderer!
I møtet med sentrale politikere, medlem 
av næringsrådet i kommunen samt 
ansatte i plan og miljøetaten, presenterte 

vi kartleggingen og noen av 
de observasjonene som ble 
gjort. Fra Stokke kommune 
ble det gitt informasjon om at 
det er utarbeidet handlings
plan for universell utforming 
gjeldende fra 2012 – 2014. I 
sammenheng med denne 
planen er det utarbeidet ruti
ner for oppfølging av planar
beidet.

Perfekt løsning i vakker bygning
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Bildet til venstre er fra parkeringsplassen ved rådhuset. Her er det god plass til 3 – 4 biler. Men på grunn av manglende 
merking kan biler med sideheis risikere å bli stengt inne så man ikke får ut heisen. Kort tid etter vårt besøk har kommunen 
fulgt opp. God løsning!

Dette er to typiske forhold i en kommune. Bildet til venstre viser inngangen til en kiropraktor. Men her går døren ut. Dette gjør det 
umulig for en person i rullestol å komme seg inn. God løsning hadde vært å montere automatisk døråpner ved starten på rampen 
eller snudd døren. Bildet til høyre taler for seg selv. Hva med å lage en rampe ved bruk av skifer?

En vanlig utfordring er disse to eksemplene. Bildet til venstre viser inngangspartiet til lege
kontoret i sentrum. Her er den automatiske døråpneren plassert inne i hjørnet. En person i 
rullestol vil ikke kunne benytte seg av denne løsningen da stolen vil sperre for døren når 
den åpner seg. Videre er terskelen nedsunket, slik at den vanskeliggjør innkjøring. I bildet til 
høyre har restauranten egen rampe opp til tredje nivå. Men det er ikke mulig å komme seg 
dit fra uterestauranten. Restauranten har to innganger. Den ene er trapp, mens den andre 
har en svært høy terskel inn (ca 10 cm). Begge disse tilfellene bør utbedres.

Hvorfor ikke bare sette opp dette skiltet?
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Mål for hjelpemiddelformidlingen
Det er satt noen politiske mål for hjelpe
middelforeningen i Norge. Viktige mål er 
at brukere med behov for hjelpemidler 
skal få likt tilbud uansett hvor man bor i 
landet. Det skal ikke være slik at du må 
flytte fra et sted til et annet for å få lov
messige hjelpemidler for å ivareta god 
livskvalitet når behovet for hjelpemidler 
oppstår. Videre er det viktig at de tilpas
sede løsninger skal være tilgjengelig til 
rett tid. Et viktig fokus er også tydelig vekt 
på brukermedvirkning.

Gjennom årene er det utviklet nært sam
arbeid med funksjonshemmedes organi
sasjoner. Med folketrygden som viktig 
bærebjelke, og med statlig finansiering av 
tjenestene er dette etter vår mening en 
viktig faktor for at dagens hjelpemiddel
formidlingssystem er bra. Samarbeidet 
mellom hjelpemiddelsentralene, kommu
nene og brukerne er også en forutsetning 
for at ordningen er vellykket.

Hvorfor ble det innført et  
formidlingssystem?
3 viktige faktorer gjorde utslaget. For mid
lingskompetanse var fraværende. Dette 
førte til at det ofte var ganske tilfeldig 
hvem som fikk tilgang til hjelpemidler, 

samt at det var store forskjeller i formidlin
gen, noe som kunne føre til at to personer 
med lik tilstand ikke fikk likt tilbud om 
hjelpemidler.

Evaluering av  
hjelpemiddelformidlingen
I 2010 leverte et eget utvalg forslag til 
endringer i hjelpemiddelformidlingen. 
Mandatet gikk på å sikre at brukerne fikk 
bedret livskvalitet, økt mestring og styrket 
deltakelse i samfunnet. Videre hvilke  
virkemidler som måtte til for å bedre kva
liteten til tjenestene og kompetansen for 
tjenestetilbydere, samt sikring av kost
nadene.

To viktige faktorer i forslaget til endret 
hjelpemiddelformidling skapte «storm» 
blant funksjonshemmedes organisasjo
ner. Uklarhet om hjelpemidlene skulle 
være en rettighet i folketrygdloven og en 
ordning der hjelpemiddelbehovet avgjø
res av kommunenes økonomi.

For brukerne av tjenester ville dette for 
eksempel føre til usikkerhet om tilgangen 
til hjelpemidler og fagkompetanse, bru
kerne måtte forholde seg til mange flere 
fagfolk og instanser. 

For kommunene vil konsekvensen bli at 
de tilføres nye oppgaver uten at man er 
sikker på at finansieringen er på plass. 
Færre enn halvparten av kommunene har 
egne ergoterapeuter, som er viktige i pro
sessen med å finne hvilke hjelpemidler 
som er beste egnet for brukerne.

Hvilke tiltak foreslår funksjons-
hemmedes organisasjoner?
Statlig finansiering via folketrygdloven, 
styrking av rehabiliteringstjenestene i 
kommunene, styrke spesialkompetanse i 

hjelpemiddelsentralene, ikke se på hjelpe
midler som en utgift, men snarere som en 
verdi for den enkelte og samfunnet, samt 
et krav om å styrke kvaliteten innen 
dagens system.

Staten vil spare penger!
Noen basishjelpemidler så som hjelpe
midler til å spise, drikke, hygiene, kle på 
seg og matlaging er tatt ut av folketryg
den. Begrunnelse er at det er vanlige 
produkter blant befolkningen. Etter NHF 
mening er dette en uforholdsmessig 
kostnad for personer som i utgangs
punktet ofte har dårlig økonomi. Et spesi
altilpasset spiseredskap koster fort 400 – 
450 kroner.

Hvilke forbedringer trenger vi så!
Styrke ordningen med offentlige anskaff
elser, fjerne 26 årsregelen for fritidshjelpe
midler, mer støtte til forskning, styrke 
brukermedvirkningen, bedre rehabilite
ringstilbudene i kommunene, korte ned 
altfor lange saksbehandlingsrutiner.

26 årsregelen – igjen
Intensjonen med folketrygdlovens 
be stem melser er at personer med ned
satt funksjonsevne skal ha muligheter til 
personlig utvikling, deltakelse og livsut
foldelse – likestilt med andre samfunns
borgere (Rundskriv til folketrygdlovens  
§ 10.7). Denne regelen må dessverre 
sees i sammenheng med rundskrift til ftl  
§ 10.6: Utenfor begrepet dagligliv i folke
trygdlovens forstand faller trening, sport 
og hobby.

Hva har så NHF gjort?
Dette er en sak der NHF har drevet aktivt 
pådrivningsarbeid mot besluttende myn
digheter over mange år. Alliansebygging 
er viktig. Her har organisasjonen samar
beidet med Norges Idrettsforbund, FFO, 
Barneombudet og Ridderrennet. Vi har 
deltatt på møter på Stortinget. Media er 
benyttet, det har vært gjennomført 
debattmøter og det har vært aksjoner på 
Facebook. Dessverre uten at det har hjul
pet så langt.

Se også leder side 4.

Hva skjer innen hjelpemiddelområdet?
■   Referert fra Guri Henriksens foredrag på NHFs samling i Hurdal i august. Sammenfattet av Torleif Støylen   Foto: Roy Johansen

Fakta:
•	 Nesten	370.000	personer	har	fått	hjelpemidler	på	utlån	gjennom	folketrygden.
•	 Mer	enn	50	%	av	brukerne	er	over	67	år.
•	 	8	av	10	brukere	er	fornøyd	med	tjenestene	ifølge	en	undersøkelse	fra	2008.	
 Yngre brukere under 20 år er minst fornøyd.
•	 Kommunene	har	stor	nytte	av	sentralens	fagkompetanse.
•	 De	siste	årene	har	utgiftene	flatet	ut	og	det	er	oppnådd	innsparinger.	
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BPA er en alternativ organisering av prak
tisk og personlig bistand for funksjons
hemmede, både i og utenfor hjemmet. 
BPA handler om retten til å bestemme 
når, av hvem, til hva og hvor assistansen 
skal ytes, og om at man selv har ansvaret 
for organisering og innhold av ordningen.

Dagens situasjon for mange funksjons
hemmede er begrensninger i aktiv del
takelse i samfunnet. Derfor er det viktig 
for Uloba med en rettighetsfesting av 
ordningen med BPA. Det viser seg nå at 
forslaget som foreligger fra myndighetene 
har et innslagspunkt for BPA på mellom 
25 og 32 timer.  Dette vil føre til at over 
halvparten av de som i dag kommer inn i 
ordningen med BPA, vil falle utenfor og vil 

etter Ulobas mening være en svekket 
løsnin g.

Blant ordninger som utelates fra BPA er 
fritid, helsetjenester og det er satt en øvre 
aldersgrense på 67 år.  Det er heller ikke 
mulig med punktvis assistanse om natten 
eller om man har behov for å ha flere 
assistenter til stede samtidig, får man hel
ler ikke benytte BPA.

Ulike typer av avlastningstiltak bør i følge 
høringsnotatet ikke omfattes av rettig
hetsbestemmelsen. Dette får store kon
sekvenser, særlig for funksjonshemmede 
barn. I dag har en familie som er innvilget 
avlastning for sitt barn, mulighet til å søke 
om å få BPA isteden.

BPA
Brukerstyrt personlig assistanse eller bor
gerstyrt personlig assistanse som Uloba 
benevner det som, ble nedfelt i lov om 
sosiale tjenester § 4.2. I rundskrivet til 
BPA fra 2000 presiseres det at målet er å 
bidra til at brukeren får et aktivt og mest 
mulig uavhengig liv til tross for sterkt 
funksjonshemming. Helt i samsvar med 
Ulobas visjon.

Ulobas syn har alltid vært at alle ville være 
best tjent med at BPA løftes ut av kom
munen – og kommuneøkonomien – og 
legges til Navsystemet, der ordningen 
kan slås sammen med andre ordninger 
med samfunnsdeltakelse som formål,  
slik som funksjonsassistanse, lesehjelp, 
tolke tjeneste, jobbreiser osv. 

Økonomi
Ordningen med BPA har vært forsøkt 
økonomiberegnet og ulike tall har versert 
og at den kan bli svært kostbar for kom
munene. Dagens ordning skal gjennom
føres med en øvre ramme på 1,7 milliar
der kroner. ECON (analysebyrå) anslår at 
samfunnet kan tjene 300.000 kroner for 
hver person som har BPA.

ULOBA SA!
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Uloba SA er en interesse organisasjon med en politisk visjo n om en verden der funksjonshemmede har 

frihet til livsutfoldelse og kan delta på lik linje med andre på alle samfunnets arenaer. Intensjonen er at 

funksjonshemmede skal få bedret sin livskvalitet ved å leve aktive og meningsfulle liv. Organisasjonen 

har i dag ca. 1000 medlemmer og ca. 6000 assistenter.

■   Referert fra Lill Kristin Musken Granlunds foredrag på NHFs samling i Hurdal i august. Sammenfattet av Torleif Støylen

■   Foto: Roy Johansen

BPA er en alternativ 
organisering av praktisk 
og personlig bistand for 
funksjonshemmede, 
både i og utenfor  
hjemmet. 



Herlige dager
i Hurdal
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FOTO: ROy JOHANSEN

Stein får god hjelp av Birgitte for å teste hjelpemidler fra Enklere Liv.



Grenseløst
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Yezz, den satt, tenker jeg!

Sandra Perez fra Enklere Liv 
orienterer om deres produkter.

Sofaprat!



20

Medlemsblad for Norges Handikapforbund Oslofjord VestGreNseløst

REISER 
HELE ÅRET

Fra kr. 1.890,-

www. hvitebusser.no 

POLEN, TYSKLAND OG FRANKRIKE

NB! 
Annonsen skal settes sammen 
med artikkel om 
Hvite Busser i bladet.

Hvite Busser er en ideell stiftelse som arbeider for å 
spre kunnskap om menneskeverd, menneskerettigheter 
og demokrati. Vi har som mål å øke den verdiorienterte 
handlingsbevisstheten hos hver enkelt som reiser med 
oss. Denne handlingsbevisstheten vil vi skal føre til en 
større grad av inkludering, forebygging av mobbing og 
utstøting og skape en økt toleranse mellom mennesker. 
Både individer og grupper.

Målgruppen til Hvite Busser er både ungdommer og voksne med 
interesse for tematikken våre turer formidler. De fleste som reiser 
med Hvite Busser er ungdommer, primært i 10. klassetrinn. En 
økende andel turer er i sin helhet organisert og styrt av foreldre
grupper, men mange skoler ser viktigheten av at skolen selv både 
engasjerer seg og bidrar ved å sende lærere med på turen.

Transportmidlene er i hovedsak moderne busser. I tillegg kommer 
ferger, enten over til Danmark, til Tyskland eller til Polen. 

Vi ber alltid om tilbakemelding på om noen har noen spesielle krav, 
eller behov. Det kan dreie seg om alt fra forskjellige matallergier til 
funksjonshemminger. Når det kommer melding om slike behov 
bestilles busser med tilpasninger for bevegelseshemmede, rulle
stoler mm. På hotellene er det alltid rom som er tilpasset for funk
sjonshemmede, med spesiell vekt på bevegelse. Vi bruker kun 
hotell med universelt utformede inngangspartier, godkjente heiser 
og med egne handicaprom.

I leirene er det litt forskjellig standard. I Sachsenhausen (der mange 
nordmenn satt) er det god tilgjengelighet, og langt på vei etablert en 
universell utforming, både inn og ut av bygg og på det store leirom
rådet. Det er omtrent samme standard også i Ravensbruck. 
I Auschwitz er det ikke tilpasset bevegelseshemmede inn og ut av 
bygningene. (Vi er i dialog med Hjelpemiddelsentralen i Telemark for 
å få hjelp til å utforme en tilgjengelighetsløsning for enkelte av byg
ningene, som Hvite Busser kan gi til leiren). Auschwitz er knyttet tett 
opp mot Birkenau. I denne leiren er det store, åpne områder som er 
godt tilrettelagt for bevegelseshemmede. Avstandene kan imidlertid 
være store. 

Det er forskjellig standard på tilgjengelighet i Polen sett i forhold til 
Tyskland. I attraksjonen «saltgruvene» i Krakow er det egne turer for 
bevegelseshemmede. Ellers er det generelle tilbudet preget av mye 
trapper.

Turer med Hvite Busser inneholder normalt en blanding av alvorlige 
temabesøk og mer «lyse» opplevelser. Disse kan man velge ut fra 

Hvite Busser
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Likemannsarbeid har vært drevet av 
organisasjoner i en årrekke, også i 
Norges Handikapforbund. Her har det 
vært og er landsforeningene våre som 
har dette som et satsningsområde. 
Likemannsarbeid er noe som skjer mel
lom mennesker i samme livssituasjon 
eller som har samme diagnose. 

Tilbakemeldinger fra våre likemenn sier at 
antall henvendelser har gått ned, noe 
som kan skyldes tilgang til informasjon på 
internett.

Likevel er behovet for en å snakke med 
tilstede, men vi må se oss om etter nye 
samarbeidspartnere og nye arenaer å 
utøve likemannshjelpen på – brukerkon
tor ved sykehusene.

Sykehuset i Vestfold – Tønsberg
Et samarbeid mellom Lærings og mest
ringssenteret og brukerorganisasjonene i 
flere år, førte til offisiell åpning av bruker
kontoret 3. april. Brukerkontoret ligger 
sentralt til i sykehusets vestibyle, og NHF 
Oslofjord Vest har likemenn som betjener 
kontoret. Her er det to og to likemenn 
som har vakt, og disse skal fortrinnsvis 

representere ulike brukerorganisasjoner. 
Tilbakemeldinger så langt har vært posi
tive. Både likemenn, brukere av kontoret 
og helsepersonell er fornøyd. 

Brukerkontoret har siden oppstarten 
ut videt sin åpningstid, og er betjent på 
følgende tidspunkt:
Tirsdag, onsdag og torsdag: 
kl. 11.0013.30 
Onsdag: kl. 16.3019.30

Sykehuset Telemark – Skien
3. juni ble det avholdt et møte med ulike 
brukerorganisasjoner for å lufte stemnin
gen for et brukerkontor ved sykehuset. 
Samtlige var enige om at dette var et 
godt tiltak, og prosjektleder fikk klarsignal 
til å jobbe med sykehusets ledelse om et 
egnet lokale.

Per dags dato foreligger det ikke noe 
svar, til tross for purring av henvendelsen, 
men det blir fulgt opp, for ønske om et 
brukerkontor er sterkt blant organisa
sjonene.

I dag er det et brukerkontor knyttet til 
Lærings og mestringssenteret, men 

dette ligger altfor bortgjemt til at det kan 
benyttes slik et brukerkontor skal. 

Sykehuset Buskerud – Drammen
Her har det også pågått en prosess i len
gre tid, men det har vært mye frem og 
tilbake i forhold til lokale på sykehuset. 
Rett før sommerferien kom det beskjed 
om at det gamle kassakontoret i syke
husets vestibyle vil bli det nye bruker
kontoret.

I skrivende stund jobbes det hardt for å få 
på plass møbler og annet nødvendig 
utstyr til kontoret. Det vil bli sendt ut brev 
til alle brukerorganisasjoner for å finne ut 
hvor mange likemenn som er tilgjengelige 
og klare for å starte opp en vaktordning 
fra uke 41. Alle som er interessert vil bli 
innkalt til et informasjonsmøte 24. sep
tember. Dersom organisasjonene har til
litsvalgte som ønsker å være likemann, 
men som ikke har grunnopplæringen vil 
det bli gitt tilbud om skolering.

Prosjektet går sin gang, og målsettingen 
er å ha på plass et brukerkontor i hvert 
fylke som regionen dekker.

Brukerkontor for  
pasienter og pårørende
I regionen pågår det et prosjekt med tittelen «Brukerkontor – det gode supplementet».

Tekst: Karine Strand Kløvtveit, prosjektleder

en foreslått meny, der universell utforming 
vil være på plass i en god del attraksjoner. 

I leirene bruker guidene (leirenes egne 
guider) mikrofoner som gir lyd til indivi
duelle øretelefoner. Vi er ikke kjent med at 
det er teleslynge på noen av disse 
steden e. 

Opplevelsene på turene kan kort beskri
ves med mottoet vårt; «Reis bakover, 

tenk fremover». Vi oppsøker den syste
matiserte ondskapen for å gi ungdom
mene en refleksjonshorisont der målet er 
å  gjøre  menneskeverd og menneske
rettigheter til dagsaktuelle temaer. Reise
lederne fokuserer mye på bevisstgjøring 
om verdivalg i dagliglivet. 

Andre store konflikter der menneskever
det er satt til side brukes alternativt til 
andre verdenskrig. 

På turene får ungdommene også prøvd 
seg med såkalte «dilemmaøvelser», der 
verdivalgene våre blir testet og snakket 
om. Mye av refleksjonene går også på 
hvordan vi skal bli mer inkluderende, tole
rante og hensynsfulle i hverdagen. 

Etter besøket i Auschwitz samler vi grup
pene til diskusjon og refleksjon. 
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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
Epost: baard.midtgaard@kabeltv.as

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

Individuell plan (IP) og brukerstyrt 
personlig assistent (BPA)
Bjørn Gunnar Aasbø
Tel.: 37 15 23 77 / 97 12 77 67
Epost: bgaa@tyri.net

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

Bilsaker, NAV og Husbanken
Arve Kristoffersen
Tel.: 32 76 20 50 / 48 12 70 01
Epost: arvkri@online.no

Skattespørsmål, hjemmetjenester 
og folketrygd
Kari Miriam Johansen
Tel.: 33 08 18 93 / 90 91 04 89
Epost: kamjoh@online.no

BPA og kommunale tjenester
Inger Kvennodd
Tel.: 91 59 70 21
Epost: vkvenno@online.no

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

Idrett
David Ryste
Tel.: 97 08 60 38
Epost: vikingblod@hotmail.com

Øvrige henvendelser kan rettes til:
NHF Oslofjord Vest: Tel.: 95 52 81 97
Epost:  nhf. oslofjordvest@nhf.no

NHF Agder: Tel.: 99 71 42 98
Epost: 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
Epost: rune.klovtveit@lifi.no

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

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

Anne Lise Fluto
Prestelie 6
3570 Ål
Tlf.: 32 08 16 71 / 95 94 98 82
Epost: anlf@online.no

Anne Cecilie Selberg
Steinsvingen 3 e
3615 Kongsberg
Tlf.: 95 22 13 24
Epost: anneselberg@hotmail.com

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

Inger Kvennodd
Rindesveg 16
3950 Brevik
Tlf.: 91 59 70 21
Epost: vkvenno@online.no

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

Lars Foss
Foss
3358 Nedre Eggedal
Tlf.: 32 71 25 49 / 92 61 70 96
Epost: laf2@online.no

Vibecke Selliken
Gydasgate 10
3732 Skien
Tlf.: 98 82 25 76
Epost: vibeckesel@msn.no

Hvem er vi?

Anna-Lisbeth Bakke 

Regionkontorleder

Tlf. direkte 91 30 37 38

Epost: annalisbeth.bakke@nhf.no

Torleif Støylen 

Organisasjonskonsulent

Tlf. direkte 95 52 82 07

Epost: torleif.stoeylen@nhf.no

Karine Strand Kløvtveit

Prosjektleder brukerkontor

Tlf. 901 28 148

Epost: karine.strand@nhf.no

Regionkontoret
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Sofakroken

■   Foto: Jan Arne Dammen

er en strofe vi husker fra sangen  

”I ensomme stunde...”,  som i hvert 

fall vi - den eldre garde -husker fra 

skole sangboken. Ole Bull har både 

diktet den, tonesatt den og framført 

den på sin uhyre kostbare fiolin. Den 

ble spilt i radioen nå nettopp.  

Jo eldre vi blir jo oftere dukker gamle min
ner frem  de som ifølge sangens gam
melmodige språk ikke skylles over av 
tidsbølger. Hjernen vår er så sinnrikt inn
rettet at det går ikke an å glemme  selv 
ikke det vi gjerne kunne tenkt oss å 
glemme. Det er ikke mulig  ikke før avfel
dighet og demens eventuelt har innhentet 
oss, og enda er det usikkert. Statistikker 
viser at de fleste av oss nordmenn unn
går demens, så minnene blir nok værende 
hos de fleste. Regn med det! De kan 
dukke opp når en minst aner det, og nylig 
skjedde akkurat det i min hjerne. 

Den har selvsagt et kjempelager så lenge 
som den har vært med i tiden. 22. mai i år 
var ”A.L.F. Telemark” på tur til Mårbacka i 
Sverige (Selma Lagerlöfs hjem). Under 
guiding der av en nydelig studine, ble jeg 
plutselig hensatt til skolestua mi på 
Klovholt skole  var i 4. klasse igjen og 11 
år gammel. Jeg skulle få lov å lese den 
dagen, og det var stas det. Bare en elev 
hver uke, og det gikk på omgang. Vi fikk 
et tema med noe stoff tildelt som var 
hjemmelekse, og som skulle lages gjen
fortelling av fra kateteret med egne ord. 
Regning og tegning var jeg ikke god på, 

men kristendom og lesing gikk bra. Trolig 
kom det av at jeg elsket å lese, og den 
leseboken vi hadde var slett ikke dårlig. 
Den hadde litt stoff fra omtrent alle de 
store forfatterne i Norden. De har alle noe 
som kan passe for barn når det letes 
etter det. Vi fikk på den måten vite hvem 
de store var om ikke annet. 

Etter de obligatoriske 7 årene på folke
skolen, visste vi en god del om norsk lit
teratur. Det er ikke er pensum i barnesko
len lenger på det alderstrinnet. Jeg hadde 
trent hele uken, for det jeg skulle lese var 
på svensk, krevende det, og det var ikke 
brukt tidligere det jeg kunne huske. Men 
Selma Lagerlöf hadde fått et lite stykke i 
leseboken hun også. Trolig hadde ikke 
læreren sett så nøye på det før han ga 
det fra seg  trodde vel det var greit. Ikke 
helt hans greie, tror jeg.  

Jeg begynte å lese : ”Hur gamal han enn 
ble, kunne Jan Andersson i Skrolycka 
aldrig glömma den dagen den lille flickan 
hans kom til världen....” Det gikk bra det, 
 neste setning startet med .. ”barnmor
skan” ... jeg visste det het jordmor på 
norsk  en slik som hadde vært hjemme 
hos oss 4 ganger. 

Det var da læreren stoppet meg: ”Nei, 
Else, dette tror jeg ikke passer for barn, 
du kan heller fortelle om noe annet du 
kan  Hans Nielsen Hauge  som vi snak
ket om forleden”. Han mumlet noe, og 
hadde nok rett i det han mumlet, for det 
var i 1938, dette må vi huske. Læreren 
var attpåtil klokker og kirkesanger. Så 

jeg fikk altså ikke imponere de andre med 
svensken min og var nok skuffet. Det gikk 
da greit med Hans Nilsen Hauge også 
som sang ute på åkeren sin, men jeg fikk 
ikke imponere med svensken min, og 
den som hadde vært så tidkrevende å 
lære. Litt av en fyr Hans Nilsen Hauge 
også, men noe annerledes  ganske mye 
annerledes faktisk  og hadde svært lite 
felles med Jan Andersson i Skrolycka.  

Denne skoletimen stod klinkende klart for 
meg der vi stod i Selma Lagerlöfs hjem 
den 22. mai i år, og hørte guiden fortelle 
om hennes forfatterskap. Hun nevnte 
hennes bok med tittelen ”Kejsarn av 
Portugalien”, som inneholdt det lille styk
ket i min gamle lesebok som ble droppet. 
Den ”lille flickan” som Jan Andersson ble 
far til, som han døpte til navnet Klara Fina 
Gulleborg  og som han elsket så høyt  
hun fikk en skjebne hennes far aldri 
hadde tenkt. Hun ble prostituert i stor
byen  den gyldne staden. Han ble sinns
syk av dette og trodde resten av livet at 
han var ”Kejsarn av Portugalien”. Ingen 
lystelig historie det.

Men jeg kommer alltid til å huske den fra 
lesetimen på Klovholt skole. Den lå på 
«harddisken», der det ligger alt sammen. 
Vi glemmer aldri! En liten hendelse  et 
sted, en lukt eller en setning  kan brått 
bringe ting for dagen og gi oss 
”Stevnemøte med glemte år”, som Sigurd 
Hoel kalte det. 

Else

”OG GAMLE MINNER DUKKER 
ATTER FREM...”
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Ansvarlig: 
Birgitte Holmsen

 

Nå er det høst, det blåser, du 
ser bladene bare lette fra 
bakken. Det er jo magi. Jeg er 
til. Jeg er en del av noe større. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lag ditt eget høst bilde av alle de 
flotte høstbladene som er ute nå og 
gjerne send det inn til oss  

Her er det noen tips: 

 

 

 

 

 

 

Oppskrift  på eplekake 

        4 stk syrlige eple  

 150 g sukker  
 2 dl druejuice , eller liknende 
 2 ss balsamicoeddik  
 150 g mykt smør  
 150 g sukker  
 3 stk egg  
 375 g hvetemel  
 ½ ts bakepulver  
 ½ ts vaniljesukker  
 2 dl melk  
 ½ ss malt kanel  
 2 ss sukker  

1. Skrell eplene og del dem i båter. Legg  
dem i en kjele med sukker og juice og la 
dem koke på lav varme i ca 10 minutter. 
Ta dem ut av laken og avkjøl. Kok inn 
laken til den er sirupsaktig. Tilsett litt 
balsamicoeddik. Sett laken til side. 
2. Pisk smør og sukker hvitt, bland inn ett 
og ett egg. Bland det tørre og vend det inn i 
smørkremen. Rør inn melken til slutt. Legg 
bakepapir i bunnen av en springform og 
hell røren i formen. Bruk en slikkepott og 
jevn ut overflaten. 
3. Trykk eplebåtene ned i røren i et pent 
mønster. Dryss over kanel og sukker. 
4. Stek kaken ved 180 ˚C i ca 45 minutter. 
Sjekk med en pinne at kaken er 
gjennomstekt. 
5. Pensle kaken med sirupen mens den 
ennå er varm. 

HAHAHA                                               
HAR DU HØRT OM HØNENE SOM HADDE 
SÅ HØY FEBER AT DET BARE KOM 
KOKTE EGG? 

BBAARRNNAASS  
SSIIDDEE  
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18.-20. juli i år, gikk Slottsfjellfestivalen av stabelen i 

Tønsberg. Over 12 000 mennesker gjestet festivalen 

hver dag, og noen av artistene man kunne høre i år 

var Biffy Clyro, Kaizers orkestra, Karpe Diem, Kendrik 

Lamar, Hot Chip, Susanne Sundfør, Imagine Dragons, 

Bad Religion og mange andre. 

Bilder og tekst: Anna-Lisbeth Bakke

Ungdomssiden

Slottsfjellfestivalen 2013

Festivalområdet ligger på et fjell med en fantastisk utsikt over 
Tønsberg, og det er derfor flere utfordringer for bevegelseshem
mede på området. 

Et stort pluss til arrangørene i år var derfor at de hadde lagt 
tribun en som det er mulig for rullestolbrukere å benytte i til
knytning til den ordinære tribunen og at det var HC toalett i 
umiddelbar nærhet. 

Det var også gratis inngang for ledsagere. Værgudene var også 
med arrangørene i år, og solen skinte fra skyfri himmel i tre 
dager med variert musikk og god stemning.

Rampe til tribuneplass for bevegelseshemmede.
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Neste dag tok bussen oss til Berlin. 
Under reisen i bussen ble vi servert pøl
ser, kaffe, kjeks og kaker av Hilde som 
var med som vertinne og assistent på 
bussen. Vi hadde litt tid for oss selv før 
middag, og mange hadde lyst til en liten 
rekognoseringstur i nærmeste omegn av 
Scandic Hotell.  Potsdamer Platz var 
nærmeste nabo, samt et stort handle
senter, Arkaden med mange koselige 
restauranter og puber i tillegg til forretnin
ger.  Kvelden ble tilbragt på hotellets 
veranda hvor vi kunne sitte i solen.

Neste dag var satt av til sightseeing med 
buss og en flink og hyggelig svenskta
lende guide, Heike. Hun tok oss med til 

de aller mest kjente plassene i byen, men 
også mye som var ukjent for oss. Vi fikk 
lære mye historie fra tiden da muren kom. 
Blant severdighetene vi så var 
Branderburger Tor, rester av muren med 
alle kunstverkene, Check point Charlie, 
minnesmerke over jødene som ble drept 
under krigen og mye annet. Lunsj ble 
servert ved elven Spree på restaurant 
Zollpack hof. Her kunne vi nyte solen og 
livet på elven, et godt måltid og hyggelige 
venner. Middag ble inntatt på hotellet, og 
senere gikk vi ut for å kose oss.

En ny dag kom og denne hadde vi til 
egen disposisjon. Valgene hver enkelt tok 
var forskjellige, men siden været var på 

sitt aller beste ble dette en flott opp
levelse. Flere av deltagerne ville ta 
Branderburger Tor i nærmere øyesyn 
siden bussen ikke kom helt inntil på 
grunn av alle sperringene som var satt 
opp.  Berlin hadde jo storbesøk av 
Obama med familie de to dagene.

Tidlig neste morgen var det tid for å reise 
hjem. På veien til Kiel ble vi servert lunsj 
av Hilde. Den besto av brød med speke
mat, kaffe, muffins og sjokolade. Ikke 
dårlig servering det til å være inne på 
bussen. Den har et lite kjøkken og stort 
handikaptoalett. Ingen sak da. Etterpå 
var det «eksamen». Vi fikk 20 spørsmål 
som skulle besvares, alt hadde vi hørt om 
på turen. Det var to på hvert lag. Vi burde 
kanskje ha fulgt enda litt bedre med i 
timen, for ingen hadde alt riktig. En vinner 
ble det likevel, og de fikk premie! 
Gratulerer til dere to.

Color Fantasy lå ved kai da vi kom, og 
overfarten ble like behagelig som turen 
ned. Fint vær, god mat og hyggelig sam
vær pluss litt handling i Taxfree butikken.

Neste dag tok vi den korte veien tilbake til 
Drammen hvor bilene våre sto og ventet 
på oss. Christer takket for turen og for 
god hjelp fra assistentene våre. Vi takket 
tilbake for en kjempeflott tur. Takk Christer 
og Hilde – vi sees kanskje igjen!

Poliolaget i Buskerud på tur til Berlin

15. juni møtte 25 forventningsfulle 
deltagere på vår sommertur til 
Berlin. I år som tidligere var det 
Freedom Express som sto for 
opplegg og buss. Vi startet med 
en liten kjøretur til Oslo hvor Color 
Magic skulle ta oss videre til Kiel. 
Med fint og stille vær og buffet på 
kvelden ble overfarten behagelig 
og hyggelig.

■   Tekst:  Wera Fjeld, LFPS Buskerud.  

■   Bilder: LFPS Buskerud

Her planlegges det videre programmet!

Brandeburger Tor, Kjent plass i byen.
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Din samarbeidspartner innen:
Adressering  • Plastpakking  • Håndarbeide • Pakking

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

Annonsen skal settes på tekstside

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 tekstsideHensikten med Barnas Ridderuke er å gi tilbud til barn og unge 
med funksjonshemninger til å kjenne gleden ved å gå på ski. 
Tilbudet går først og fremst til barn og unge mellom 10 og 15 år 
med fysiske funksjonshemninger fra hele landet. Barna får skiin
struksjon gjennom lek og turgåing på flatmark og i bakker. På 
kveldene er det sosiale aktiviteter med bl.a. underholdning og 
sammenkomster. Sammen med instruktørene bor de i hytter, 
hvor de deler på daglige gjøremål som å lage mat, vaske opp etc.

 Barnas Ridderuke blir alltid arrangert tidlig på vinteren, i uke 3, 
denne gang fra søndag 12. til lørdag 18. Januar. Da skapes det 
forutsetninger for at barna kan ha glede av å benytte hele vinte
ren med ski på bena. Søknadsfristen er allerede 25. november og 
det bør de som har lyst til å delta neste år merke seg, sier leder av 
Barnas Ridderuke Erik Lindh. 

Info og søknadsskjema på Beitostølen Helsesportssenteret sin 
hjemmeside: 
på www.ridderrennet.no og 
http://www.bhss.no/barnasridderuke.aspx

I dagene 12. – 18. januar 2014  

arrangeres Barnas Ridderuke for  

32. gang på Beitostølen 

Helsesportssenter. Mange barn og 

unge har gjennom årene hatt med 

seg mange positive oppleveleser  

herfra. Søknadsfristen er allerede  

25. november 2013.

■   Tekst og bilder: Jan Arne Dammen

Alltid mye moro og stor 
stemning under Barnas 
Ridderuke.

Barnas Ridderuke 2014
12. – 18. januar 2014
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«We can manage» - NHF høster ros for 
spare- og lånegrupper i Uganda
Jeg teller 21 hender i været. I denne gruppen på 24 mennesker så er det 21 foreldre som i år 
har sendt barna sine på skolen. Jeg spør hvor mange som klarte å betale skoleutgiftene for 
barna sine i fjor. Ingen hender.  Så hva har skjedd?
■   Tekst og bilder: Kristin Iversen, NHF

Siden 2009 har NHF støttet et spare og 
lånegruppe prosjekt i Uganda sammen 
med vår søsterorganisasjon NUDIPU. 
Uten å tilføre annet enn kunnskap klarer 
dette prosjektet å forbedre livene til fat
tige funksjonshemmede på landsbygda i 
Uganda i løpet av kun ett år. Og forskjel
lene er godt synlige – i tøyet, i selvtilliten, 
og i hjemmene deres. 

«Mange bekker små gjør en stor å»
NHF og NUDIPU jobber svært målrettet 
mot bærekraftig utvikling og spare og 
lånegruppe prosjektet «We Can Manage» 
kan vise til svært gode resultater. Ved 
hjelp av opplæring og veiledning mobili
serer gruppene eksisterende ressurser 
innenfor lokalsamfunnet, noe som gjør 
det mulig for gruppene å spare til husdyr 
eller ta opp lån for å kjøpe dyrket land. 

Og å betale skoleavgifter og skoleunifor
mer og sende barna sine på skolen. 

– Men de har jo ingenting, protesterer 
enkelte. Jo, de har litt. Og hvis de sparer 
litt, så blir det etter hvert til mer, og til 
sammen med profitten på gruppemed
lemmenes lån så sitter alle igjen med en 
fin liten sum når årets spare og låne 
syklus er omme. 

Viktigheten av eierskap
Et grunnleggende prinsipp er at prosjek
tet ikke tilfører noen form for verdier inn i 
gruppene. Gruppene må selv kjøpe pen
geskrin, kassabok og bankbøker. Alt er 
kjøpt for egne penger, og alle penger i 
potten er deres penger. Det gjør at alle 
har en felles interesse i gruppa og at alle 
holder seg til de kjøreregler som gruppa 

selv har satt. For eksempel, kommer du 
for sent til det ukentlige møtet må du 
betale en bot. Betaler du for sent ned på 
lånet ditt, må du betale en straffeavgift. 
Samtidig så betaler alle også inn en 
ukentlig sum til et velferdsfond slik at der
som du skulle trenge akutt hjelp så kan 
du få hjelp fra dette fondet.

Mange av disse gruppene investerer 
også i diverse inntektsbringende prosjek
ter sammen, noe som ofte bidrar til ytter
ligere generering av midler i gruppa – men 
ikke alltid. Under et besøk til Mbale møtte 
jeg en gruppe som hadde fått et stort 
antall kyllinger av en internasjonal 
bistandsorganisasjon. Kun halvparten av 
kyllingene var fortsatt i live og gruppa slet 
med å finne råd til å kjøpe mat til de 
resterende kyllingene. Det ble foreslått å 
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samle inn en fast ukentlig sum i gruppa til 
kyllingfôr, men gruppemedlemmene ville 
ikke ‘blande’ de to prosjektene på den 
måten. De foreslo heller å spørre donorer 
om penger til fôr. Dette er ikke en særlig 
bærekraftig løsning da det krever at uten
forstående donorer stadig kommer inn 
med mer penger. Det var svært tydelig at 
ingen følte eierskap ovenfor de stakkars 
kyllingene. I tillegg virket det som om hele 
temaet sådde splid innad i gruppa. 

I kontrast så hadde gruppa nylig begynt 
sin andre «We Can Manage» spare og 
låne syklus og de hadde blitt enige om å 
øke den ukentlige spareandelen fra 2000 
til 3000 shilling. Med andre ord så opp
levde de det som mer verdifullt å inves
tere i sitt eget prosjekt enn en eventuell 
fremtidig profitt ved å holde liv i kyllingene. 

Ikke bruk bakdøra
«We Can Manage» prosjektet mobiliserer 
grupper på opptil 30 mennesker bestå
ende av personer både med og uten 
funksjonsnedsettelser. Siden oppstart 
høsten 2009 har prosjektet nå mer enn 
15 000 aktive medlemmer i østlige 
Uganda. Ved siden av å fokusere på eier
skap og bærekraft er det viktig å ta de 
nødvendige stegene med lokale beslut
ningstagere. NUDIPUs regioner og lokal
lag samt lokale myndigheter må inklude
res og informeres jevnlig. Disse er også 
ressurspersoner når man ønsker å imple
mentere en aktivitet eller hente informa
sjon i deres nærmiljø, så et tett samarbeid 
er avgjørende. En flaskehals i byråkratiet 
kan fort forsinke og ødelegge for mange 
mennesker.

Fra ensomhet til fellesskap
De positive ringvirkningene fra prosjektet 
er mange. Vi opplever en betydelig 
økning i aksept av personer med funk
sjonsnedsettelser og en merkbar aktelse 
for gruppemedlemmene i landsbyene. 
Plutselig har medlemmer av denne grup
pen fått penger mellom hendene, de 
tigge r ikke lenger, de har byttet ut strå
takene på husene sine med bølgeblikk og 
de har startet små butikker. Istedenfor å 
sitte virksomhetsløse utenfor jordhyttene 
sine har de fått struktur på dagen og en 
grunn for å stå opp om morgenen – de 

må jobbe for samle penger til det måned
lige spare beløpet, de må spare for å 
betale ned på lånet fra gruppa. De fleste 
kjente ikke hverandre fra før men tar nå 
opp personlige problemer i gruppa, for å 
søke råd og støtte. Fra å være utstøtt og 
alene opplever de et godt samhold. 

Forskningsprosjekt med NHH
Spare og lånegruppe prosjektet har til
trukket seg mye internasjonal interesse 
og anerkjennelse, kanskje spesielt fordi 
det er et så godt eksempel på inklude
ring. Disse gruppene er ikke kun for funk
sjonshemmede, de er for alle, men majo
riteten skal ha en funksjonsnedsettelse 
og gruppa skal ledes av funksjonshem
mede. 

NHF har samarbeidet med Norges 
Handelshøyskole (NHH) i flere år og par
tene har i 2013 gått sammen om et større 
forskningsprosjekt på spare og låne
gruppene. Målet er å dokumentere effek
ten av gruppene i lokalsamfunnene og se 
til hvilken grad funksjonshemmedes livs
kvalitet er forbedret etter at prosjektet ble 
initiert. Med dette for øye reiste NHH og 
NHF til Manafwa i Uganda, et distrikt så 
langt urørt ift denne typen prosjekter, for 
å planlegge de siste detaljene for forstu
dien som ble satt i gang i august. I løpet 
av fem uker skal 1500 personer intervjues 
og i løpet av et par år skal personene 
igjen følges opp for å måle eventuell 
effekt av spare og lånegruppene som vil 
bli introdusert i området.
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Vi er opptatt av å hjelpe andre der det 
trengs mest, og har støttet mange pro
sjekter gjennom loddsalg og gaver. Bl.a. 
samlet inn penger til Pulsoxymeter og 
Hjertestarter i syke bilen. Vi har lang vei til 
sykehus, og det er derfor viktig med riktig 
utstyr. Laget vårt er en engasjerende 

gjeng mennesker med 32 medlemmer fra 
50 101 år.

Sender en hilsen og takk til de som var 
med og gjorde dagen vår så hyggelig.  
En spesiell hilsen og takk til Margit A. 
Tollefsen og Edith Jacobsen (tidligere 

fylkes sekretær), som startet laget vårt i 
1988.

Takk for alle hilsener og gaver vi fikk.

Vennlig hilsen oss alle i Nore & Uvdal 
handikaplag v/ Solveig Kristiansen leder.

Nore & Uvdal handikaplag har hatt 
sitt 25 års jubileum 17/8 -13
Vi var samlet på Brøstrud Pensjonat 

m/24 gjester. Koste oss med deilig 

mat, kaffe og kaker.

Det ble lest opp et sammendrag av 

hva vi har holdt på med i alle år, og 

vårt hovedfokus har alltid vært på 

tilgjengelighet.  Vi er også veldig 

opptatt av sosialt samvær, vært på 

mange turer, både dagsturer og 

langhelger, alene og sammen med 

andre lokallag.

Vi gratulerer!

Dagens styre i lokallaget.

To glade damer – ung i sinnet! Jubileumskake
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I forbindelse med NHF Nore og Uvdals 25 års jubileum 17. august, ble Margit Anette 

Tollefsen hedret med NHFs sølvnål. Forslaget ble fremmet etter tips fra lokallaget som 

ønsket å hedre henne for hennes lange engasjement i det aktive lokallaget.

NHF hedrer
Margit Anette Tollefsen

Hun ble medlem av NHF i 1983
Margit Anette Tollefsen tildeles NHFs 
sølvnål for sitt lange engasjement i 
Norges Handikapforbund. Hun var med 
og startet NHF Nore og Uvdal i 1988, og 
har sittet som leder og nestleder i laget i 
hele 21 år.  Hun har også innehatt en del 
andre verv ved siden av dette. Deriblant i 
rådet for eldre og uføre siden 1993 og 
frem til 2013. Hun var blant annet med i 
Telefonkontakten fra midten av 90tallet 
og frem til denne ble lagt ned i 2007.

Tross sine plager siden bilulykken som 
gjorde henne lam, har hun stått på og 
greid det utrolige med sitt pågangsmot, 
engasjement og gode humør.

I følge dagens lokallagsstyre hadde ikke 
NHF Nore og Uvdal bestått uten henne.

Norges Handikapforbund ønsker å 
uttrykke sin takknemlighet fore det åre
lange engasjementet Margit Anette 
Tollefsen har utvist og hun hedres derfor 
med NHFs hedersmerke i sølv. 
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I en gruppe møter elevene personer som 
av ulike årsaker er av hengig av rullestol. I 
samtale med elevene svarer de på alle 
mulige slags spørsmål. Intet spørsmål er 
dumt og alle spørsmål fortjener svar.

I en annen gruppe fokuseres det på at 
elevene skal få møte de naturlige hind
ringer som personer i rullestol møter: 
Trapper, fortauskanter, tunge dører, bratte 

bakker osv. De får benytte rullestoler til 
denne aktiviteten.

I en tredje gruppe har vi satt fokus på fri
tidsaktiviteter, så som ulike typer ballspill 
og dans for å synliggjøre mulighetene 
som eksisterer.

Underveis denne dagen er det hele tiden 
små møteplasser mellom barna og 

gjesten e fra Norges Handikapforbund. 
Mange spørsmål stilles og nysgjerrig
heten får fritt utløp.

Noe for dere?
Hvorfor ikke ta kontakt med oss for mer 
informasjon. Besøksdagen får ingen 
kostnader for skolen (med unntak av en 
enkel lunsj for gjestene?)

Ambassadørinfo

Ønsker skolen besøk fra 
Norges Handikapforbund?
I Norges Handikapforbund ønsker vi å avmystifisere personer med ulike funksjonsnedsettelser.  

Dette oppnår vi ved at vi de siste årene har besøkt et 20 talls skoler og gjennomført et nøye  

utarbeidet program som viser flere sider ved det å leve med en funksjonsnedsettelse.

Ambassadørene har nok en gang vært 
på besøk til en skole og møtt mange 
flotte ungdommer og fått demonstrert 
hvordan det er å leve og være aktiv selv 
med en funksjonsnedsettelse.  Her fikk 6. 
og 7. klassingene prøve seg i en utford

rende hinderløype, ulike typer ballspill og 
ikke minst samtalene med noen som har 
levd med en funksjonsnedsettelse.

Tilbakemeldingene fra barna var også 
denne gang at dette var veldig lærerikt og 

det fikk oss til å åpne øynene for hvilke 
utfordringer personer med funksjonsned
settelser har sånn som tunge dører, trap
per fortauskanter og hvor vanskelig det 
av og til kan være å reise med buss eller 
tog. 

Ambassadørene på nok et 
vellykket skolebesøk!
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_________________________________________________________

N O T O D D E N

K R A G E R Ø

N O M E

S E L J O R D

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

_________________________________________________________

Atrå Handelslag
3656 Atrå, Tlf. 35 09 89 00

_________________________________________________________

S K I E N

T I N N

Bamble Taxisentral
3960 Stathelle, Tlf. 35 96 02 20

B A M B L E

P O R S G R U N N

T I N N

Telemark Poliolag har julemøte den 23. nov. 2013 på Norsjø Hotell. 
Fremmøte kl. 18.00. Julebord kl.19.00. Overnatting.
Egenandel pr. person kr. 100,. Bare julebord kr. 50,
Påmelding innen 11. nov. 2013. Vel møtt!

Vestfold Poliolag inviterer medlemmene til hyggelig julemøte på Park hotell, Sandefjord 
fredag 6. desember kl. 18.30. Det blir servering av tradisjonell juletallerken og under
holdning av en pianoentertainer. Det er mulighet for overnatting for de som ønsker det. 
Egenandel for middag er kr. 200. For middag og overnatting er egenandelen kr. 600.
Påmelding til Jorunn Rimstad, mobil: 932 04 859 eller epost: leono@live.no.
Frist for påmelding er 22. november. Håper du har lyst å være med på dette!

Buskerud Polioforening holder medlemsmøte fredag 4. oktober kl. 1800 på Eikertun. 
Tema er Stopp diskrimineringen ved Berit Vegheim.
Påmelding innen 27. september til Brit G. Haugerud tlf.: 930 34 322 eller til  
Unni Grønlund tlf.: 906 81 497.
Julebord arrangeres på Park hotell, Drammen fredag 6. desember kl. 18.00.  
Egenandel blir kr. 200. Påmelding innen 15. oktober til rit G. Haugerud tlf.: 930 34 322  
eller til Unni Grønlund tlf.: 906 81 497.

Poliolagene i Telemark, Vestfold 
og Buskerud orienterer

Telemark Poliolags sommertreff i 
Brekkeparken i Skien.
Onsdag den 19 juni 2013 møttes 18 personer 
til en sammenkomst i den vakre parken med 
utsikt over hele Skien. Dessverre ble det regn, 
så vi måtte trekke inn i restauranten. Det  
hindret ikke praten. Den gikk ”livlig” rundt 
langbordet. Bjørg Snaunes leste dikt av Marit 
Baasland, pluss noen andre. Lederen fortalte 
litt om årsmøtene i LFPS og Regionen.  
Det ble en del spørsmål vedrørende den nye 
polioundersøkelsen som skal finne sted i år. 
Sommertreff har blitt en tradisjon. 
Medlemmene ”slutter” godt opp, så dette er 
tydeligvis noe som er populært. Planleggingen 
for neste år er allerede i gang.
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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

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

Trento Røyken & Hurum   
Tlf: 477 10 477   www.trento.no

MELD DEG 
INN I DAG!

Trento Røyken
477 10 477   w

MMMMMEEEEELLLLLDDDDD 
NNNNNNNNNN II  D

T
Tlf: 4

MMMMM
II



37

Medlemsblad for Norges Handikapforbund Oslofjord Vest GreNseløst

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

 VI BYGGER FOR 

TIDEN

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

Klart det er mulig!
– for funksjonshemmet ungdom 

i Buskerud å ta en utdanning

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

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

Ta kontakt – vi gir nærmere informasjon 
om mulighetene!

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE
Fagopplæringsseksjonen

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

Vi takker alle våre annonsører 
for den fl otte støtten!
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M O D U M

N E D R E  E I K E R

D R A M M E N

K O N G S B E R G

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

Ø V R E  E I K E RH O L

Å L

Vinjesgate 1, 3616 Kongsberg - Tlf. 32 73 20 24

Kongsberg

- du får så mye mer

Svene Produkter AS
3622 Svene, Tlf. 90 63 00 19

Pro Cornea Spesiallinser
3612 Kongsberg, Tlf. 32 76 88 36

M O D U M

F L E S B E R G

R I N G E R I K E

Vegard Kirkestuen Transport 
3420 Lierskogen, Tlf. 92 84 90 80

_____________________________________________________

Coop Mega Tranby
3408 Tranby, Tlf. 32 22 98 00

Tannlege Kristi Marie Aasand
3340 Åmot, Tlf. 32 78 42 92

Ringerike Fysioterapi
3515 Hønefoss, Tlf. 32 12 44 83

______________________________________________________

Hønefoss Naprapatklinikk
Fossvn. 5, 3510 Hønefoss, Tlf. 32 12 19 71

______________________________________________________

Gravemaskinfi rma Torkild Øveren
3533 Tyristrand, Tlf. 32 13 92 63

Ødegarden Transport
3626 Rollag, Tlf. 41 63 50 92

Dr. Ing. Bjørn Buen AS
Heggumhøgda 1, 3440 Røyken, Tlf. 31 28 00 10

R Ø Y K E N

L I E R

R O L L A G

K O N G S B E R G

Personer som ønsker å bli tilsynsfører, 
støttekontakt eller besøkshjem bes 

henvende seg til 
Seksjon for funksjonshemmede

Modum kommune 
Tlf. 32 78 93 00

S I G D A L

Sigdalkjøkken AS
3358 N-Eggedal

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

Nybygg - Tilbygg - Rehabilitering
Roar & Trond Velstadbråten

Mob. 415 122 04

Totalleverandør
 til proffmarkedet

SYSTEMVEGGER 
GLASSVEGGER • HIMLINGER

Mob. 994 11 980
Faks. 32 75 27 70

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

Dresser-Rand sikrer driften
av olje- og gassindustrien

og gir kvalifiserte
medarbeidere mulighet til

å utvikle seg i et utfordrende
og internasjonalt miljø.

Stor nok til å være global
markedsleder.

Liten nok til at DU kan
utgjøre en forskjell.

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

all over the world w
w

w
.o

ct
ag

o
n

.n
o

www.dresser-rand.com

Utfordrende og
internasjonalt miljø

S I G D A L

www.kongsberg.com

EIKER 
HUSBYGG AS

Anemonevn. 5
3050 Mjøndalen

Mob. 90 68 73 11
Fax. 32 87 70 11
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Nordre Kullerød 19, 
3241 Sandefj ord
Tlf. 33 48 22 60  

www.telefast.no

Støtter NHF

MatBørsen AS
Borgeskogen 38, 3160 Stokke

Tlf. 33 74 43 00

A N D E B U

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

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

S T O K K E

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

- 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

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

____________________________________________________

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

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

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

____________________________________________________

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

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

Tomm Skahjem
3060 Svelvik, Tlf. 90 51 59 1

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

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

H O R T E N

L A R V I K

S A N D E F J O R D

S V E L V I K

T J Ø M E

T Ø N S B E R G

H O L M E S T R A N D

www.gsb.no

Hydro Aluminium Rolled Products AS
Weidemanns gate 8, Holmestrand

Tlf. 33 05 42 00 
  

www.hydro.com

N Ø T T E R Ø Y
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3080 Holmestrand, Tlf. 33 05 93 21
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3092 Sundbyfoss, Tlf. 97 77 07 98

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

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

____________________________________________________

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

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

Tomm Skahjem
3060 Svelvik, Tlf. 90 51 59 1

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

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

H O R T E N

L A R V I K

S A N D E F J O R D

S V E L V I K

T J Ø M E

T Ø N S B E R G

H O L M E S T R A N D

www.gsb.no

Hydro Aluminium Rolled Products AS
Weidemanns gate 8, Holmestrand

Tlf. 33 05 42 00 
  

www.hydro.com

N Ø T T E R Ø Y

Brukere av ortopediske 

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

Kontakt oss dersom du har behov for

 

uforpliktende konsultasjon 

 

hos ortopediingeniør

 

ret funksjon 

 

justering av et hjelpemiddel

 

 

henvisning fra fastlege

Hovedkontor: Lingelemv rd
Avdelingskontor : Storgata 118, Porsgrunn 
 

beste funksjon og livskvalitet for den enkelte

Volkswagen Caravelle

Heis montert bak Heis montert siden Rullestolrampe

Telemarksveien 61
3734 Skien
Telefon: 35 91 55 55

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

Skien Bil AS

Vi tilbyr deg et handikapvennlig
alternativ
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NHF Bamble
Leder: Olaf Tverråen
Hekkensmyrveien 15, 3960 STATHELLE
Tel.: 35 96 07 39 / 99 50 77 49
Epost: olaf.tve@gmail.com

NHF Drammen og omegn
Leder: Brith Ek Wøien
Stokkeveien 10, 3400 Lier
Tel: 402 87454
Epost: hallingjente@gmail.com

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

NHF Grenland
Leder: Inger Kvennodd
Rindesveg 16, 3950 BREVIK
Tel.: 91 59 70 21
Epost: vkvenno@online.no

NHF Holmestrand
Leder: Ann Mari Auen
Sykehusveien 9a, 3080 HOLMESTRAND
Tel.: 33 05 27 13 / 40 62 30 23
Epost: svaue@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
Epost: rogen2@online.no

NHF Kongsberg
Leder: Anne Cecilie Selberg
Steinsvingen 3 E, 3615 KONGSBERG
Epost: 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
Epost: kaare.edmund@gmail.com

NHF Ringerike
Leder: Harald Mælingen
Mælingen, 3519 HØNEFOSS
Tel.: 90 13 96 72
Epost: harmaeli@online.no

NHF Røyken
Leder: Anne Kvale
Postboks 31, 3471 Slemmestad
Tel.: 414 33 228

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

NHF Sigdal og Prestfoss
Leder: Lars Foss
Foss, 3358 NEDRE EGGEDAL
Tel.: 32 71 25 49 / 92 61 70 96
Epost: 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
Epost: ghegni@online.no

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

NHF Ål
Leder: Anne Lise Fluto
Prestelie 6, 3570 ÅL
Tel.: 32 08 16 71 / 95 94 98 82
Epost: anlf@online.no

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

ALF Telemark
Leder: Else Bømark Andrèn
Porsgrunnsvn. 19 A, 3730 SKIEN
Tel.: 35 52 12 83
Epost: eandren@online.no

ALF Vestfold
Kontakt regionskontoret

Handikappede Barns foreldreforening:
HBF Buskerud og Vestfold
Leder: Signe Dahl
Øvregrenda 3, 3425 Reistad
Tel.: 97075029038
Epost: signe9775@gmail.com

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

AMC 
kontaktperson: Berit Evensen
Siriusveien 72, 3942 Porsgrunn
Tel.: 35 51 01 30 / 92026317
Epost: 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
Epost: erik@ax.no

Landsforeningen for Nakkeskadde:
LFN Telemark
Leder: Hanne Kristin Tuvnes
Postboks 7, 3996 Porsgrunn
Epost: lfn.t.hkt@gmail.com

LFN Buskerud
Kontaktperson: Lisbeth Saltnes
Dakotaveien 17, 3630 RØYSE
Tlf. 93 63 69 88
Epost: 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
Epost: janhenn@sfnett.no

LFPS Vestfold
Leder: Torunn Jacobsen
Amundrødveien 9, 3142 VESTSKOGEN
Tel.:  91 19 34 61
Epost: torujac@online.no

LFS Buskerud
Leder: Bengt Morten Kristiansen
Engene 87 b, 3011 DRAMMEN
Tlf: 90 65 18 24
Epost: b.morten.kristiansen@hotmail.com

LFS Telemark
Leder: Tor Olsen
Buerløkka 12, 3711 Skien
Tlf: 400 18 942
Epost: ols5@online.no

LFS Vestfold
Leder: Arne Mjåland
Hystadveien 224, 3230 Sandefjord
Epost: firehjuling@gmail.com

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

LKB Telemark
Leder: Karin Wiersdalen
Mindåstunet 5, 3712 Skien
Tlf: 482 68 628
Epost: 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

Lagenes planlagte aktiviteter:
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OKTOBER
02 LFN Telemark Åpent medlemsmøte

03 LFS Telemark Tordagskafe

11 NHF Vestfossen Medlemsmøte

14 ALF Buskerud Medlemsmøte

 HBF Buskerud / Vestfold Emmas Sansehus og Emmas Friskhus

NOVEMBER
07 LFS Telemark Torsdagskafe

11 ALF Buskerud Medlemsmøte

11 NHF Vestfossen Medlemsmøte

11 LFS Telemark «Harrytur».

2324 LFPS Telemark Julemøte

27 LFN Telemark Julemøte

28 NHF Grenland Medlemsmøte

 HBF Buskerud / Vestfold Drammensbadet

  NHF Hurum Teatertur

30 NHF VestTelemark Jolemøte

DESEMBER
03 LF Telemark Julebord

05 NHF Hurum Juleavslutning

14 ALF Buskerud Julemøte

 HBF Buskerud / Vestfold Juleforestilling Drammen teater / julefest

2014
JANUAR
10 LFS Telemark Torsdagskafe

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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Nedre Langgate 37

3126 Tønsberg

Tlf. 33 37 96 50

www.hotvedtco.no

Saturnusv. 58, 3226 Sandefj ord

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

Vi takker alle 
våre 

annonsører 
for den fl otte 

støtten!

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

Støtter NHF

Notodden Flis og Mur AS
Næringsparken
3674 Notodden

- 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

Skien Varmesenter AS

E-post: skien@varmefag.no
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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. Hva heter ektefellen til Hege Tegler?

2. Hvilken regel fjernes 1. juni 2014?

3. Hvem fikk NHFs hedersnål i gull?

4. Hvem fikk NHFs sølvnål?

5. Når varer Barnas Ridderrenn neste år?

6. Hvem holder til i Vinjesgt. 1 i Kongsberg?

7. Hvor holder Vidaråsen landsby til?

8. Hvor holder Vegard Kirkestuen Transport til?

9. Hvem svarer når du ringer 33 30 70 10?

10. Er 5 ss malt kanel nok hvis du skal lage eplekake?

Navn:

Adresse:

Telefon:

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

Vinner av weekendopphold i langesund: Anne Grethe Midtgard i Kongsberg  
5 quicklodd går denne gangen til: Magne sivertsen i skien.

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

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

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

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

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

av å stå som medlem i Norges Handikapforbund.

Hovedmedlem - kr 300

Husstandmedlem - kr 150 *

Juniormedlem (0-16 år) - kr 50 *

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

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

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

Mitt medlemskap gjelder følgende lands-
forening av NHF

Innmelding i Norges Handikapforbund

Norges Handikapforbund
Svarsending 0047
0090 Oslo

Navn:

Adresse:

Postnummer:                                Poststed:

E-post:

Telefon/mobil:

Fødselsdato og år:

Sted/dato:

Underskrift:

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

Funksjonshemmet Interessemedlem

Medlemstype (velg én)

Pårørende

Kategori:

* 

✁



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

BAKSIDEN

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

HER ER UTVALG AV VÅRE TJENESTER:

Design: lem
on.no  

NCC ROADS VEISERVICE AVD. RINGERIKE

NCC Roads – Veiservice
Komplett veivedlikehold


