
Rubenstur – på tur  
i fjellheimen

Side 28

www.nhf.no04/2013   22. årgang 

Feilparkering  
foran Holmestrand  
politikammer

Side 8

Grenseløst

Regionens  
best tilgjengelige 

skole
les mer side 6.



2

Grenseløst Medlemsblad for norges Handikapforbund Oslofjord Vest

In
nh

ol
d Side  3 Regionsleder. Lang dags ferd mot ….

Side 4 Regionkontorleder: 2013 var året da....

Side 5  HBF Buskerud og Vestfold fyller rundt år 

Side 6 Vestfolds best tilrettelagte skole 

Side 8 NHF kartla Holmestrand 

Side 10 Brukerkontor ved Drammen sykehus

Side 11 På vei mot likeverdig tilgang til Vestfolds 

 kulturminner

Side 12 Høstkonferanse i SAFO TVB

Side 14 Buskerud, Vestfold- og Telemark 

Side 15 Buskerud Polioforening – litt om oss

Side 16 Tvillingbrødre gikk for livet

Side 17 Portåsen gav inspirasjon 

Side 18 Kirkebesøk og Selma

Side 19 NHF Hurum har kjøpt treningssykkel

Side 20 Smånytt 

Side 22 Har du behov for veiledningshjelp i en  

 endret livssituasjon?

Side 23  Hvem er vi?

Side 24 Sofakroken

Side 25 Trenøkkelen

Side 26 O Helga Natt

Side 28 Rubenstur

Side 30 Barnesiden

Side 31 Kryssord

Side 32 Gubben i hornet

Side 40  NHF Oslofjord Vests lokallag

Side 41  Kalenderen. Hva skjer i ditt lokallag?

Side 43  Vet du dette?

Stiftelsen Buskerud Rehabiliteringssenter -
utdeling av midler 2014
Stiftelsen Buskerud Rehabiliteringssenter deler ut midler til beste for mennesker med nedsatt funksjonsevne  
i Buskerud fylke, primært til lag og foreninger innen Norges Handikapforbund.

Det kan søkes midler fra stiftelsen til tiltak og prosjekter som kommer funksjonshemmede i Buskerud til beste. 
Herunder rekonvalesensreiser, konferanser med faglig innhold, feriereiser, bidrag til assistenter, spesielle hjelpemidler ol.  
Det ytes ikke bidrag til tiltak som i sin helhet dekkes av det offentlige.
Det kan i særskilte tilfeller ytes bidrag til søknader fra enkeltpersoner.
Etter gjennomført tiltak/prosjekt skal det rapporteres tilbake til stiftelsen.

Søknader som skal komme med i tildelingen må være styret i hende innen 22. februar 2014.

Søknad vedlagt beskrivelse av tiltaket/prosjektet og dokumentert kostnadsoverslag sendes  
Stiftelsen Buskerud Rehabiliteringssenter v/Arnt Einar Litsheim, Bråtan 9. 3022 Drammen.  
Eller på e-post arnt_e_litsheim@yahoo.no 
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Nå går snart 2013 inn i
historieboka

2013 er snart historie, og da er 
det på tide å gjøre et lite til
bakeblikk før vi retter fokus mot 
et nytt år. Årets siste Grenseløst 
skal klargjøres og sendes ut til 
alle våre lesere. Jeg håper dere 
finner noe spennende og  
interessant, og ikke minst tar 
dere tid til å lese medlems
bladet vårt.

Regionsleder
Rune Kløvtveit I april overtok jeg som regionleder, og jeg 

er stolt over å kunne si at vi er en region 
med mye aktivitet og ikke minst så har vi 
et velfungerende regionstyre. 

Skolering er det alltid behov for i organi-
sasjonen vår. Nye tillitsvalgte kommer til 
og har behov for opplæring, våre erfarne 
tillitsvalgte trenger påfyll for å få motiva-
sjon til å fortsette.

Å komme sammen til erfaringsutveksling 
er også meningsfylt, og styreopplæringen 
regionen gjennomførte i oktober ble en 
dag med faglig godt innhold hvor del-
takerne stilte med ulik erfaring.

Norges Handikapforbund blir av mange 
forbundet med tilgjengelighet og univer-
sell utforming. Sentrumsprosjektet i regi-
onen vår er i gang, og vi har hatt befaring 
i flere kommuner med påfølgende kon-
struktivt møte med politikere. Her fikk vi 
lagt frem resultatet av befaringen og for-
midlet NHFs budskap.

Ambassadørene i skoleverket har gjen-
nomført tre skolebesøk i løpet av året. 
Det er ingen tvil om at det er populært 
blant elevene, noe vi erfarer ved å få til-
sendt brev og tegninger i etterkant. Et 

positivt prosjekt som blant annet setter 
fokus på holdninger hos skoleelevene.

Likemannsarbeidet i NHF er sentralt, og i 
løpet av året er det åpnet brukerkontor 
for pasienter og pårørende ved syke-
husene i Tønsberg og Drammen. Dyktige 
likemenn får her utøvd likemannsarbeid 
på en litt annen måte enn den tradisjo-
nelle likemannshjelpen. Dette tilbudet er 
et supplement til helsepersonell, hvor det 
er viktigst å være et medmenneske.

Fem regioner (Agder, Oslo, Øst, Innlandet 
og Oslofjord Vest) har samarbeidet om 
tre likemannskurs; grunnkurs i likemanns-
arbeid, etikk og rettigheter. Like manns-
apparatet er viktig i organisasjonen vår, 
særlig nå som vi ikke har den sentrale 
veiledningstjenesten mer.

Vi har siden sist fått en ny regjering. Det 
er alltid spennende å se hva det inne-
bærer for våre medlemmer og NHF som 
organisasjon. Enten det nå er rødt eller 
blått, så vil det være både på godt og 
vondt for oss. Ennå er det litt for tidlig å si 
hva som vil skje, men vi følger med.

Regionstyret har besluttet å redusere 
administrasjonen med et halvt årsverk fra 
neste år. Hvilke konkrete konsekvenser 
det vil få vet vi ikke 100 % sikkert akkurat 
nå, men vi ønsker å videreføre aktiviteten 
og de gode tiltakene som er på gang, så 
langt det lar seg gjøre med den nye 
bemanningssituasjonen.

Før den tid skal vi alle gjennom advents-
tid og jul, og jeg vil benytte anledningen til 
å takke regionstyret, lokallagene, med-
lemmene og administrasjonen for godt 
samarbeid.

En riktig GOD JUL til dere alle 
og på gjensyn neste år.
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For i 2013 var året da…
IRIS kartleggingen avdekket at 78,1 % 
av grunnskolene i Buskerud, 78,9 % av 
grunnskolene i Telemark og 54 % av grunn-
skolene i Vestfold har betydelige mangler 
som er til hinder for likeverdig bruk for 
bevegelseshemmede. 

Spesialskoleprosjektet ønsket å finne ut 
om hvordan kommunene organiserer sitt 
skoletilbud for barn med spesielle behov. 
Vår arbeidshypotese var at forekomsten av 
spesialskoler er økende, og går i motsatt 
retning av de sentrale føringer om en inklu-
derende grunnskole (jamfør undersøkelse 
fra www.utdanning.no fra september 
2012).

Tilgjengelighetsutvalget i NHF Oslofjord 
Vest tok imot over 70 henvendelser, og 
gjennomførte sentrumsprosjektet i Stokke, 
Skien og Holmestrand.

Ambassadørene besøkte tre skoler: 
Midtbygda skole, Mokollen skole og 
Bokemoa skole. Det er derfor ennå flere 
skoleklasser som har fått informasjon om 
bevegelseshemmedes utfordringer og 
muligheter i dagens samfunn. 

Veiledningstjenesten i NHF Oslofjord 
Vest hjalp enkeltmedlemmer i møtet med 
offentlig byråkrati og arrangerte felles like-
mannssamling på Haraldvangen.

Prosjekt brukerkontor – det gode sup-
plement ble opprettet. Her arbeider vi med 
å få på plass brukerkontor og likemenn ved 
de tre største sykehusene i regionen, 
Tønsberg, Drammen og Skien. 

2013 var også året da... 
•	 	Regionen	 fikk	 ny	 regionleder:	 Rune	

Kløvtveit 
•	 	NHFs	 sentralstyre	 gjestet	 regionen,	 og	

ønsket med dette å åpne for bedre 
dialo g i alle ledd i organisasjonen. 

•	 	Kursing	av	tillitsvalgte	fikk	et	ennå	større	
fokus. Det ble avholdt kurs i regi av 
regionen både for ambassadørene, 
Tilgjengelighetsutvalget, likemenn, bru-
kermedvirkere, for lokallagsstyrene og 
for potensielle kontaktpersoner. 

Jeg ønsket med denne korte oppsumme-
ringen å synliggjøre noe av det arbeidet 
som er lagt ned i 2013, og takke for alles 
store og små bidrag til regional aktivitet! 

Takk for et godt samarbeid med alle tillits-
valgte i lokallag, prosjekt og utvalg. Det 
gode samarbeidet i regionen i 2013, gir 
meg håp også for 2014. 

Jeg ønsker herved å sende en spesiell 
takknemlig hilsen til avtroppende region-
leder Kristian E Hansen, som gjennom 
mange år har ledet regionens interessepoli-
tiske arbeid med et glødende engasjement, 
og for å ha ledet Spesialskoleprosjektet i 
året som har gått. Tusen takk også til Nils 
Bjørnar Ødelien som har ledet Ambassa-
dørene, Jan Ronald Skogsrud som har 
ledet Tilgjengelighetsutvalget og Karine 
Strand Kløvtveit som har ledet Bruker-
kontorprosjektet i året som har gått. Jeg er 
svært takknemlig for at tillitsvalgte påtar 
seg den viktige oppgaven med å lede pro-
sjekt og utvalg i regionen, og det er helt 
nødvendig at tillitsvalgte gjør dette, dersom 
vi skal kunne holde et høyt aktivitetsnivå i 
regionen.

Takk for innsatsen til alle ildsjelene rundt om 
i regionen. Deres bidrag er betydningsfullt 
for at samfunnet blir et bedre sted å være 
for oss alle. 

Jeg ønsker dere alle en fredfull desember 
og god jul. 

Anna-Lisbeth

Regionkontorleder 
Anna-Lisbeth Bakke

Dersom man tar noen raske tilbake blikk på året som har gått kan vi  
med sikkerhet si at 2013 har vært et aktivt år i Norges Handikapforbund 
(NHF) Oslofjord Vest, og at vi frem deles har en del å jobbe med i 2014.  
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I oktober 2003 hadde vi stiftelsesmøte i 
HBF Buskerud (Handikappede Barns 
Foreldreforening). I 2013 har vi 10 års 
bursdag. HBF Buskerud har blitt til HBF 
Buskerud & Vestfold, og medlemstallet er 
nå ca 120.  Og det har kanskje noe med 
aktivitetsplanen vår å gjøre?

Engasjerte styremedlemmer som liker å 
arrangere gode opplevelser for medlem-
mene og som er flinke til å spre ”det glade 
budskap” har også mye og si!

I tillegg har det blitt adskillig lettere å 
arrangere aktiviteter når vi nå har fått 
bingomidler et par års tid.

Mailingliste til medlemmene gjør det også 
enklere og billigere å sende ut invitasjoner.

I tillegg har vi en lukket Facebook gruppe 
for HBF Buskerud & Vestfold som også 
fungerer effektivt når noen har erfaringer 
de vil dele. Her blir også arrangementene 
lagt ut etterhvert. 

I 2013 har vi delt mange flotte opplevelser.  
Disney on Ice i Oslo Spektrum, en man-
dag ettermiddag på Lekeland i Drammen 
med over 70 påmeldte, Emmas Sansehus 
med over 50 påmeldte er noen av lav-

terskelarrangementene vi har hatt i år.
Krøderbanen ble chartret søndag 9. juni. 
Over 100 glade små og store fikk en ufor-
glemmelig tur med damplokomotiv tur / 
retur Vikersund – Krøderen. På Krøderen 
stasjon ventet pølser, brus og is - så mye 
magen kunne tåle.

Ellers var det 16 storfornøyde familier som 
tilbrakte 2 uker på Solgården i sommer. Vi 
har allerede begynt å spare til neste tur! 
Det er vel unødvendig å si at det var vel-
lykket!!!!

Høsttur til Gautefall har vi også hatt. Været 
var sånn passe, men med innendørs 
svømmebasseng og boblebad i samtlige 
hytter, var det ingen som sutret og ville 
hjem!

Julemarsipanen og adventskalendere er 
på plass i butikkene allerede, men vi tar 
ikke juleferie ennå!

Badesøndag på Drammensbadet 10. 
november med over 60 påmeldte. Når 
denne går i trykken har vi nok blitt tørre 
igjen...

23. november var det foreldrekveld på 
Fellini i Drammen.

For barna ble det Egnerforestilling med 
påfølgende julegrøt og nissebesøk den 
30. november.

Ellers har vi hatt en prosjektgruppe som 
har jobbet med Temakveld om bolig for 
våre unge med nedsatt funkjsonsevne. 
Nå er så godt som alt i boks, og arrange-
mentet gikk av stabelen torsdag 28. 
november på Danvik Arena i Drammen.   
Målet med kvelden er å belyse fordeler og 
ulemper ved både private og kommunale 
bofellesskap, samt få en oversikt over 
kommunenes kapasitet, fremtidsplaner 
vedr bygging av nye boliger, hvordan de 
ser på private initiativ mm.

Kongsberg, Nedre Eiker, Drammen, Lier 
og Ringerike kommune fortalte om hvor-
dan de jobber med boligplanlegging for 
vår gruppe.  I tillegg hadde vi besøk av en 
forelder med erfaring fra bygging av privat 
bofellesskap i Bærum. 

Hilsen HBF Buskerud & Vestfold

Grenseløst redaksjonen gratulerer 
HBF Buskerud og Vestfold med 
10 års jubileumet.

HBF Buskerud og Vestfold  
fyller rundt år
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Vestfolds best tilrettelagte 
skole nedlegges neste år?
Norges Handikapforbund har i 2013 gjennomført en svært omfattende kartlegging 
av tilgjengeligheten ved norske grunnskoler. Kartleggingen ble gjennomført lokalt 
på hver skole av ansatte på skolen. I Vestfold var det ca 37 % av skolene som fylte 
ut spørreskjemaet. Basert på gitte kriterier ble Ramsum skole i Stokke i Vestfold 
den skolen som oppnådde høyest skåre. I regionen har vi foretatt kartlegging av 
skoler i alle de tre fylkene.

■   Tekst og bilder: Torleif Støylen
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Det var inspektør Reidun Hovda ved sko-
len som fylte ut skjemaet som fikk beste 
karakterer i kartleggingen. I og med at 
skolen er bygget i flere epoker med ulike 
byggestiler hver gang, gir det noen 
utford ringer.

Dette gjorde jo redaksjonen nysgjerrig. 
Var skolen virkelig så tilgjengelig som  
det så ut som? Sammen med Øyvind  
Storm-Nielsen fra tilgjengelighetsutvalget 
besøkte vi skolen en litt typisk høstdag.  
Øyvind hadde stort sett ingen problemer 
med å komme seg frem, så her hadde 
inspektøren ikke fart med lureri. Skolen 
var faktisk ganske bra tilrettelagt. En for-
del er det selvsagt at skolen er på en 
etasje.

I tillegg ligger skolen på historisk grunn.  
Hele 8 vikinggraver er registrert innenfor 

skolens områder. På bildet under ser vi 
en av gravene som befinner seg på bak-
siden av skolen. Her har hver klasse 
ansvaret for å stelle gravene. I 2004 fikk 
skolen Vestfold fylkeskommunes kultur-
minnepris for skjøtsel av kulturminner.
 
Da vi ringte skolens rektor for å invitere 
oss på besøk, lo hun litt. «Det var litt pus-
sig dette», forteller Reidun Johannessen.  
«I februar neste år skal kommunen 
avgjøre om skolen skal legges ned fra 
neste år». Det er jo et paradoks da at en 
av Vestfold best tilgjengelige skoler skal 
legges ned.

Ramsum skole er en liten skole med 52 
elever på fire klassetrinn dette skoleåret.  
Klassene er små og det er fra 9 – 17 
elever i hver klasse. Dette gjør at elevene 
får god oppfølging. På skolen var også 

en liten blind gutt. Det virket som han var 
godt integrert i klassen, noe hans klasse-
kontakt bekreftet. «Han vil jo ikke hjem 
når skolen er slutt!»
 
Konklusjon fra besøket fra Grenseløst 
side er at her bør politikerne i kommunen 
vurdere læringsmiljøet opp mot økono-
miske faktorer. Mye natur rundt skolen, 
små klasser der barna får tett og god 
oppfølging. Historisk sett er jo dette også 
den siste grendeskolen som er igjen i 
Stokke.
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NHF kartla Holmestrand

HVILKEN KOMMUNE ØNSKER 
HOLMESTRAND Å VÆRE?

Vil kommunen være kommunen som stenger ute 
eller inkluderer alle sine innbyggere! 

Regjeringens visjon om at Norge skal være universelt utformet 
innen 2025 og sentralstyret i Norges Handikapforbunds beslut-
ning 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.  

Gjennom kartlegginger får man konkret informasjon om hvor-
dan situasjonen er i de enkelte kommuner når det gjelder tilgang 
til offentlige og private virksomheter rettet mot allmenheten.  

Resultatet presenteres gjennom dialogmøter med politikere, 
administrasjon, næringslivsforeninger og medlemmer i kommu-
nale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.  

Hvordan var det så i Holmestrand kommune?
Flere enn 20 steder ble vurdert.  Vårt generelle inntrykk er at 
veldig mye er bra tilrettelagt i kommunen.  Men vi ønsker likevel 
å kommentere noen av observasjonene:

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 bilder: Torleif Støylen

Det andre bildet er fra Langgata. Flere forretninger hadde et eller 
flere trinn inn til butikklokalet. De ansatte var hurtige til å komme 
ut å tilby hjelp, og de nevnte også at de hadde en flyttbar rampe 
som de delte seg i mellom. 

Dette er to typiske eksempler. På bildet til venstre står en bil 
parkert på parkeringsplass beregnet for biler med parkerings-
bevis for forflytningshemmede. Denne bilføreren hadde ikke 
dette synlig. Attpåtil sto bilen feilparkert ved politikammeret 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 tekstside

På disse to bildene er det små justeringer som skal til.  På bildet 
til venstre er det nesten helt flatt inn til butikken.  Men to små 
kanter på ca 5 cm gjør det vanskelig å komme inn for rullator 
eller rullestol.  Her burde det ikke være store utfordringer å gjøre 
tilgjengeligheten god.

Bildet til høyre viser et typisk problem i mange kommunesentra.  
Litt «nedslitte» og høye fortauskanter gjør de vanskelig å forsere.  
Spesielt for manuelle rullestoler og rullatorer kan det være 
utford rende.

Her er eksempel på en dårlig løsning og en god løsning.  
I bildet til øverst er det et privat parkeringsselskap som har satt 
opp en utilgjengelig billettautomat. Hvorfor de har valgt en slik 
løsning er uforståelig!

Bildet under er tatt foran en butikk på Bache-Gabrielsens plass.  
Her er det laget en fin rampe inn til butikken og med god plass 
på toppen av rampen er det enkel tilgang til butikken. Store 
deler av plassen var rehabilitert og her var det lett å forsere mel-
lom fortau og gangfelt.
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Mandag 7. oktober åpnet et eget brukerkontor på Drammen sykehus. Kontoret skal bemannes 

av frivillige likemenn fra ulike brukerorganisasjoner. Målet er å styrke kontakten mellom  

organisasjonene og de som trenger noen å snakke med om sin situasjon.

■   Tekst og fotor: Jan Arne Dammen

Brukerkontor Drammen 
sykehus åpnet

Det var sykehusdirektør Nils Fredrik 
Wisløff som sto for den offisielle åpningen 
av brukerkontoret. I sin tale la han vekt på 
at brukerinvolvering er viktig i dagens 
moderne helsetjenester.

– Brukere kan mye mer enn å forklare oss 
i helsetjenesten hvordan vi bør utforme 
våre tjenestetilbud. De utgjør en del av 
verdien i dette helsetilbudet. Et eksempel 
er sykehusvertordningen. Et annet eksem-
pel ser vi nå med åpningen av Bruker-
kontoret her ved Drammen sykehus, sa 
han.

En av ildsjelene bak kontoret Per Morten 
Holmen fra PROFO (Prostatakreft foren-
ingen) takket spesielt Lillemor Sandberg 
fra LHL (Landsforeningen for hjerte og 
lungesyke) som har vært en drivkraft i å få 
dette til.

Brukerkontoret skal være en møteplass 
for brukere, pasienter og pårørende. Det 
skal blant annet være basis for like-
mannstjenester, hvor pasienter som har 
fått diagnose og er i behandling, kan 
treffe ressurspersoner fra brukerorgani-
sasjonene. Disse har erfaring med å leve 
med en sykdom og kan gi pasienter og 

pårørende gode tips om hvordan de kan 
leve med sykdommen. Hvor de kan hen-
vende seg for å få hjelpemidler, oriente-
ring om rettigheter eller få profesjonelle 
råd i en ny livssituasjon i forbindelse med 
sykdom.

– Jeg håper at det blir anledning med 
samtalegrupper for pårørende, en gruppe 
mennesker som virkelig kan trenge støtte 
og felleskap, sa Lillemor Sandberg i LHL.

I et sykehus som Drammen sykehus er 
plassen svært begrenset, og den er enda 

mer begrenset i vestibylen, hvor ”alle” 
helst vil ha lokaler. Det har vært en pro-
sess over tid, men man har fått det til.

Vestre Viken HF stiller lokalene til disposi-
sjon, mens brukerorganisasjonene har 
bekostet inventaret. Dette har latt seg 
gjøre med mye dugnadsånd. 

– Derfor er det hyggelig at det har lykkes 
å finne en løsning hor det gamle kassa-
kontoret nå skal overtas av brukerne – for 
brukerne. Vi ønsker hverandre lykke til 
med driften av Brukerkontoret. Selv om 
brukerne drifter kontoret er en sykehus-
direktør opptatt av at vi på denne måte 
videreutvikler et humanistisk brukerfoku-
sert tjenestetilbud, sa sykehusdirektør 
Nils Fredrik Wisløff før han klippet snora.

Her vil man kunne finne brosjyrer og infor-
masjon fra hver organisasjon. Og man 
kan få en god samtale med en som vet 
hvor skoen trykker.

I første omgang skal kontoret ha åpent 
mandag, tirsdag og onsdag fra 11.00 - 
14.00. 

Sykehusdirektør 
Nils Fredrik Wisløff 
fikk æren av å 
klippe snora.

NHF var representert 
ved åpningen.
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Midgard historiske senter var rammen 
rundt Vestfoldkonferansen 2013. Konfe-
ransen ble arrangert av det fylkeskom-
munale rådet for funksjonshemmede i 
Vestfold, og alle de kommunale rådene i 
Vestfold var invitert. 

Konferansen fungerte som en dialog for 
brukergrupper og ansatte i kommunene 
og fylket som arbeider med tilrettelegging 
av skipshaugene. Det ble foretatt en 
befaring i parken hvor innspill i forhold til 
tilgjengelighet ble gjort underveis. Dagen 
ble avsluttet i Gildehallen. 

Midgard historiske senter er en del av 
Vestfoldmuseene, og ble åpnet av dron-
ning Sonja i 2000. Sentret har som formål 
å skape og formidle kunnskap om 
vikinge tid i Vestfold. På Midgard vekt-
legges en kombinasjon av opplevelser og 
forskning, for å formidle kunnskap om 
vikingetiden. 

Like nord for Midgard ligger den storslåtte 
Gildehallen, som er en rekonstruksjon av 
en av vikingtidens store festsaler. Gilde-
hallen ble åpnet for publikum under 
Vikingfestivalen 2013. 

Borreparken kan by på majestetisk for-
historie og vakker natur året rundt. 
Parken har Nordens største samling av 
gravhauger fra vikingetiden. Parken er et 
yndet område for lokalbefolkningen, så 
vel som turister. 

Vi ønsker Vestfold lykke til i arbeidet med 
å gjøre de arkeologiske kulturminnene til-
gjengelig for alle, og søknadsprosessen  
for å komme med på UNESCOs verdens-
arvliste.

På vei mot likeverdig tilgang til 
Vestfolds kulturminner
Tilrettelegging av arkeologiske kulturminner har frem til nå vært et relativt lite utforsket 
felt i Vestfold. Dette er nå iferd med å endres.

■   Tekst og bilder: Anna-Lisbeth Bakke

Gravhaug. Tre glade damer: Jorunn Rimstad, Toril Kvaale Eriksen og Torunn Jacobsen 
fra poliolaget.

Gildehallen



12

Medlemsblad for Norges Handikapforbund Oslofjord VestGreNseløst

Høstkonferanse i Safo TVB
Høst betyr konferansetid i organisasjonslivet. Safo TVBs høstkonferanse er intet 
unntak, og kunne 27.–28. september samle nesten 40 deltakere til to  
interessante dager i Drammen. 

■   Tekst: Karine Strand Kløvtveit

Funksjonshemmede 
og arbeid!
Dette var temaet til avdelingsdirektør 
Bjørn Christensen fra Nav Buskerud.

Hva gjøres for å få funksjonshemmede ut 
arbeid? Nav er bekymret for at det er så 
mange unge som er uføre og har en spe-
siell oppmerksomhet mot denne grup-
pen. Det jobbes ut fra hovedstrategier: 
St.m. 46 «Flere i arbeid».

Jobbstrategien – hva er det?
Den understøtter delmål 2 i IA-avtalen 
(inkluderende arbeidsliv) og målet er å få 
flere med nedsatt funksjonsevne i arbeid 
og færre på stønad. Gi bedre arbeidsmu-
ligheter for personer med varig nedsatt 
arbeidsevne. 

Alle som kontakter NAV for å få bistand til 
å komme i arbeid, har rett til å få vurdert 
sitt bistandsbehov. Brukere som har 
behov for en mer omfattende vurdering 
av sitt bistandsbehov har rett til å få en 
arbeidsevnevurdering.

Antall tiltaksplasser går opp og ned, og 
det er behov for flere plasser. Dette inne-
bærer lengre ventetid, og det er synd, for 
det haster med å få folk i gang når man er 
avklart og motivert. Nav kan også tilby en 
tilretteleggingsgaranti (TG). Her kan man 
få en bekreftelse på at bruker, arbeidsgi-
ver og Nav får nødvendig bistand fra Nav. 
TG gir trygghet og forutsigbarhet for bru-
ker og arbeidsgiver og kan være en dør-
åpner hos arbeidsgiver. 

Andre virkemidler og tiltak fra Nav kan du 
få ved å gå inn på www.nav.no eller kon-
takte ditt lokale Nav kontor.

Arbeidsmentorordningen 
i NHF 
v/ Kristin Berg rådgiver i NHF.

Jobbverkstedet (JV) anerkjenner erfa-
ringskompetanse og jobber etter hypote-
sen: Mange vil jobbe. Her veves fag og 
erfaring sammen. Prosjektets målsetting 
er å utvikle en arbeidsmetode hvor erfa-
ringskompetanse hos utvalgte jobbmen-
torer brukes som ressurs til å gi jobbfor-
beredende kunnskap og bevisstgjøring 
om egne evner og muligheter for beve-
gelseshemmede som ønsker seg arbeid. 
For å være jobbmentor må en ha en 
fysisk funksjonsnedsettelse, være i ordi-
nært arbeid og vurderes som en god 
samtalepartner. Oppgaven som jobb-
mentor innebærer å gi veiledning i forbin-
delse med fysisk funksjonsnedsettelse og 
arbeid. Man skal stille spørsmål som får 
jobbnysgjerrige til å reflektere rundt hva 
som skal til for å få jobb og stille spørsmål 
som får deltakerne til å bli bevisst egne 
ressurser og muligheter, definere egne 
mål og få deltakerne til å sette ord på 
hvordan målene kan nås. 

Er dette noe for deg, ta kontakt med: 
kristin.berg@nhf.no

Utdanning til aktiv deltakelse 
i yrkeslivet for personer med 
funksjonsnedsettelser
v/ rådgiver i Universell, 
Elinor J. Olaussen.

Universell er underlagt Kunnskaps-
departementet og jobber ikke med indivi-
duelle tilfeller. Deres visjon er at høyere 
utdanning skal være tilgjengelig for alle 
og målet er å bidra til at studenter med 
funksjonsnedsettelse kan konsentrere 
seg om studielivet på lik linje med andre 
studenter. Dette gjøres med virkemidler 
som universell utforming og individuell til-
rettelegging.

Som student kan man få tilrettelegging 
under studiet og eksamen. Jevnlig opp-
følging og hjelpemidler er noen av tilta-
kene. Ved eksamen er ekstra tid, utstyr, 
eget rom og alternativ eksamensform 
mulig. De som lykkes med gjennomføring 
av utdanning og får seg arbeid etterpå, 
orienterer seg om hva studiet faktisk 
innebærer. God planlegging av skole- og 
studieforløp på et tidlig stadium og stu-
denter som får arbeidserfaring i løpet av 
utdanningen. 

Det handler om å være bevisst og se 
mulighetene fremfor begrensningene.

Nyttige lenker:
www.universell.no
www.utdanning.no
www.jobbressurs.no
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Hvordan er situasjonen for 
personer med funksjonsned-
settelser i arbeidslivet i 2013?
v/ sseniorrådgiver Trude Eliassen i 
Arbeidsdepartementet. 

Hennes tema var: Arbeid er vår viktigste 
ressurs, og det er å være i jobb er viktig. 
Det gjør livet godt, man blir sett og hørt 
og bidrar til fellesskapet. Per dags dato er 
det 86.000 personer med nedsatt funk-
sjonsevne som ønsker å komme i arbeid. 
Av disse er 17.000 aktive søkere. 2 av 3 
personer mottar stønad ved siden av, så 
mange er på deltidsstillinger. Flere har 
behov for mer tilrettelegging. Målet er å få 
folk i jobb, gi lønn og beholde de i jobb. 
Det er vedtatt mange reformer for å klare 
dette, og mye er bra i Norge. For å få flere 
i jobb må det inngås avtaler med partnere 
i arbeidslivet. Økt innsats for å få flere 
personer med funksjonsnedsettelser i 
arbeid betyr å verdsette kompetansen. I 
jobbstrategien kommer det frem nye 
områder som det skal satses på for å 
oppnå og få flere i arbeid:
-  Arbeids- og utdanningsreiser blir 
 permanent og landsdekkende
-  400 flere tiltaksplasser knyttes til 
 jobbstrategien i 2013
- Ungdomssatsning
-  Nye forsøk med lønnstilskudd og 
 individuell oppfølging.

Samhandlingsreformen fra en 
kommunepolitikers perspektiv 
v/ Kristian E Hansen. Han er tidligere 
styreleder i NHF Oslofjord Vest. Han er i 
dag varamedlem til bystyret i Tønsberg.

Som kommunepolitiker mener Hansen at 
Samhandlingsreformen hadde de beste 
intensjoner, men var et hastverksarbeid, 
og var underfinansiert fra statens side. 
Tiden fra reformen ble vedtatt til den 
skulle iverksettes ble for snau. Det tar tid 
å etablere nye tilbud og rekruttere gode 
folk. Det er også fordeler med reformen, 
og det innebærer blant annet økt fokus 
på forebygging og folkehelse. For at 
kommunene skal lykkes med dette, er de 
avhengig av organisasjoner som møte-
plass med frivillig engasjement. 

Innbyggerne i kommunene vil ha store 
forventninger til kommunens tjenestepro-
duksjon, og dette er en bekymring med 
tanke på de begrensende økonomiske 
ressursene kommunene har. Hansen 
mente også det vil være vanskelig å 
rekruttere fagfolk, og som kommunal fol-
kevalgt er oppgaven å finne G punktet = 
Godt nok!

Rollen som brukermedvirker 
v/ Kari Melby.

Brukermedvirkning (BMV) er lovpålagt 3 
steder i forvaltningen, og oppdragsgiver 
forventer at vi leverer. For å bli tatt på 
alvor må vi vite hva vi vil og fremme dette 
på en god måte. Hun mente det må en 
holdningsendring til for at BMV skal være 
ønsket. Vi griper inn i fagnivåer og syste-
mer som har eksistert lenge, og ingen 
liker at vi kommer med kritikk. Vi ønsker å 
påvirke, og dette gjøres gjennom kunn-
skap hos den enkelte brukermedvirker. 
Modul 1 er et godt opplæringsprogram, 
ellers har organisasjonene ansvar for å 
lære opp egne brukerrepresentanter ved 
å gi kunnskap om rettigheter, prinsippro-
gram og fortelle hva vi som organisasjon 
er opptatt av.

Som brukermedvirker i Nav, råd eller i 
helsetjenesten er det viktig å møte andre 
for å utveksle erfaringer og få innspill fra 
andre.  Derfor er disse konferansen så 
viktig!  Dette var deltakernes enstemmige 
oppsummering fra en innholdsrik og vel-
lykket SAFO konferanse.

Vil du bli likemann?
Det å være likemann bygger på ideologien om hjelp til selvhjelp og er et av de viktigste  
medlemstilbudene Norges Handikapforbund kan tilby.  

Å møte mennesker som har fått livet endret gjennom sykdom eller ulykke kan være utfordrende. Her kan 
du være en viktig medspiller. I Norges Handikapforbund har vi mange medlemmer som selv har kommet 
seg gjennom alvorlig sykdom eller ulykker. Deres råd og erfaring har bidratt til at mange har kommet  
gjennom sin endrete livssituasjon på en god og trygg måte. Ikke minst er møtet med pårørende viktig.
I NHF ønsker vi at flere skal bli likemenn. Derfor tilbyr vi kurs for personer som ønsker å bli likemann.  
Først et innføringskurs der en blir kjent med begrepet, deretter 2 – 3 kurs der en får mer kunnskap  
om rettigheter og hvordan du som likemann kan være en medspiller for en annen.

Torsdag 20. februar inviterer vi til kurs for nettopp deg. Kurset gjennomføres i løpet av 4 timer.  
Kurssted avgjøres når vi ser hvor deltakerne kommer fra.

Ta kontakt med organisasjonskonsulent Torleif Støylen (e-post: torleif.stoeylen@nhf.no eller på 
telefon 955 28 207). Frist for påmelding er 1. februar 2014.
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Buskerud-, Vestfold- og Telemark Poliolag 
sensommertreff på Eidene i Tjøme
Helgen 16. til 18. august møttes 40 godt stemte medlemmer til et to dagers treff på Eidene.  
Stedet ligger idyllisk til ved kysten i Tjøme kommune i Vestfold. Programmet var lagt opp  
med sosialt samvær og mange gode samtaler ute i det fri og rundt kaffekoppen.

■   Tekst og bilder: Rose og Jan Ivar Hennum

Som bildet over viser, opprant lørdagen 
med et fantastisk vær. Dagen var til fri 
benyttelse i de vakre/interessante områ-
dene på Tjøme. Om kvelden hadde vi 
grilling, deretter en Trio som spilte musikk 

som var midt i blinken for oss ”godt 
voksne”.
Etter frokosten på søndag var det slutt på 
”moroa”, hver reiste hjem til sitt etter en 
fin weekend.

Eidene har god mat, og er veldig godt til-
rettelagt for oss med rullestoler.

Hilsen Rose og Jan Ivar.
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Buskerud Polioforening ble startet 18. 
desember 1989, altså for 24 år siden, 
noe som betyr at vi har jubileum neste år. 
Dette skal det jobbes med utover høsten 
og neste vår, i tillegg til annet øvrig arbeid. 

Siden starten har vi jobbet med å spre 
budskapet om senskader etter polio til 
medlemmene våre, og som forarbeid for 
dette ble den store polioundersøkelsen 
igangsatt. Dette var et stort samarbeids-
prosjekt mellom Vestfold og Buskerud, 
ved Bjørn Lobben og Steinar Øyhaugen. 
Samtidig kunne det dokumenteres at 
poliopasienter har stor nytte av behand-
lingsreiser.
 
Vi har to til tre medlemsmøter i året. Polio 
er jo så godt som utryddet, noe som gjør 
at vi ikke har stort tilsig av nye medlem-
mer. Vi har ofte temaer på møtene våre, 
blant annet om brukerstyrt personlig 
assistanse og akupunktur, for å nevne 
noen. Tema på møtet 4. oktober var 
«Stopp diskrimineringen». Innleder var 
Berit Vegheim. Selvfølgelig har vi julebord!

Turer med Vestfold og Telemark Poliolag 
har vært arrangert til enten Merket, 
Haraldvangen eller Eidene. Dette er tradi-
sjon en gang i året. Her har vi også 
temaer, underholdning og likemannsar-
beid ikke minst. Sosialt samvær er viktig, 
et forum vi kan diskutere vår egen diag-
nose og hva det bringer med seg i hver-
dagen. Demonstrasjon av tekniske hjel-
pemidler er også ett tema. Andre temaer 
har vært kosthold, eldre mennesker og 
deres bruk av medikamenter, forebygg-
ende brannvern, for å nevne noen. Jfr. 
Reportasje annet sted i bladet.

Vi har hatt datakurs der en av våre med-
lemmer ledet kurset.

I flere år har vi hatt dugnadstjeneste på 
hjelpemiddelmessen i Drammen.

I år har vi deltatt på kurs for å kunne bli 
likemenn. Et prosjekt i regi av NHF 
Oslofjord Vest. Ingen i Buskerud Polio-
forening er ferdig kurset, men det blir 
holdt 2 oppfølgingskurs til høsten. 
Likemenn skal utplasseres på sykehu-
sene. Vi har også deltatt på kurs ved-
rørende aktivitet og funksjonshemming.

De siste årene har vi arrangert en som-
mertur for medlemmene våre. Vi bruker 
buss med heis og toalett slik at alle som 
ønsker å være med, kan det, selv med 
rullestol eller gangvansker. I år gikk turen 
til Berlin. Jfr. Reportasje annet sted i bla-
det.

Vi samarbeider med Landsforeningen for 
Polioskadde når de ber om det. I fjor var 
det en kampanje mot nedprioritering av 

behandlingsreiser. Ingen polioskadde fikk 
reise, men etter intens jobbing fra LFPS 
og lokallagene ble vedtaket omgjort. Det 
hjelper å stå sammen.

I LFPS sentralt jobbes det også med en 
ny polioundersøkelse. Et prosjekt er 
igangsatt. Epost til leder av prosjektet er 
lillian.festvaag@gmail.com eller tlf. 
95951461. Vi oppfordrer alle som mottar 
denne undersøkelsen om å svare, da 
dette blant annet vil understreke nok en 
gang hvor viktig rehabiliteringssentre og 
behandlingsreiser er for oss med polio. 
Stadig flere rehabiliteringssentre er ned-
leggingstruet. Dette må vi jobbe mot. 

Vi prøver å få til en likemannsgruppe for 
polioskadde med innvandrerbakgrunn i 
Buskerud Polioforening.  Her er vi ikke i 
mål enda, men er dette noe for deg, ta 
kontakt med wera.fjeld@ebnett.no for 
videre samarbeid. 

Buskerud Polioforening har et styre på 5 personer og to varamedlemmer. 
Laget har 126 medlemmer pr. 31.12.2012.

■   Tekst Wera Fjeld/leder

Buskerud Polioforening – litt om oss

Styret i Buskerud Polioforening
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Tvillingbrødre gikk for livet
Tvillingbrødrene Einar og Oddvar Ellseth besøkte A.L.F. Buskeruds høsttreff på Oset og trollbandt forsamlingen 
med foredraget om turen Norge på langs. Mange har gjort det før, men ikke mange har vært erklært døde først. 
Bildeforedraget gav oss noen tankevekkere og det ble humring, latter og tårer. For Einar og Oddvar hadde en 
sterk historie og fortelle. Og historia blir enda sterkere når man snur utfordringene sine til muligheter.

■   Tekst og foto Jan Arne Dammen

Livet ble snudd på hodet sommeren 
2006 etter at Einar fikk hjertestans og var 
død i over tre minutter. 40 dager senere 
fikk broren Oddvar hjerteinfarkt. De fortel-
ler at de levde et passivt liv før hjertepum-
pene sa stopp. Nå var de enige om de 
måtte legge om livsstilen og startet der-
med treningen. 

– Vi går Norge på langs, sa Oddvar og 
Einar tente på ideen, etter en stund. 
Det ble lagt ned mye trening og forbere-
delser, de gikk og gikk, med og uten 
sekk. De var klar for et eventyr på 2518 
km som skulle fordeles på 120 dager. 
Med seg på laget fikk de blant annet Den 
Norske Turistforening (DNT), Lands-
foreningen for hjerte- og lungesyke (LHL) 
og Feiringklinikken.  28. april 2012 ruslet 
de fra Lindesnes og målet var Nordkapp. 

Gjennom dette foredraget ønsker de å 
sette fokus på sammenhengen mellom 
livsstil, kosthold og helse. Og med vakre 
bilder fra Norges storslåtte natur, spekket 
med interessante og morsomme historier 
greide de det. 

– Det er viktig å tenke positivt og under-
veis så tenkte vi ikke på sykdommen og 
vi var aldri redde for at noe skulle skje, 
sier Einar.

26. august 2012 var målet nådd og de 
forteller at det var vemodig når det var 
over. Ett års planlegging og fire måneder 

på tur er historie. En historie de aldri 
glemmer og som de ønsker å dele med 
andre.

– Vi håper at historien kan bidra til å åpne 
øyene på noen som er i risikogruppen. Vi 
ønsker flere ombord i redningsskuta, sier 
Einar og Oddvar.

Bli med på Norges Handikapforbunds talentutviklingsprosjekt!

Vi er på jakt etter unge medlemmer av NHF som ønsker å delta i vårt talentutviklingsprosjekt. Du trenger ikke å 
ha tillitsverv eller kjennskap til dette for å delta, men må ønske å bidra i vårt interessepolitiske arbeid fremover.

Talentutviklingsprogrammet legger opp til en arbeidsform hvor teori og praksis kombineres.  
Du får prøve deg gjennom praktisk arbeid, og utvikle kompetanse og ferdigheter innen interessepolitisk arbeid. 

To samlinger gjennomføres i 2014, og det må påregnes noe arbeid mellom samlingene. 

Det etableres en egen fadderordning for hver av deltakerne, som vil ha ansvar sammen med den enkelte  
deltaker mellom samlingene.

Er du interessert i å delta?
Ta kontakt med regionkontoret, eller Gladys Sanchez på epost gladys.sanchez@nhf.no eller på telefon 24 10 24 69,  
innen 13. desember 2013.

Einar og Oddvar Ellseth
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Ute fra verden vide 
 kaller en sang meg hjem. 
 Hjembygdens bakker blide 
 Herren velsigne dem.

Slik starter diktsyklusen ”Hjembygdens 
sanger” – Herman Wildenveys kjærlig-
hetserklæring til stedet hvor han ble født 
og vokste opp.

– Det ble en fantastisk dag i Portåsens 
storstue, høyloftet på låven. Under skrå-
stilte himlinger, fikk vi et muntert foredrag 
om Herman Wildenvey av Ole 
Hammerborg. Men før det fortalte Nina 
Marshall litt om gårdens historie før vi fikk 
servert en fortreffelig lunsj.

Portåsen har besøk av over 16 000 gjes-
ter i året! Her i Wildenveys rike blir det 

arrangert familiesammenkomster, foren-
ingstur og firmautflukter. Stedet er også 
ypperlig som utgangspunkt for skogstu-
rer, noe mange benytter seg av. 
Utstillingene og urtehagen ble besøkt og 
særlig urtehagen som inneholder mange 
historiske planter, var det rene gjettekon-
kurransen. 

– Vi kommer helt sikkert til å legge andre 
arrangementer hit, og det er installert heis 
slik at bevegelseshemmede også kan 
komme seg på låven. Stedet kan på det 
varmeste anbefales til andre lag og foren-
inger.

Portåsen gav inspirasjon
Portåsen ligger vakkert til i naturskjønne og barnevennlige omgivelser i Nedre Eiker. Natur og flora 
er tilnærmet uberørt siden dikteren selv tråkket sine barnesko i skogene rundt Portåsen.  
A.L.F. Buskerud la et av sine onsdagsmøter hit.

■  Av Jan Arne Dammen

■  Foto Sigurd Olavsbråten 



Demonveggen
Det var 20 medlemmer som ble med på 
denne dagsturen, hvor omvisning i 
Sauherad kirke stod på programmet. 
Kirken er en av de mange steinkirkene 
som ble bygget i Telemark i de første 
årene etter kristendommens innføring i 
Norge. Nøyaktig når kirken var ferdig er 
det ingen som vet, bare at vigselen ble 
foretatt den 8. august. Grunnen til at 
denne datoen er kjent, er at man helt 
fram til reformasjonen feiret Kyrmess 
(messe for kirken) på denne datoen. 

Kirken er særlig kjent for en dekorasjon i 
koret som viser en vrimmel av fantastiske 
djevelhoder, og som har fått navnet ”De 
tusen demoner ”.

Røkt ørret
Der ingen skulle tru at noen kunne bo, ja 
slik tenkte vi da vi kjørte på smale og 
bratte veier opp til Lien Fjellgard. Gården 
som ligger øverst i Svartdal i Seljord kom-
mune er en ekte Telemarksgård som 
klamrer seg fast i fjellsiden, 700 m.o.h. 
Her fikk de reisende servert en helt fan-
tastisk lunsj med gårdens spesialiteter. 
Innehaver Mette Lien fortalte litt om gar-
dens historie og kultur. 

Så ormen
Vel oppe i det 17 meter høye Sjøormtårnet 
stod vi og speidet. Jeg så  igjennom dug-
gete briller ut over Seljordsvannet. Og 
der, jammen dukket ikke Selma opp. 
Dagens høydepunkt og jeg hadde også 
fått bilde som kunne dokumentere det. 
Nå var det bare jeg som så den så ”skuf-
felsen” ble ikke så stor da duggen tørket 
av brillene og fotoet viste kun en kvist. 
Men neste gang!  
En stor takk til leder av Arbeidsmiljø-
skaddes Landsforening i Telemark Else 
Andren for en flott tur. 

Gav diagnosen et ansikt
Vi må berømme Else for hennes engasje-
ment og omtanke. Hennes tydelige og 
sterke meninger har stått i Telemarks-
avisene jevnlig. Else har gjort og gjør mye 
godt for de løsemiddelskadde i Tele-
marksdistriktet. Sammen med sin nå 
avdøde ektemann John har hun vært 
med på og gitt sykdommen ett ansikt og 
mange har fått en bedre hverdag. Else 
fikk i 2005 A.L.F.s ærespris for sin inn-
sats. 

Kirkebesøk og Selma
Tradisjonen tro arrangerte A.L.F. Telemark (Arbeidsmiljøskaddes Landsforening) sin årlige høsttur i 
Telemark. Denne gangen besøkte de Sauherad kirke, Sjøormtårnet i Seljord og Lien Fjellgard. 

■  Tekst og foto Jan Arne Dammen

Lær og lev med kjemikalier
A.L.F. ønsker å sette fokus på eksponeringsfarene i hverdagen. Vi vil ikke 
overdramatisere, men vi ønsker å meddele at vi må ta bedre vare på vår  
egen helse.

Helseskader grunnet eksponeringer forekommer mest i forbindelse med yrket, 
men eksponeringer i barne- og ungdomsalderen er ikke ukjent. Slike helse-
skader forringer livskvaliteten og påfører fellesskapet store omkostninger.

Kjemikalier vil alltid eksistere, men vi må bli flinkere til å leve med dem og 
beskytte oss mot skader. Derfor kan det være fornuftig å sette seg inn i farene 
ved kjemikaliebruk også i fritiden. mer info på www.alfnorge.no

Grenseløst
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NHF Hurum har kjøpt  
treningssykkel for personer med 
funksjonshendsettelse!

Gjennom den såkalte 26-årsregelen for 
trenings- og fritidshjelpemidler, som set-
ter klare begrensninger for funksjons-
hemmede, opplever mange funksjons-
hemmede å sitte på sidelinjen uten 
muligheten til å kunne delta i ønskede 
fysiske aktiviteter.

En MotoMed treningssykkel / ergometer-
sykkel, kan ikke erstatte et trenings- og 
fritidshjelpemiddel, men er likevel et svært 
godt supplement til ordinære treningsap-
parater og gir oss et godt alternativ til 
fysisk aktiv.

For mennesker med en funksjonsnedset-
telse, blir gjerne det treningsmessige 
aspektet ved fysisk aktivitet svært viktig 
for å behandle eller kompensere for funk-
sjonsnedsettelsen. Samtidig handler det 
om å være fysisk aktiv og om verdier og 
livsstil. 

Det lettest tilgjengelige og oppnåelige 
aktivitetsområdet for de fleste er nærmil-
jøet. Det er derfor viktig at tilgangen til til-
rettelagt trening finnes nettopp i vårt 
nærmiljø, og at utstyr gjøres tilgjengelig 
for alle. Dessverre er det slik at tilrettelagt 
treningsutstyr sjelden er installert i tre-
ningslokaler, dette gjelder også i vårt 
nærmiljø.

NHF Hurum ønsket å gjøre noe med 
dette og startet prosjektet «midler til 
ergometersykkel med armfunksjon». Vi 

ønsket å gå til innkjøp av to ergometersy-
kler tilrettelagt for brukere med nedsatt 
bevegelsesevne som for eksempel: 
Multippel sklerose, slag, paraplegi, cere-
bral parese, Parkinson og andre nevrolo-
giske lidelser.

En sykkel med frakt koster kr. 45.599,38, 
og for å realisere prosjektet søkte lokalla-
get midler hos forskjellige lag, foreninger 
og stiftelser. Responsen var svært posi-
tive, noe som har bidratt til at vi nesten er 
i mål med prosjektet. 

Vi har avtale med to lokale fysikalske 
institutter, hvor syklene vil være tilgjenge-
lig for alle som er der for trening.

Vi har pr.dd. kjøpt og plassert en 
MotoMed sykkel (hvor både armer og 
ben kan trenes) på Tofte, og vil i 2014 få 
muligheten til å kjøpe inn enda en sykkel. 
Dette har vi fått til gjennom midler fra 
Stiftelsen Buskerud Rehabiliteringssenter, 
Hurum Rotary klubb, Tofte og Filtvet 
Pensjonistforening og med en liten egen-
andel fra NHF Hurum.

Vi lever i et samfunn som i stadig større grad inviterer til fysisk passivitet for noen. Samtidig er  
dokumentasjonen av de helsemessige positive virkningene av fysisk aktivitet overbevisende. Arbeidet  
for økt fysisk aktivitet i befolkningen er et av fem sentrale satsingsområder for folkehelsepolitikken.

■  Ann-Katrin Kristiansen
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Smånytt
Bruk dine rettigheter:
De to heftene om bolig og tekniske hjelpemidler er blitt oppdatert  
for å bli tilpasset dagens regelverk.

Reparasjon av 
rullestolheis til 
handikapbil

Reparasjoner av rullestolheis  
i bil har ikke vært tilgjengelig i 
Telemark og Vestfold i mange år.   

Nå er det mulig å få disse  

reparasjonene i Telemark igjen.

Ta kontakt med 

Hjelpemiddelsentralen i  

Telemark. Du trenger også  

rekvisisjon fra Bilkontoret.

Øverst i skjemaet
Tilgang til riktige tekniske hjelpemidler er 
ofte helt grunnleggende for muligheten til 
å leve et selvstendig liv. Norges Handi-
kapforbund har erfart at mange lurer på 
hvordan få enkel og rask tilgang til rett 
hjelpemiddel. I dette heftet finnes flere 
svar, og mye nyttig informasjon om ulike 
hjelpemiddelområder. 

Samfunnets målsetning er at alle skal ha 
en god bolig i et godt bomiljø. Norges 
Handikapforbund har presisert målet slik: 
Alle skal ha et individuelt valg der boligen 
gir gode brukermuligheter, gode mulighe-
ter for sosial deltagelse og individuelt til-
passete tjenester.

Nederst i skjemaet
Skal du skaffe ny bolig eller har behov for 
å endre din nåværende bolig? I dette 

boligheftet fra NHF finner du nyttig infor-
masjon om hvordan du kan gå fram for å 
finne en god og hensiktsmessig bolig, 
oversikt over ulike økonomiske ordninger, 
regelverk, universell utforming og forskjel-
lige boligtyper. 

Her har jeg bare prøvd å presentere disse 
reviderte heften fra i år, bestill og få mer 
innsikt i dine rettigheter i bolig og tekniske 
hjelpemidler. Nå har du muligheten til å få 
siste nytt på disse områder, så bestill nå 
lag/landsforeninger og den enkelte!

Dette var et lite innblikk i innholdet til de 
nye heftene, som kan bestilles på NHF 
kontorene.

NHF / Arve Kristoffersen

Brukerkontor på 
Tønsberg sykehus
Ved brukerkontoret vil pasienter og pårørende som har erfaring  
i å leve med sykdom og skade dele sine kunnskap  
med andre pasienter, pårørende og ansatte. 

Kontoret har fått en sentral plass i sykehusets vrimleområde og skal betjenes 
av frivillige fra pasientorganisasjonene i fylket.

Åpningstider
Brukerkontoret er bemannet fire dager i uken: Mandag til torsdag 11.00-13.30
Brukerkontoret er ikke bemannet høytids- og helligdager.
Sted: Kontoret har fått en sentral plass i sykehusets vrimleområde i Tønsberg.

Medlemsblad for norges Handikapforbund Oslofjord VestGrenseløst
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Minimal økning  
til hjelpemidler i 
dagliglivet og  
til fritid

Regjeringen foreslår også å innføre 

en tilskuddsordning for rimelige 

basishjelpemidler spesielt utviklet 

for funksjonshemmede, og  

8 millioner er avsatt til formålet. 

Det er flott at regjeringen med denne 
bevilgningen vil snu en negativ trend.  
8 millioner monner imidlertid lite, tatt i 
betraktning at det bare i løpet av første 
halvår 2012 har vært gjennomført en 
innsparing på 12 millioner på slike  
hjelpemidler.

Det er også svært skuffende å se at 
støtten til disse hjelpemidlene ser ut  
til å bli en tilskuddsordning. 
Finansieringsordningen før 
Stoltenbergs-regjeringens innstram-
ming i 2012 – der behovet avgjorde og 
hjelpemidlet ble finansiert fullt ut - var 
betydelig bedre. Nå frykter vi at mange 
funksjonshemmede fremdeles vil få 
store merutgifter til slike basishjelpe-
midler – eller må klare seg uten.

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

Klipp fra den nye regjeringens  
endringer i statsbudsjettet
(fra NHFs hjemmesider)

Tilleggsbudsjett uten høydepunkter
Bilde for artikkelen: Tilleggsbudsjett uten høydepunkterRegjeringens tidligere løfter om 
et løft til funksjonshemmede gjenspeiles ikke i forslaget til statsbudsjett. Regjeringen 
skuffer med et kraftig kutt i bilstønaden og minimal økning til hjelpemidler. 

Den blåblå regjeringen har lagt fram sitt forslag til endringer i statsbudsjettet som 
Stoltenberg-regjeringen presenterte like før sin avgang.

Kutter bilstønaden med 20 %
Gjennom sitt forslag til statsbudsjett foreslår regjeringen å redusere stønadssatsene for 
gruppe 1-bil med 20 %. Unntaket er personer som får bilstønad for å reise til og fra 
arbeid eller utdanning.

Regjeringen begrunner dette kuttet med at det er vanlig å eie bil i befolkningen, og at 
det derfor er rimelig at man dekker en del av utgiftene selv. NHF reagerer på denne 
logikken, og på innstramningen som følger av den. Tilskuddet til bil er allerede 
underlag t strenge kriterier, det er behovsprøvd med en øvre sats på kr 147 980,-. 
Mange funksjonshemmede er nødt til å betale en langt høyere pris enn det som  
ellers er vanlig, for å få en egnet bil.

Kuttet på 20 % vil ramme mange mennesker som ikke er i arbeid og har dårlig  
økonomi. Konsekvensen blir at mange nå ikke vil få råd til å skaffe bil og vil bli sosialt 
isolert. Det er også underlig at Regjeringen fremmer dette forslaget nå - bilstønads-
ordningen ble evaluert i 2012 og det har vært ventet nye forskrifter, med en  
høringsrunde først. Nå skjer kuttene uten høring.

Fritidshjelpemidler
Når det gjelder potten til fritidshjelpemidler, har 
Solberg-regjeringen økt potten til 55 millioner årlig. 
Det er positivt. Beløpet er imidlertid fremdeles for lite 
til å sikre at muligheten til å få fritidshjelpemidler skal 
bli den samme for de over 26 som de under 26 år.

Norges Handikapforbund kommer til å gi innspill til 
statsbudsjettet gjennom en rekke Stortingshøringer 
framover.

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

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

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

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

Likemannshjelp
Når livssituasjonen vår endrer seg, er det 
godt å kunne snakke med andre som har 
vært gjennom noe tilsvarende, enten ved 
å ha samme diagnose eller lignende livs-
situasjon. Våre likemenn vet hvor skoen 
trykker, og vet akkurat hva du snakker 
om uten at du trenger å forklare eller unn-
skylde deg. Det gjør godt å snakke om 
en i samme situasjon, en som tar deg på 
alvor og lytter til deg. Ta kontakt med 
regionskontoret for å bli henvist til en like-
mannshjelper. 
Telefonnummer: 95 52 81 97.

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

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

Ta gjerne kontakt med en av våre 
rettighetshjelpere:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■   Tekst: Karine Strand Kløvtveit
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Leder:
Rune Kløvtveit
Bråtasvingen 15
3425 Reistad
Tlf.: 41 45 15 30
E-post: rune.klovtveit@lifi.no

Nestleder:
Stein Wilmann
Frognerhagen nord 1
3715 Skien
Tlf.: 35 52 70 95 / 90 62 85 04
E-post: wilmann@mimer.no

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

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

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

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

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

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

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

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

Hvem er vi?

Anna-Lisbeth Bakke 
Regionkontorleder
Tlf. direkte 91 30 37 38
E-post: anna-lisbeth.bakke@nhf.no

Torleif Støylen 
Organisasjonskonsulent
Tlf. direkte 95 52 82 07
E-post: torleif.stoeylen@nhf.no

Karine Strand Kløvtveit
Prosjektleder brukerkontor
Tlf. 901 28 148
E-post: karine.strand@nhf.no

Jan Ronald Skogsrud
Leder Tilgjengelighetsutvalget
Tel.:  92 61 37 94
e-post: jaskogs@online.no

Regionkontoret

Grenseløst 
Medlemsblad for norges Handikapforbund  
Oslofjord Vest (Buskerud, telemark og Vestfold) 
Utkommer 4 ganger pr. år, 22. årgang
Issn nr 1893-3971

Årsabonnement kr 150,- for 4 utgaver.  
Bankkonto: 8380.08.05964

Alle hevnendelser vedr. magasinet til 
nHF Oslofjord Vest, tollbugt 115
3041 Drammen
tlf. 91 30 37 38 
e-post: nhf.oslofjordvest@nhf.no 

Ansvarlig redaktør: 
rune Kløvtveit
Bråtasvingen 15
3425 reistad
tlf.: 41 45 15 30
e-post: rune.klovtveit@lifi.no

REDAKSJONEN: 
Birgitte Holmsen 
e-post: bibbi@holmsen.no
tlf. 98 84 22 21

Anna-Lisbeth Bakke
e-post: anna-lisbeth.bakke@nhf.no
tlf. 91 30 37 38

Arve Kristoffersen 
e-post: arv-kri@online.no 
tlf. 32 76 20 50/48 12 70 01

Torleif Støylen
e-post: torleif.stoeylen@nhf.no
tlf. direkte 95 52 82 07

Ansvarlig for annonser: 
Media Direct norge, Postboks 2385, 3003 Drammen
tlf. 32 20 56 00, fax: 32 20 56 99 

Trykk: 
BK Grafisk, Postboks 2076, 3202 sandefjord  
tlf. 33 48 59 00, fax 33 48 59 45

Forsidefoto: torleif støylen

23



24

Medlemsblad for Norges Handikapforbund Oslofjord VestGreNseløst

Sofakroken

■   Foto: Jan Arne Dammen

På den måten kan jeg få til en kosekveld 
med langbord, levende lys og mengder 
farget papir, saks og lim. Og det viktigste 
- unger. Merkelig nok - de liker dette 
dagens unger også - liker at voksne har 
tid til dem. Foreldre hvor begge er i jobb 
har det ofte ekstra travelt på alle fronter til 
jul, så det er nok greit for dem også. 

Og jeg minnes min mor som hadde slike 
kvelder med oss 5 barna i adventen. Med 
små midler den gangen riktignok - farget 
papir fikk holde. Det ble til lenker og kur-
ver til juletreet. Koselig å sitte der mens 
mamma fortalte om julefeiringen fra sin 
barndom og hva som var blitt fortalt 
henne fra tiden før der. Hun var flink til å 
fortelle og husket mye av det hun hadde 
hørt. Vi lyttet intens samtidig som vi 
strevde for å få kurver og lenker fine. 

Jula var ikke bare religiøs høytid og et 
punktum for et strevsomt arbeidsår i 
gamle dager. Det var også en farlig tid, da 
man var spesielt sårbar for onde krefter 
og måtte overholde en mengde ritualer 
for alt fra vedhogst til slakting, brygging 
og baking. Åsgårdsreia, en larmende 
skokk av slåsskjemper, mordere, druk-
kenbolter og løsaktige kvinnfolk, fòr gjen-
nom lufta på ildsprutende hester og 
gjorde livet utrygt. 

Det finnes nedskrevne tradisjoner helt fra 
middelalderen og hedensk tid fram til det 
kristne budskap fikk plass i julefeiringen. 
Kristningen av jula er så vidt jeg vet først 
nedtegnet i Gulatingloven. Men det går 
som en rød tråd gjennom tidenes julefei-

ring at en skulle tenke på andre og være 
gavmild til jul, så langt en kunne det. Og 
det var mange nye skikker de hadde å 
forholde seg til etter kristningen av landet, 
samtidig som de beholdt noen av de 
gamle.  Bl.a. måtte det ikke finnes udøpte 
barn i huset på julaften - slikt måtte være 
unnagjort - det hadde med beskyttelse 
av barnet mot onde makter å gjøre. 

Både innlandsbygder og byer og likedan 
kystbygder og byer hadde sine spesielle 
skikker. Alt av gaver og festmat ble tilvir-
ket hjemme på gårdene, det gjaldt slakt i 
innlandet og fisk langs kysten. Baking var 
stort sett likt, og flatbrødet var obligato-
risk. Ølbrygging og tilvirking av brennevin 
var en gang lovpålagt, ingen så noe syn-
dig i det. Men det førte nok til mye syndig 
om en skal tro historien, og først etter at 
Vinmonopolet ble etablert - så sent som i 
1922 ble forbruker redusert og skikkene 
endret til det bedre. 

Mamma fortalte om lysstøping som alle 
drev med hjemme - noen finere og dyrere 
enn andre - det hadde med økonomi å 
gjøre. Skreddere og skomakere dro går-
dimellom og jobbet dag og natt før jul. 
Fra slutten av 1800-tallet var en gått mer 
over til pengehusholdning, og det ble en 
omlegging av gaveskikker, og samtidig 
fant juletreet og julenissen veien inn i skik-
kene, og nissen overtok som gavebrin-
ger. Og så gikk det slag i slag med nye 
skikker, julekort-skriving, julestrømpe til 
barna, Lucia-feiring, julenek (her skulle 
det en dram til, noe småfuglene aksep-
terte), fjøsnissen som skulle ha grøt, og 

en tid drev de med å skyte jula inn. Noen 
steder i landet har denne skikken holdt 
seg helt opp i våre dager. 

Jeg kan selv huske tilbake fra 1930 at det 
hang mye overtro igjen. Riktignok var nok 
troen noe ambivalent når det gjaldt 
påstanden om at de døde vendte hjem til 
sine opprinnelige jordiske hjem julaften 
og var sammen med sine da. Men litt 
skummelt synes vi det var. Og lys skulle 
brenne hele julenatta for å holde evt. 
styggedom på avstand. Ute ved kysten 
gikk fiskerne - noen i hvert fall - opp på 
en haug eller fjell julaften og så utover 
havet etter fiskelyset - noe som liknet 
morild, og som kunne fortelle dem hvor-
dan fisket ville bli i det kommende året. 

Julekvelden skulle alle på gårder og ellers 
uansett stilling og stand være sammen - 
bare folk med tilhørighet i huset. Første 
juledag var kirkedag, men en gikk ikke på 
besøk den dagen. Til gjengjeld startet 
festlighetene andre juledag, men det er 
en historie for seg.  Vi har et uttrykk her i 
Grenland når det er mye ståk og stim i en 
eller annen anledning ”de flyr om hveran-
dre som Gulset-bøndene i jula”, så det 
var vel en gang det også. For i dag er 
Gulset et villa-område og en bydel av de 
nyeste og mest moderne i Grenland. 
Tider skal komme og tider har henrullet.  

Det er sånn det er!
God jul fra Else.

FØRJULSTIDEN
Den har jeg alltid vært glad i. Barnet i meg kommer fram 
igjen da, og det er fint å låne noen unger og legge skylden 
på dem for at jeg er barnslig. 
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Det fine blir enda finere, mens det såre 
oppleves enda sårere. For den som ikke 
har familie eller hvor forholdene i familien 
ikke er preget av idyll, men konflikt, eller 
for den som ikke har råd til å trekke kre-
dittkortet så ofte, kommer forskjellene så 
ekstra tydelig frem. For noen er jul en tid 
man gleder seg til, mens andre derfor 
gleder seg til julen er over.

Det er et paradoks at jul feires med så 
mye pomp og prakt. For det er jo egentlig 
det motsatte det handler om. Vi ser en 
fattig familie som har lagt ut på en lang 
vandring, ikke fordi de hadde lyst, men 
fordi keiseren hadde befalt det. Det var 
ingen vei utenom selv om Maria kunne få 
barnet når som helst. De to som snart 
skal bli foreldre får bokstavelig talt opp-
leve boligkrisen. På tross av at alle kunne 
se at de trengte et sted for natten, kom 
de ikke inn. Ingen av de som var innenfor 
tilbød dem sin plass. Skuffet gikk de fra 
dør til dør.

Når så barnet blir født, er det i en stall. De 
som først kommer til stallen er ikke de 
rike, men de fattige gjeterne. 
Nei, gull og pomp og prakt passer ikke 
inn i juleevangeliet. 

Augustin, en kirkefader som levde på 300 
tallet sa en gang: 
«En trenøkkel er ikke så vakker som en 
som er laget av gull, men hvis det er den 
som kan åpne døren og ikke gullnøkke-
len, så er den mye mer nyttig.»

Nå er vi inne ved kjernen av juleevange-
liet. Hvis Gud hadde sendt sin Sønn jule-
natt for å gjøre inntrykk og beundring, da 
hadde han kommet på en annen måte. 
Hvis det var for å imponere, hadde han 
kommet med all sin makt og velde. Da 
hadde selv keiseren i sitt palass vært 
nødt til å kaste seg ned i beundring. Men 
når han kommer så enkelt og stille til vår 
jord, var det fordi han ønsker å nå helt inn 
til oss. 

Jesus tok av seg sin verdighet og kom 
som et menneske. Han var fortsatt Guds 
Sønn, men han ble samtidig som en av 
oss. Han ble sårbar, trett sliten, gråt og 
tryglet til sin Far. Det står om Jesus: ”Han 
gav avkall på sitt eget, tok på seg tjener-
skikkelse og ble mennesker lik (Fil 2,7).”

Materialet Gud bruker er ikke gull, men 
tre. Jesus ble lagt i en krybbe av tre da 
Han kom til jorden. Gud brukte stokkene 

fra et tre da han skulle frelse oss. To bjel-
ker satt sammen i et kors. Det var slett 
ikke så vakkert som keiserens palass, 
men det er dette korset som åpner veien 
for oss.

  Fra krybben til korset gikk veien  
for deg

  Slik åpnet du porten til himlen  
for meg.

Hva er vel en gullnøkkel beregnet til pynt 
sammenlignet med en nøkkel av tre som 
kan føre oss inn til noe stort. En nøkkel 
som kan åpne en stengt dør. ”I dag er det 
født dere en Frelser. Han er Kristus, 
Herren.”

Med ønske om en 
velsignet julehøytid.

Jul er den kristne høytiden som uten tvil blir mest feiret i vårt 
samfunn. Kredittkortene går varme. Familier samles og det er 
den perioden i året hvor vi spiser aller mest mat. Samtidig  
er julen som et forstørrelsesglass.

Stein Reinertsen, Biskop i Agder og Telemark

Trenøkkelen
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JULENS 
VAKRESTE?

Det var i februar 1959 den svenske stjer-
netenoren gikk i studio i Stockholm. Han 
kom rett fra sykehuset, der han hadde 
vært til observasjon for hjerteproblemer 
og om en høyere makt har vært tilstede 
under en plateinnspilling, må det ha vært 
denne spesielle dagen halvannet år før 
han døde, bare 49 år gammel. Det er 
imidlertid en ørliten detalj som har vært 
diskusjonstema blant musikkjennere 
siden; hvorfor venter Björling en takt for 
lenge i første vers?

Tvilen melder seg allerede i sangens 
andre linje. Den lyder, Då Gudamänskan 
till jorden steg neeeed…..det er akkurat 

der det skjer; venter han lenger enn det 
som står i originalkomposisjonen? Jussi 
Björling slet med alkoholproblemer, og 
spørsmålet er om han faktisk var så beru-
set under innspillingen at han bommet på 
innslaget. Sangen er så mektig at en 
kunne bli beruset av mindre, men jeg 
velger å tro at Jussi traff nøyaktig der han 
ville, og at han med sin manøver gir san-
gen en magisk touch!

Cantique de Noël
La oss ta det helt fra begynnelsen, fra 
første strofe. Vingrossisten Placide 
Cappeau, som kom fra den lille byen 
Roquemaure i Sør-Frankrike, var nok 

bedre kjent som fritenker og sosialist enn 
som ivrig kirkegjenger. Til tross for dette 
var det til ham landsbyens prest hen-
vendte seg da han slo frempå at han 
kunne tenke seg et dikt til julemessen. 
Egentlig kom dette på et ubeleilig tids-
punkt for Cappeau, som forberedte seg 
på å reise til Paris! Underveis begynte 
han imidlertid å notere, og da han ankom 
den franske hovedstaden var han i all 
hovedsak ferdig med en tekst som kan gi 
rom for forskjellige tolkninger.

Cappeau har selv fortalt at han i en drøm 
overvar Jesu fødsel i Betlehem, og at det 
var dette han hadde forsøkt å beskrive i 

O Helga Natt, O Helga stund för världen
Då Gudamänskan till jorden steg ned

Hver jul er den blitt vår følgesvenn; den kryper liksom inn i oss fra alle kanter. Det er ingen tvil om 

at sangen representerer en tradisjon og hvis det er en tid, en gang i året, vi vil bevare tradisjonene, 

så er det til jul. For en stor del av befolkningen er det bare én versjon som gjelder, og det er  

Jussi Björlings. Personlig mener jeg at også Peter Jøback gir O, Helga Natt en ekstra 

dimensjon; likevel, det er Björlings versjon som har fått legendestatus!

■   Tekst: TEKST: ROLF ØSTBØ

O Helga Natt
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diktet «Minuit, chrétiens». Nøyaktig 
tre uker senere, fredag 24. desem-
ber 1847, ble verket fremført for 
første gang under midnattsmessen 
i kirken i Roquemaure. Nå var imid-
lertid tittelen forandret til «Cantique 
de Noël». Komponisten Adolphe 
Adam hadde komponert melodi til 
Cappeaus tekst, noe som er grun-
nen til at sangen er bedre kjent som 
Adams julesang både i Frankrike og 
i Sverige.

Frihet, likhet og brorskap
Det er uklart hvordan Cappeau kom 
i kontakt med Adolphe Adam, men 
det er mye som tyder på at valget 
var bevisst. Adam, som tre år tid-
ligere hadde skrevet balletten 
«Giselle», skjønte snart at han 
hadde fått et dikt av uante kvaliteter 
i hendene!  

Som tidligere nevnt ville det være en 
overdrivelse å si at Placide Cappeau var 
en ivrig kirkegjenger. Kanskje var det 
grunnen til at en fransk biskop fordømte 
julesangen for dens mangel på musikalsk 
smak (sic!) og fravær av religiøs åndelig-
het. Hvilket motiv han hadde for å si dette 
er vanskelig å si, men det er nærliggende 
å tro at det var Cappeaus rykte som fri-
tenker og politisk radikal som hadde falt 
biskopen tungt for brystet!

Apropos fritenker; det er interessant å se 
hvordan Cappeau på mesterlig vis klarer 
å formidle den kristne gleden over unde-
ret som skjedde på hyrdemarkene uten-
for Betlehem. «Gudamänskan till jorden 
steg ned, försona världens brott och 
syndar, för oss Han dödens smärta led.» I 
det andre verset gjør imidlertid dikteren 
en vri som helt sikkert var veldig kontro-
versiell for 160 år siden. Han lar revolu-
sjonsidealene om frihet, likhet og bror-
skap tre fram; og det i en julesalme! «Vår 
jord är fri, himlen öppen nu är. Uti din slav 
du ser en älskad broder, och se din ovän 
blir dig kär.

Til tross for at biskopen fordømte sangen 
for dens fravær av det han kalte religiøs 
åndelighet, fenget sangen et stort publi-
kum, og allerede i 1855 ble den oversatt 

til engelsk av den amerikanske journalis-
ten John Sullivan Dwight. Dwight tok seg 
visse friheter i denne prosessen, noe som 
førte til at det er ett vers mer i den engel-
ske versjonen, og i dette verset utdyper 
han slavebegrepet. «Chains shall He 
break For the slave is our brother», var et 
sterkt uttrykk i en sang som ble publisert 
bare fem år før den amerikanske borger-
krigen brøt ut, nettopp på grunn av slave-
spørsmålet!

Omtrent 50 år senere skulle det igjen bli 
oppmerksomhet rundt sangen.

Første radiosending
Kanadieren Reginald Fessenden hadde i 
flere år arbeidet febrilsk med å videreutvi-
kle Marconis oppfinnelse med å sende 
lydsignaler gjennom elektromagnetiske 
bølger, noe som gikk under begrepet 
trådløs telegrafi. Spenningen var derfor 
stor da Fessenden, assistert av sin kone 
og sin sekretær foretok historiens aller 
første kringkastingsutsending ved hjelp 
av en sender fra Brant Rock i 
Massachusetts i USA, på selveste julaf-
ten i 1906! Skip i Atlanterhavet, som til nå 
bare hadde hørt morsesignaler, hørte for 
første gang en stemme gjennom sprakin-
gen i høyttaleren! Sendingen begynte 
klokka ni om kvelden, der Fessenden 
først spilte O Holy Night på fiolin, etterpå 
sang han siste verset mens han spilte. 

Det hele ble avsluttet med at det 
ble lest fra juleevangeliet. 

Slik ble den første julesangen sendt 
på radio, og skipstelegrafister flere 
kilometer unna kunne knapt nok 
tro det de hørte.

Underet i Flandern
I 1914 hadde første verdenskrig 
rast i fire blodige måneder før jul og 
britiske, franske og tyske soldater 
lå i skyttergravene i Flandern, 
omgitt av kald vinter, piggtråd og 
ustanselig skyting. Redsel og mis-
mot sto skrevet i de unge soldate-
nes ansikter. Da skjedde det som 
senere er blitt kalt Underet i 
Flandern! 

Natt til julaften hørtes plutselig 
sang, og det neste som skjedde 

var at tyske soldater plasserte juletrær 
med stearinlys på skyttergravenes bryst-
vern. Etter først å ha skutt ned noen av 
juletrærne, begynte briter og franskmenn 
å lytte, og snart sang de med. Usikre 
soldater krabbet forsiktig ut av skytter-
gravene og etter hvert ble området mel-
lom skyttergravene, Ingenmannsland, fylt 
av soldater. Det fortelles at de byttet 
adresser, ga hverandre gaver og 
begravde de døde. Noen spilte til og med 
fotball!

Da kirkeklokkene fra en landsby i nærhe-
ten ringte ved midnatt, begynte krigs-
handlingene igjen, men plutselig ble luften 
fylt av en stemme som sang klart og 
vakkert: «Minuit, chretiens, c´est l´heure 
solenelle». Igjen ble det opphør i skytin-
gen og tyske, franske og britiske soldater 
lyttet først henført til den vakre tenoren før 
de etter hvert sang med på hvert sitt 
språk!

Til tross for sin enestående posisjon blant 
utøvere og publikum i årene som har 
gått, finner en imidlertid sjelden teksten i 
sang- og salmebøker. Det er da heller 
ikke et nummer som egner seg for felles-
sang, likevel er det rimelig å tro at det er 
sangens brede appell som gjennom skift-
ende tider har gjort at den har fremhevet 
seg blant mange andre!
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Rubenstur  
– en kilde til mestringsfølelse  
og økt livskvalitet
De to siste somrene har jeg vært med på Rubenstur – en fjelltur for bevegelseshemmede på Hardangervidda. 

Det er Telemark Turistforening som  arrangerer turen med initiativtaker Ruben André Smith i spissen. Turen er 

inspirert av TVserien «Ingen grenser», men har et litt lavere ambisjonsnivå. Vi pleier å si at «veien er målet».  

Vi er på tur for å ha det gøy sammen og oppleve storslått natur. Men en slik tur byr jo selvsagt også på  

noen fysiske utfordringer underveis og det sprenges nok en og annen grense innimellom.

■  Tekst: Sindre Klakegg Bruflot

Ungdomssiden
Ansvarlig for siden: Birgitte Holmsen

Medlemsblad for norges Handikapforbund Oslofjord VestGrenseløst
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Det var fysioterapeuten min som oppfor-
dret meg til å gå på et informasjonsmøte i 
forkant av den første turen. Jeg har cere-
bral parese og må innrømme at jeg på 
forhånd var svært usikker på om dette 
var noe for meg. Det å skulle tilbakelegge 
seks mil i høyfjellet i løpet av én uke syn-
tes jeg hørtes helt uoverkommelig ut for 
min del. Men Ruben hadde ikke store 
problemer med å overtale meg til å bli 
med. «Dette klarer du» sa han, og et halvt 
år seinere lå vidda foran oss.

Fjorårets tur bestod både av sykling, båt-
transport, gåing og kanopadling. Det var 
fint med den variasjonen, men det krevde 

en del logistikk for å få fraktet sykler og 
kanoer inn på vidda. I år hadde vi derfor 
én båtetappe på starten og én på slutten 
av turen. Ellers gikk vi til fots. I fjor var 
dagsetappene litt i lengste laget, så i år 
valgte vi å legge opp til kortere etapper 
med mer tid til fisking og bålkos på kvel-
dene.

Vi var åtte deltakere og med oss hadde vi 
ekspedisjonsleder, lege og fem hjelpere. 
Det gir en god trygghetsfølelse å ha med 
lege og en erfaren turleder. De supre 
hjelp erne gjør at alle får den hjelpen man 
trenger for å gjennomføre turen. En viktig 
del av disse turene er selvsagt det sosiale 

– både under etappene og i leir. Det er en 
topp gjeng å være på tur sammen med!
 
Det er en fantastisk følelse å være ute i 
urørt natur på vidda, langt fra bebyggelse 
og trafikk. Jeg har vært mye ute i naturen, 
men det å ha ødemark på absolutt alle 
kanter er en helt ny opplevelse for meg. 

For min del har Rubenstur ført til at jeg 
har blitt mer aktiv også i hverdagen. Før 
brukte jeg elektrisk rullestol hver dag, nå 
kan det gå en uke eller to uten at den er i 
bruk. Jeg trener mer enn jeg gjorde før og 
er mer ute i skog og mark. I august 
besteg jeg fjelltoppen Kyrkja i Jotun-
heimen 2032 meter over havet. Det 
hadde vært helt, helt utenkelig hvis det 
ikke hadde vært for Rubensturene. 
Deltakelsen på disse turene har vist meg 
at jeg kan klare mer enn jeg tror selv. 
Enkelte sperrer sitter i hodet og ikke i 
kroppen, noe som kan være lett å tro når 
man har en fysisk funksjonsnedsettelse. 
Jeg håper flere funksjonshemmede får 
mulighet til å ta naturen i bruk på denne 
måten. Dette er etter min mening et 
supert folkehelsetiltak og mestringsfølel-
sen man får bidrar til økt livskvalitet!
 
Dette er en knall ide! vi i Grenseløst opp-
fordrer andre turistforeninger i de ulike 
kommunene til å gjøre tilsvarende turer.
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Julens farger 

Julefargen de fleste forbinder med jul er 
rødt. Vi tenker på røde lys, røde nisser, 
røde duker og så videre. I midlertid er det 
ikke rødt som er kirkens viktigste 
julefarge, men hvitt. I kirken er dessuten 
fiolett er adventstidens farge.Andre 
julefarger som brukes mye er grønt og gull. 
Hva som brukes som julefarger er dessuten 
en motesak. Noen år er det hvitt som er 
tingen, andre år sølv, til og med sort er av 
og til moderne som julefarge, 

Uansett motefarger og kirkefarger, rødt er 
likevel vinneren. Si jul og folk tenker rød. 
Rødfargen har faktisk fått denne unike 
posisjonen takket være Coca Cola, Det var 
Coca Cola som markedsførte den moderne 
røde julenissen. Den røde julenissen ble 
skapt av den svensk-amerikanske 
kunstneren Haddon Sundblom i 1931. 
Sundblom malte en rekke oljemalerier av 
julenissen som ble brukt i kampanjer for 
Coca Cola. 

 

Lag ditt eget julegodt 
RISTOPPER 

150 gr kokosfett 
1 egg 
150 gr melis 
1 plate kokesjokolade 
2 ss sterk kaffe 
1 ts vaniljesukker 
Ca. 7-8 dl japansk ris 
Du får ca 36 stk ristopper av denne 
oppskriften. 

 

 

‘ 

 

 

Smelt fettet og avkjøl det litt. Egg og melis 
piskes porøst og luftig. Sjokoladen smeltes 
i kaffen. Bland sjokolade og vaniljesukker 
i eggedosisen. Tilsett fett under omrøring. 
Ha i ris til passe konsistens. Form raskt til 
små topper, som settes på bakepapir og 
settes til avkjøling. 

Lag din egen glitrende engler 

 Stiv papp, ikke for tynn. 
 Saks eller tapetkniv. 
 Vannbasert lim som blir blank når den 

tørker. 
 Noe til å smøre utover lim med, f.eks. 

en plastkniv eller plastskje. 
 Vannbasert gull eller sølv spraymaling 

til underlag. 
 Alternativ til spraymaling bruk gull 

eller sølv hobbymaling. 
 Gull eller sølv glitter. 
 Eventuelt interiør spray lakk. 
 Bruk din egen fantasi 
 Tynn gulltråd, fiskegøtt eller annen 

tråd til oppheng. 
 Noe spisst, f.eks. en tykk nål, for å lage 

hull til oppheng. 

 

Ansvarlig: 
Birgitte Holmsen
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Kryssord

Løsning på kryssord side 38.
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Nok om det! Etter at jeg forlot NHF, har 
tiden gått med til å drive med kommune-
politikk. Dette til tross for at min høyst 
elskede mor alltid frarådet alle sine barn 
om å ikke befatte seg med den slags for-
dervede og nedbrytende aktiviteter.  
Dessuten hilser man stadig på seg selv i 
døren.

Budsjett.
Jeg har oppdaget noe meget påfallende i 
vårt demokratiske politiske system. 
Hvorfor man vedtar budsjetter i desem-
ber opp under jul i norske kommuner. 
Folk har fått det inntrykk av at dette 
handler om kommunelovens bestemmel-
ser på når et kommunebudsjett skal 
vedtas. Dette er mer komplisert enn som 
så. Her et år vedtok vi i Tønsberg bud-
sjettet 21.desember på årets mørkeste 
dag. Tilfeldig? 

Dette handler like meget om psykologi 
som om juss. Når man likevel er belemret 
med høst og midtvinters depresjoner, så 
kan man fullbyrde elendigheten med å 
legge en budsjettkabal som man vet aldri 
går opp, for deretter å starte en julefeiring 
hvor ribben, akevitten og noen menn 

som er mere vis enn det man selv er, gjør 
at man glemmer hele greien.

Men før man kommer til vedtaket opp 
under jul, skal mye skje.  Budsjettene har 
sine ritualer og sine vinnere og tapere 
som alltid er de samme, og de som alltid 
påberoper seg å være tapere, skole og 
helse, er de som forsyner seg mest av 
kommunekassen. Men de som har minst, 
kultur og eiendommene, de taper hvert år 
i det  tradisjonelle kappløpet om budsjett 
kronene sånn i det stille.

Det hele starter egentlig i juni, men det er 
bare en ønskeliste fra kommunestyret til 
rådmannen i det som heter «kommune-
planens handlingsdel».  Her ber vi politi-
kere om at det vi brenner for kommer 
med, sånn at vi kan ta sommerferie og ha 
et optimistisk  syn på livet.

Så kommer første virkedag i november 
hvor rådmannen med myndig røst fortel-
ler at det kommuneopplegget som er lagt 
til grunn i statsbudsjettet ikke er noe å 
juble over. Bevilgningene er alt for små i 
forhold til oppgaver og forventninger, 
dessuten er kommunens fremtidige pen-
sjonsforpliktelser et kapittel for seg selv, 
til ekstra stor bekymring (særlig i år). Vi tar 
i mot dokumentet med høytid og iver, går 
hjem og leser dokumentet ut i de små 
nattetimer. Tiden er inne til «kamp» i egen 
gruppe.

I alle kommunestyregrupper foregår det 
en kamp om først å finne kroner som 

andre ikke har oppdaget, deretter sørge 
for at kronene blir plassert på riktig sted i 
budsjettet.  Det vil si på de områdene 
som ligger mitt hjerte nærmest. 

Her lærer politikere seg at dette er pro-
sesser som krever 3 ting. Tid til å være 
med på laaaange møter, like lange ører 
og venner i finansfraksjonen.  Det vil si de 
som sitter på pengesekken, og setter 
den fryktede sluttstreken. Det skal visst 
nok være enklere for en kamel å komme 
gjennom nåløyet, enn for en kommune-
politiker å finne penger til sine hjertesaker.

Når gruppen har blitt enige og de andre 
partiene gjort det samme, skjer det noe vi 
vanlige dødelige ikke har noe med. 
Budsjettforhandlinger som kan danne 
flertall. Våre fremste kvinner og menn i 
bygd og by tar på seg pent tøy og et stort 
samfunnsansvar, for å finne frem til hvor-
dan 0.05% av budsjettet kan endres (5 
promille). En sen kveldstime etter et par 
brudd, og krisemaksimering blir lokalavi-
sen invitert. Her får man rosende ord om 
et godt og konstruktivt forhandlingsklima 
og får vite at man kom frem til løsninger 
som gavner alle.

Deretter er det kommunestyres budsjett-
debatt hvor alle holder reprise på de inn-
leggene vi hadde i fjor.

Og så er det Jul!.

En avdanket regionleder er nå blitt spurt om å bidra med en egen spalte, hvor man skal få 
lov til å være sånn passe grinete. Hovedbudskapet vil nok som regel være at det ikke lenger 
er orden på noe som helst lenger, etter at en selv forlot broen på skuten. Den gang alt var 
fryd og gammen. Jeg har lovet å styre surheten i sånn passe porsjoner.

ge s d fh e r t y 

o c n m q j qg g
GUBBEN I HoRNET

Så går vi rundt om ett kommune-
budsjett. Sent en desember aften...

e
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www.landemoen.no
Trefelling - Vedsalg - Hyttetomter - Tlf. 91 36 36 14

___________________________________________________

Expert Kongsberg
3611 Kongsberg, Tlf. 32 73 20 90

___________________________________________________

Spar Hvittingfoss
Alt innen catering. Tlf. 32 77 24 80

___________________________________________________

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

AAS Transport AS
3630 Rødberg, Tlf. 97 72 72 00

Optikern Åmot Briller og Kontaktlinser
3341 Åmot, Tlf. 32 78 50 52

____________________________________________________

Eystein Tangerud
3370 Vikersund, Tlf. 90 08 59 29

K O N G S B E R G

M O D U M

N O R E  O G  U V D A L

Eystein Tangerud
3370 Vikersund, Tlf. 90 08 59 29

____________________________________________________

Åmot Frisktrening
3340 Åmot, Tlf. 32 78 42 40

____________________________________________________

Midtfylket Begravelsesbyrå
Modum, Sigdal, Krødsherad, - Øivind Thon og Yngvar Bjørnsrud
___________________________________________________

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

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

____________________________________________________

Rortunet

M O D U M
Bardølsgård Installasjon

3350 Prestfoss, Tlf. 95 25 38 77
________________________________

Sigdal Renhold Hanne Krog
3350 Prestfoss,Tlf. 47 38 94 77

Tor Eriksen Rengjøring AS
3300 Hokksund, Tlf. 32 70 01 88

___________________________________________________

Borge Installasjon AS
3301 Hokksund, Tlf. 32 25 01 00

___________________________________________________

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

___________________________________________________

Eiker Eiendomsutvikling AS
3300 Hokksund, Tlf. 32 75 59 59

R Ø Y K E N

S I G D A L

Ø V R E  E I K E R

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

Totalleverandør
 til proffmarkedet

SYSTEMVEGGER 
GLASSVEGGER • HIMLINGER

Mob. 994 11 980
Faks. 32 75 27 70

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

ØVREBØ REHABILITERING AS
HJELPEMIDLER FOR ELDRE OG 

FUNKSJONHEMMEDE
POSTBOKS 604 

3412 LIERSTRANDA
TELEFON 32 24 42 50

Røyken/Hurum AS
Eiendomsmegling

tlf. 32 79 28 80 
www.fossco.no www.kongsberg.com

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

Vi takker alle våre 
annonsører for den fl o� e stø� en!

Kjell Heibø, A.L.F. Telemark, er død
Fra Telemark Lag av Arbeidsmiljøskadde får vi melding 
om at styremedlem gjennom 20 år i laget - Kjell Heibø - 
er død - den 31. oktober i år. 

Det er et stort tap for mange, for hans kone, barn og 
storfamilien for øvrig, men også for alle i laget som fikk 
være hans venner og jobbe  med han i lags-sammen-
heng. Kjell hadde en spesiell evne til å se løsninger på 
problemer før de var blitt for store, og vi hadde mye nytte 

av hans klare tanker, løsninger, og hans empati med de 
skadde. Han visste av egen erfaring  mye om det å være 
skadet av kjemikalier. Han gjorde det klart for leder i sep-
tember at julen 2013 ville han ikke være blant oss og slik 
ble det. 

Vi takker for at vi har fått ha Kjell som venn og støtte-
spiller og unner han den store freden nå etter vonde slit-
somme dager.  A.L.F. Telemark.



34

Medlemsblad for norges Handikapforbund Oslofjord VestGrenseløst

D R A M M E N K O N G S B E R G R Ø Y K E N

G O L M O D U M Å L

DRAMMEN

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

Gol Blomsterforretning
Sentrumsv. 92, 3550 Gol
Tlf. 32 07 42 73

H O L

H U R U M

AK mur & byggservice da 

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

Avd. To� e 
tlf. 32794249

Avd. Slemmestad    
tlf. 31282061

Avd. Sætre
tlf. 99307010

Tømrer Svein Løken
Reinsgt. 9, 3611 Kongsberg

Tlf. 32 72 47 86

N E D R E  E I K E R

NYBYGG - TILBYGG - REHABILITERING

Tlf: 97 01 11 12

E-post: post@ripelbygg.no - www.ripelbygg.no

GODKJENT FOR
ANSVARSRETT

DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET

R I N G E R I K E

Kontormiljø Ringerike AS
Osloveien 75, 3511 Hønefoss

Tlf. 32 11 50 50 • www.kontormiljo.no

Alliance Røyken Op� kk - Ur - Gull

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

Sigdalkjøkken AS
3358 N-Eggedal

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

Spar  Jernia  Esso
tlf. 32 71 46 03

Ål Kommune
3570 Ål

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

Green-Utengen AS / If
Øvre Torggt. 18, 3017 Drammen, Tlf. 32 80 90 00

____________________________________________________

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

Svene Lakkering AS
3622 Svene, Tlf. 32 76 26 11

____________________________________________________

Svene Tre og Metall
3622 Svene, Tlf. 32 76 15 60

____________________________________________________

Lampeland Hotell
3623 Lampeland, Tlf. 37 60 09 00

Toms Elektrotavler
3475 Sætre, Tlf. 32 79 60 07

___________________________________________________

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

__________________________________________________

Graff  Gartneri AS
3480 Filtvet, Tlf. 32 79 64 31

__________________________________________________

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

D R A M M E N

F L E S B E R G

H U R U M
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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

zumba yoga aerobic styrke mensendieck pilates step  sykkel frivekter styrkeapparater 

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

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

MOOV TRENINGSSENTER FIKK 
TILGJENGELIGHETSPRISEN!

Tilrettelagt treningssenter: 

Union Brygge  t: 906 33 906 
trening helse velvære 



36

Medlemsblad for Norges Handikapforbund Oslofjord VestGreNseløst

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

40 år i tjeneste!

Lunder & Aas AS

Bussedalen 11 - 3616 Kongsberg - 90 85 88 97 - novabad.no

Visste du at alle oljefyringsanlegg må konverteres til miljøvennlige alternativer 
innen 2020? Nova Bad og LP Rør AS leverer totalpakker innen konvertering og 

utfasing av oljefyringsanlegg. Ønsker du pris eller 
veiledning - ta kontakt eller kom innom vår butikk i Bussedalen 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

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

T S Bygg AS
3080 Holmestrand, Tlf. 92 69 47 43, trond@tsbygg.no

___________________________________________________

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

___________________________________________________

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

___________________________________________________

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

Jørgensen & Kemkers AS
Istre, 3280 Tjodalyng, Tlf. 33 17 22 80

____________________________________________________

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

Mektronikk AS
3236 Sandefj ord, Tlf. 33 46 49 90

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

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

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

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

___________________________________________________

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

___________________________________________________

Alektum Inkasso AS
3103 Tønsberg, Tlf. 81 52 21 30

H O L M E S T R A N D

Linnea Kompetansesenter
Pb. 320 Sentrum, 3101 Tønsberg

Tlf. 33 30 70 10

L A R V I K

S A N D E F J O R D

S T O K K E

S V E L V I K

T J Ø M E

T Ø N S B E R G

Nedre Langgate 37

3126 Tønsberg

Tlf. 33 37 96 50

www.hotvedtco.no

LANGGT. 19, 3080 HOLMESTRAND

TLF: 33 09 95 17 • FAX: 33 09 95 01 • MOB: 41 64 39 14

Vi takker alle våre 
annonsører for den fl o� e stø� en!
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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

- 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

3864 Rauland

Tlf. 35 06 26 30
www.visitrauland.com

Rugtvedt 
Byggsenter AS

Omborsnesv. 7, 
3960 Stathelle

Tlf.  35 96 05 55
Fax. 35 96 14 99

Nær deg – stor nok
REVISJON, REGNSKAP OG RÅDGIVNING

RevisorGruppen har kontorer over hele 
landet og er derfor stor, men likevel så 
nær at vi oppleves som liten og lokal. 
Revisjon og regnskap er mer enn bare tall 
– det handler like mye om personlig kontakt. 

International, en sammenslutning av uavhengige revisjons- og konsulentselskaper.Medlem av

revisorgruppen.no

RevisorGruppen FMØ DA
oslo@rg.no, tlf. 23 20 49 00

           
                          
                             TELEMARK

                                   //Vi gir mennesker muligheter! 

www.nav.no 

Vi takker alle våre 
annonsører for den fl o� e stø� en!

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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H J A R T D A L T I N N
Hjartdal og Gransherad 
Rekneskapskontor AS
   3692 Sauland
   Tlf 35 02 81 00
   E-post adresse firmapost@hgr.no

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

__________________________________________________

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

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

__________________________________________________

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

__________________________________________________

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

__________________________________________________

Brødrene Brubakken Kjøttforretning
Storgt. 12, 3770 Kragerø, Tlf. 35 98 14 19

__________________________________________________

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

Tveito Maskin AS
3832 Lunde, Tlf. 35 94 69 00

Notodden Bil og Speed Shop AS
Pb. 522, 3671 Notodden, Tlf. 35 02 74 74

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

Gaustablikk Høyfj ellshotell
3660 Rjukan, Tlf. 35 90 14 22

__________________________________________________

Gascom AS
1475 Finstadjordet, Tlf. 92 05 59 03

B Ø

Moelven 
Telemarksbruket AS 
Rotebergv. 21,  3802 Bø i Telemark

Tlf. 35 95 44 00 • www.moelven.com

K V I T E S E I D

Kviteseidvn. 1698, 
3853 Vrådal

Tlf. 35 06 90 00
www.vradalbooking.no

J R Gisholt AS
Kirkeg. 36, 3919 Porsgrunn

Tlf. 35 50 48 00

P O R S G R U N N

S K I E N

            TINN KOMMUNE
                    Torget 1, 3660 Rjukan

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

Støtter NHF

B Ø

K R A G E R Ø

N O M E

N O T O D D E N

S K I E N

T I N N

Øyvind Nystein Gulvlegger
3960 Stathelle, Tlf. 41 60 38 80

__________________________________________________

Bamble Taxisentral
3960 Stathelle, Tlf. 35 96 02 20

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

__________________________________________________

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

B A M B L E

B Ø

Vi takker alle våre 
annonsører for den fl o� e 

stø� en!

www.landemoen.no
Trefelling - Vedsalg - Hyttetomter - Tlf. 91 36 36 14

___________________________________________________

Expert Kongsberg
3611 Kongsberg, Tlf. 32 73 20 90

___________________________________________________

Spar Hvittingfoss
Alt innen catering. Tlf. 32 77 24 80

___________________________________________________

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

AAS Transport AS
3630 Rødberg, Tlf. 97 72 72 00

Optikern Åmot Briller og Kontaktlinser
3341 Åmot, Tlf. 32 78 50 52

____________________________________________________

Eystein Tangerud
3370 Vikersund, Tlf. 90 08 59 29

K O N G S B E R G

M O D U M

N O R E  O G  U V D A L

Eystein Tangerud
3370 Vikersund, Tlf. 90 08 59 29

____________________________________________________

Åmot Frisktrening
3340 Åmot, Tlf. 32 78 42 40

____________________________________________________

Midtfylket Begravelsesbyrå
Modum, Sigdal, Krødsherad, - Øivind Thon og Yngvar Bjørnsrud
___________________________________________________

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

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

____________________________________________________

Rortunet

M O D U M
Bardølsgård Installasjon

3350 Prestfoss, Tlf. 95 25 38 77
________________________________

Sigdal Renhold Hanne Krog
3350 Prestfoss,Tlf. 47 38 94 77

Tor Eriksen Rengjøring AS
3300 Hokksund, Tlf. 32 70 01 88

___________________________________________________

Borge Installasjon AS
3301 Hokksund, Tlf. 32 25 01 00

___________________________________________________

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

___________________________________________________

Eiker Eiendomsutvikling AS
3300 Hokksund, Tlf. 32 75 59 59

R Ø Y K E N

S I G D A L

Ø V R E  E I K E R

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

Totalleverandør
 til proffmarkedet

SYSTEMVEGGER 
GLASSVEGGER • HIMLINGER

Mob. 994 11 980
Faks. 32 75 27 70

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

ØVREBØ REHABILITERING AS
HJELPEMIDLER FOR ELDRE OG 

FUNKSJONHEMMEDE
POSTBOKS 604 

3412 LIERSTRANDA
TELEFON 32 24 42 50

Røyken/Hurum AS
Eiendomsmegling

tlf. 32 79 28 80 
www.fossco.no www.kongsberg.com

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

Vi takker alle våre 
annonsører for den fl o� e stø� en!

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

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

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

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

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

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

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

NHF Kongsberg
Leder: Anne Cecilie Selberg
Steinsvingen 3 E, 3615 KONGSBERG
E-post: anne.selberg@hotmail.com

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

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

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

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

NHF Røyken
Leder: Anne Kvale
Postboks 31, 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
E-post: oyvind.nielsen@sandefjordbredband.net

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

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

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

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

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

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

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

ALF Vestfold
Kontakt regionskontoret

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

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

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

Landsforeningen for Ryggmargsskadde:
LARS Oslofjord Vest
Leder Ingar Isaksen 
Hellebergvn. 71, 3960 Stathelle
Tlf 413 30 994
ingar.isaksen@online.no

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

Landsforeningen for Nakkeskadde:
LFN Telemark
Leder: Hanne Kristin Tuvnes
Postboks 1837 Gulset, 3703 SKIEN
E-post: lfn.t.hkt@gmail.com

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

Norges Handikapforbund oslofjord Vest

Lokallag

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

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

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

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

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

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

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

LKB Telemark
Leder: Karin Wiersdalen
Mindåstunet 5, 3712 Skien
Tlf: 482 68 628
E-post: kwier@online.no

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

GrenseløstMedlemsblad for norges Handikapforbund Oslofjord Vest

Lagenes planlagte aktiviteter:
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DESEMBER
05 NHF Hurum Juleavslutning

06 LFPS Buskerud Julebord

06 LFPS Vestfold Julemøte

11 NHF Oslofjord Vest Grøtfest

14 ALF Buskerud Julemøte

 HBF Buskerud / Vestfold Juleforestilling Drammen teater / julefest

2014
JANUAR
14 Ambassadørutvalget Kurs for nye og gamle medlemmer

31-01 LKB Buskerud Mestringshelg

FEBRUAR
06 LFS Telemark Medlemsmøte

20 Likemann Kurs for nye likemenn

MARS
06 LFS Telemark Årsmøte

06 LKB Buskerud Årsmøte

13 LFPS Vestfold Årsmøte

22-23 LKB Buskerud Badelandshelg

29 LFPS Telemark Årsmøte

APRIL
03 LFS Telemark Medlemsmøte / kafè

04-05  NHF Oslofjord Vest   Lederkonferanse 2014, Sundvollen Hotell  

MAI
05-08 LFPS Telemark Kieltur

08 LFS Telemark Medlemsmøte / kafè

09 LFPS Vestfold/Telemark

  og Buskerud Felleskonferanse

22 LFS Telemark Tur til Jomfruland

JUNI
07 LFS Telemark Sommeravslutning til Kjærra

18 LFPS Telemark Tur til Gaupåsen

AUGUST
11-13 LFPS Telemark Tur til Jomfruland

29-31 NHF Oslofjord Vest Jubileumssamling på Merket i Valdres

NOVEMBER
29 LFPS Telemark Julemøte

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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DINAM
O RRA62  Foto: M

assim
o Leardini

Det spiller ingen rolle om du bare skal på en kort kjøretur – hvis du ikke kommer tilbake. Husk bilbelte
vegvesen.no/bilbelte
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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. Hvem har skrevet artikkelen om Trenøkkelen?

2. Når ble brukerkontoret ved Drammen sykehus åpnet?

3. Hvem er rektor på Ramsum skole i Vestfold?

4. Når er søknadsfristen for å delta på NHFs talentutviklingsprosjekt i 2014?

5. Hva heter «sjøormen» i Seljordsvannet?

6. Holder Rugtvedt Byggsenter til i Storgata i Stathelle?

7. Hvem har telefonnummer 32 07 42 73?

8. Hvor holde Øvrebø rehab til?

9. Hvem går rundt om ett kommunebudsjett?

10. Hvor gikk årets Rubentur?

Navn:

Adresse:

Telefon:

Svar sendes Norges Handikapforbund Oslofjord vest, Tollbugt 115, 3041 Drammen 
eller pr epost: nhf.oslofjordvest@nhf.no - Innsendelsesfrist 30.01.2014.
PS!  Alle svarene finnes blant våre annonsører og i artiklene i bladet

Vinner av weekendopphold i langesund: Irén lennestad i Hurum  
5 quicklodd går denne gangen til: Inger nina Gundersen i Brevik

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


