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Vil du være med å 
få i gang ungdoms-

arbeidet i NHF?
Ta kontakt med 
Stine Machlar
(se side 28)
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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

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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FN konvensjonen  
er ratifisert – hva så?

Vi er inne i 2014, og det sies at 
et nytt år betyr nye muligheter.
Hva året bringer, gjenstår selv-
sagt å se, men jeg er sikker  
på at det vil bli et spennende  
år for NHF. 

Regionsleder
Rune Kløvtveit

FN konvensjonen, eller CRPD, vil nok stå 
sentralt i dette året. For å ha kommet dit 
vi er i dag, må vi kikke litt bakover i tid og 
merke oss følgende datoer:

12.13.2006: FN`s generalforsamling 
vedto k konvensjonen
30.03.2007: Norge undertegner  
konvensjonen
03.05.2008: Konvensjonen trådte i kraft
03.06.2013: Norge ratifiserer  
konvensjonen

Interessant å se at det tok sin tid før 
Norge valgte å ratifisere. Med andre ord; 
Lang ferd mot målet, men regjeringen har 
ikke tatt stilling til om tilleggsprotokollen 
skal ratifiseres. Det skal vi som organisa-
sjon følge med på.

Hva betyr det så at Norges har 
ratifisert konvensjonen?
Statspartene skal forby enhver form for 
diskriminering på grunn av nedsatt funk-
sjonsevne. Mennesker med nedsatt funk-

sjonsevne skal få et selvstendig liv og 
kunne delta fullt ut på alle livets områder. 
Det betyr at tilgang til fysisk miljø (univer-
sell utforming) er et stort og viktig sats-
ningsområde. 

Ansvaret for at konvensjonen følges er 
plassert hos regjeringen, hvor Barne-
likestillings- og inkluderingsdepartemen-
tet har ansvar for å sikre gjennomføring, 
at rettighetene blir realisert i praksis.

Likestillings- og diskrimineringsombudet 
(LDO) skal overvåke at regjeringen sikrer 
rettighetene i CRPD, og komme med 
forslag til forbedringer.

Det er viktig å merke seg at konvensjo-
nen er unik på den måten at sivilsamfun-
net skal delta fullt ut, og har full rett til å 
kritisere både regjering og LDO dersom 
jobben ikke gjøres.

Vi merker oss at Norge må sende inn en 
rapport over regjeringens arbeid i forhold 
til CRPD. Det skal skje 3. juli 2015 og det 
skal følge med en supplerende rapport 
fra LDO. For oss som interesseorganisa-
sjon er det spennende å vite at det også 
skal legges ved en skyggerapport hvor 
det skal være dokumenterte problemstil-
linger som personer med funksjonsned-
settelser opplever. NHF vil selvsagt være 
på banen, så følg med.

Vi er inne i årsmøteperioden for våre 
lokallag. Jeg vil takke alle våre tillitsvalgte 
for den gode jobben som legges ned. 
Takk til dere som velger å gå av, takk til 
dere som fortsetter, og takk til dere som 
overtar stafettpinnen.

Lykke til og på gjenhør!
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– i vekst og utvikling
For fornøyelighetens skyld har jeg i anled-
ning ti års jubileet lyst til og trekke en liten 
parallell til karakteristiske trekk ved barnets 
vekst og utvikling gjennom de ti første år: 

Vi starter derfor med ett- åringen som er 
en livsnyter, og i takt med barnets raske 
utvikling åpner en helt ny verden seg for 
barnet, og det ser og betrakter verden og 
alt oppleves som fantastisk. 2 åringen går 
derimot fra en harmonisk tilværelse til en 
utviklingskrise. Toåringen er gjerne veldig 
aktiv og er som en stormvind eller i sol-
skinnshumør. Viljen er sterk, det samme er 
iveren etter å prøve ut nye ting.

Vi fortsetter med 3 - åringen som er en 
humorist, og barnets utvikling er på vei til å 
bli et selvstendig og tenkende individ. 4 
åringen er derimot en eventyrer, og det er 
ikke få røverhistorier som er blitt fortalt av 
fireåringer. Barnet har sansen for de dra-
matiske hendelser, og legger gjerne på litt 
når ting skal fortelles. 

5-åringen er i en harmonisk alder, som 
mestrer mange ting, og det kan også for-
søke seg på nye vanskelige oppgaver. 
5-åringen er på mange måter flink med å 
bruke kroppen sin, og barnet virker som 
om det også er tydelig på sine begrensnin-
ger. 6-åringer er i en tøff fase fordi alderen 
er preget av sterk fysisk vekst. Armer og 
bein vokser, og det ofte raskt, slik at barnet 
ikke har så god kroppsbeherskelse som 
tidligere. Kroppen kan noen ganger virke 
nesten lealaus, og barnet er ofte ikke ven-
ner med motorikken. 

7 åringen derimot har kontroll! 7 åringen 
mestrer store deler av tilværelsen, og bar-
net kan beherske kroppen slik det vil, for-
stå språk og følelser, og har evne til å 

omgås andre mennesker. 8 åringen er inne 
i en brytningstid mellom barn og ungdom, 
mens 9 åringen befinner seg midt i barn-
dommens ”gullalder”. Niåringene får 
mange nye interesser, lærer seg nye ting, 
skjønner mer av andre mennesker og 
verde n rundt seg og blir stadig mer selv-
stendige. 

10-åringen derimot begynner å oppdage 
at livet er mer komplisert og vanskeligere 
enn de hittil har kunnet forestille seg. Den 
ene dagen kjenner de seg fulle av selvtillit, 
den neste dagen ganske små og fortapte. 
Både for 10-åringen selv og foreldrene kan 
det oppleves overraskende at de i blant er 
så sårbare. (Kilde: mammanett.no)

Jeg er vel usikker på om alle karakteri-
stikkene ved et barns utvikling er like godt 
egnede til å trekke noe parallell til regionens 
utvikling gjennom de 10 årene som har 
gått, men at samfunnet rundt oss er kom-
plisert og at vi som organisasjon til tider 
kan være ganske sårbare, kan vi vel alle 
være enige i. Dette merkes spesielt godt i 
disse dager, da vi dessverre av økono-
miske årsaker, har vært nødt til å redusere 
bemanningen ved regionkontoret.

Det er derfor jeg med dyp takknemlighet 
kan registrere at NHF Oslofjord Vest er en 
region hvor tillitsvalgte tradisjonelt har 
bidratt for å øke organisasjonens slagkraft 
og å minske regionens sårbarhet.  På de ti 
årene som har gått har det vært mange 
som har bidratt, både som tillitsvalgte, 
støttespillere og som ansatte, slik at 
Vestfold, Telemark og Buskerud har blitt er 
mer tilgjengelig samfunn for oss alle. 

Takknemlig hilsen fra Anna-Lisbeth

Regionkontorleder 
Anna-Lisbeth Bakke

NHF Oslofjord Vest fyller i år  
10 år, Hurra! Vi er nå godt inne i 
regionens jubileumsår 2014, og 
planleggingen av markeringen 
er godt i gang. Takket være  
gaver til regionen vil jubileet bli 
markert 4. april i forbindelse 
med regionens lederkonferanse 
og på regionens likemanssam-
ling på Merket i Valdres 29. til 
31. august (se invitasjonen side 
6 og 7), hvorav sistnevnte er 
åpen for alle regionens med-
lemmer, så det er bare å melde 
seg på! Har du et tips om en 
god historie eller et blinkskudd 
fra disse ti årene som du har 
lyst å dele med andre, er det 
bare å melde det inn til oss!

10 år
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Ambassadørene arbeider med holdningsskapende 
arbeid overfor barn i grunnskolen. Gjennom skolebesøk 

synligjør vi de hindringene funksjonshemmede møter til 

daglig, og samtidig viser vi at man kan leve rike og spenn-

ende liv også om man har en funksjonsnedsettelse. 

En viktig målsetning med besøkene er å bevisstgjøre elev-

ene om at samfunnet blir tilgjengelig for alle gjennom tilrette-

legging og universell utforming. 

Rettighetshjelpernettverket bistår enkeltpersoner som 

henvender seg til oss, med ønske om hjelp i møte med 

offentlig byråkrati etc. Nettverket består i dag av personer 

som har kompetanse innenfor et område andre kan dra 

nytte av. Det kan være skole, idrett, bolig, bil, husbanken, 

BPA, DTL osv. Har du kompetanse innenfor et tema og 

ønsker å være med i nettverket, ta kontakt med oss. Har du 

ikke allerede denne kunnskapen men ønsker å tilegne deg 

denne, kan du også ta kontakt med oss. Vi ønsker å utvide 

nettverket, og ønsker derfor å komme i kontakt med deg 

som vil være med. 

Tilgjengelighetsutvalget arbeider med universell utfor-

ming og tilgjengelighet for bevegelseshemmede i praksis. Vi 

bistår kommuner, private og næringsdrivende med spørs-

mål vedrørende universell utforming og tilgjengelighet. Mer 

informasjon side 8.

Ønsker du å være med i Ambassadørene, 
Tilgjengelighetsutvalget eller 
Rettighetshjelpernettverket?  
Ta kontakt med Anna-Lisbeth Bakke 

på telefon 91 30 37 38 eller 

e-post anna-lisbeth.bakke@nhf.no

Vil du være med på  
laget vårt?

Vi ønsker å komme i kontakt med deg som ønsker å 
bidra til at samfunnet vi lever i skal gi like  
muligheter for alle. 

Vi søker derfor etter personer til regionens 
Tilgjengelighetsutvalg, Rettighetshjelpernettverk og 
til våre Ambassadører. 

Opplæring vil bli gitt.
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Fredag 29. august
  Ankomst 
18.00 Orientering om jubileumssamlingen.

Lørdag 30. august
08.30 Frokost
10.00 NHFs strategi for likemannsarbeidet
11.00 Kan fysisk aktivitet være tiltak innen 
  likemannsarbeidet?
13.00 Lunsj
14.00 Tema fortsetter
16.00 Et tilbakeblikk! 10 år med NHF Oslofjord Vest. 
  Tre fylker ble en region!
17.00 Huff! Nei! Vet ikke!. 
  Et foredrag med multitalentet Vidar Letho
18.30 Festmiddag
20.00 Stand-up show med Vidar Letho
  Musikk med Vidar Letho and his half man band.

Søndag 31. August
09.30 Demonstrasjon av ulike fysiske aktiviteter
11.30 To landsforeninger presenterer sitt likemannsarbeid
13.00 Lunsj og hjemreise

NB! Programmet kan få små endringer.

Påmelding til regionskontoret innen 1. juni.

Vi har gleden av å presentere stand-up 
og show ifm jubileet i år.  
Vidar Letho er en ung mann som har 
valgt å livnære seg gjennom spennende 
foredrag, stand-up og musikk 
med Vidar Letho and his half man band.
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Et av NHFs hovedsatsingsområder er Universell utforming og i tilknytting til dette god 

tilgjengelighet. Dette er et område som regionen, i tråd med NHFs målsetting har 

satset sterkt på.

■   Tekst: Jan Ronald Skogsrud     Bilde: Torleif Støylen

Regionens arbeid med Universell  
utforming og tilgjengelighet

Regionens arbeidsverktøy har vært og er 
lokallagene/landsforeningene  og tilgjen-
gelighetsutvalget, eller Utvalg for univer-
sell utforming og tilgjengelighet som er 
det formelle navnet på utvalget. Utvalget 
er forankret i regionstyret, og regionens 
koordinator og sekretær har vært organi-
sasjonskonsulenten.
 
Utvalget er sammensatt av et arbeidsut-
valg som består av i hver av de tre fylkene 
i regionen.

Disse er for tiden:
 Telemark: Jan Ivar Hennum   
 Vestfold: Øyvind Storm Nielsen
 Buskerud: Jan Ronald Skogsrud.  

Etter omorganiseringen på regionkonto-
ret vil det falle mer arbeid på lederen av 
utvalget, og vi ønsker å finne en person 
som kan viderefører kontaktperson/koor-
dinator funksjonen i Buskerud. Da Jan 
Ronald fortsetter som utvalgets leder vil 
det falle mer arbeid på han, og han 
ønsker avløsning som kontaktperson. 

Utvalget for øvrig består av engasjerte 
medlemmer i de forskjellige lokallagene/
landsforeningene og enkeltmedlemmer i 
kommunene.

Utvalgets målsetting er:
•	 	Skape	 likeverdig	adgang	 til	alle	sam-

funnsarenaer.
•	 	Arbeide	 for	 å	 nedbygge	 funksjons-

hemmende barrierer, enten det dreier 
seg om bygde barrierer eller hold-
ningsbarrierer. 

•	 	Arbeide	for	å	bedre	fysisk	tilgjengelig-
het til og i bygg og uteområder så 

som gatemiljø, torg og 
andre plasser hvor alle 
skal ha mulighet for å 
ferdes.

•	 	Leve	 opp	 til	 Sosial-	 og	
helsedirektoratets defi-
nering av begrepet alle:

Alle mennesker, 
i alle aldre, størrelser og 
med ulike ferdigheter. 

Hva vil vi oppnå?
Et samfunn for alle vedgår 
mange, ikke bare de som på grunn av 
funksjonsnedsettelse trenger spesiell til-
rettelegging.

Når man for eksempel krever automatisk 
døråpner på den tunge døra inn til biblio-
teket er det ikke bare for at mennesker 
med funksjonsnedsettelse skal komme 
inn, men også for at 7 – 8 åringen som 
ikke har all verdens styrke skal kunne gå 
på biblioteket alene. Eller sagt på en 
annen måte, en aktiv 8 åring møter også 
en funksjonshemming når døra til biblio-
teket er for tung til at han greier å lukke 
den opp.

Hvordan arbeider vi?
Foran er beskrevet litt av bakgrunnen for 
TUs engasjement, men vi forsøker også å 
bidra med råd og veiledning i saker som 
dreier seg om utforming og tiltak som gir 
god tilgjengelighet for alle. Vi har og en 
linje til fagpersonene i NHF sentralt, som 
gir oss trygghet for at om vi får en van-
skelig sak på bordet er det hjelp å hente 
der.

Modellen med kontakter/koordinatorer i 
de tre fylkene begrunnes med at vi må 
forholde oss til forvaltningsarenaene i 
disse tre fylkene.

Dette blir også enklere når kommunene vi 
har kontakt med må forholde seg til de 
samme forvaltningsleddene.

Vi gjennomfører regelmessig kurs/konfe-
ranser for å skolere og oppdatere kontak-
tene våre, og vi har laget en informa-
sjonsperm som er et godt arbeidsredskap.

I 2012 adopterte vi et prosjekt, Sentrums-
prosjektet, som NHF Nord Norge hadde 
igangsatt. Vi brukte noe tid på å tilpasse 
prosjektet til vår region, og vi valgte også 
en noe annen modell for å gjennomføre 
det.

Prosjektet går i hovedsak ut på innen 
kommunesentrene å kartlegge og regis-
trere bygg og annet som er beregnet for 
allmennheten, og synliggjøre hva som er 
bra og hva som er mindre bra. Vi tar noen 
bilder og lager en PowerPoint presenta-
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Kjenner du 
rettighetene dine?

Bioteknologinemnda har fått henvendel-
ser fra privatpersoner som skal tegne 
helseforsikring og er usikre på hvor mye 
informasjon de skal gi til forsikringssel-
skapet om arvelige sykdommer i familien 
og om egen risiko for arvelig sykdom. En 
del av usikkerheten ser ut til å skyldes 
utformingen av forsikringsselskapenes 
skjemaer. Vi opplever dessuten at langt 
fra alle leger eller pasientforeninger er 
klar over rekkevidden av den beskyttel-
sen genetiske opplysninger er gitt i bio-
teknologiloven.

Bioteknologinemnda har derfor bedt 
Helse- og omsorgsdepartementet, bran-
sjeorganisasjonen Finans Norge, 
Legeforeningen og Forbrukerrådet gjen-
nomgå rutinene for innhenting og utleve-
ring av genetiske opplysninger ved teg-
ning av helseforsikring. Både Rådet for 
legeetikk og Bioteknologinemnda har 
også tidligere etterlyst tydeligere ret-
ningslinjer for hvordan bioteknologiloven 
skal etterleves i forbindelse med forsi-
kringsavtaler.

Mens vi venter på en slik avklaring er det 
ekstra viktig at forsikringskunder som 
har en arvelig sykdom i familien, selv er 
oppmerksomme på sine rettigheter.

Har ikke lov til å spørre
Bioteknologiloven slår fast som hovedre-
gel at ingen utenfor helsetjenesten har 
lov til å be om, motta, besitte, eller bruke 
opplysninger om risiko for arvelig syk-

dom fra gentester eller fra systematisk 
kartlegging av arvelig sykdom i familien. 
Forsikringsselskapene er omfattet av 
forbudet, og skal altså ikke ha noen 
informasjon om din genetiske risiko. 
Dette gjelder risiko for å få en sykdom i 
framtiden.

Forsikringsselskapene kan bruke opp-
lysninger om diagnosen til en syk person 
som søker forsikring – også hvis diagno-
sen er stilt ved hjelp av en gentest. Men 
de har ikke lov til å spørre om det er 
utført en gentest eller familiekartlegging. 
I noen tilfeller kan det være vanskelig å 
trekke grensen mellom diagnose på den 
ene siden, og på den andre siden det 
som i bioteknologiloven kalles prediktive 
og presymptomatiske genetiske under-
søkelser, altså undersøkelser av framti-
dig sykdomsrisiko.

Helsedirektoratet har for eksempel uttalt 
at gentesting for arvelig brystkreft skal 
ansees som en prediktiv genetisk under-
søkelse selv om pasienten allerede har 
fått påvist brystkreft. Mutasjoner i 
genene BRCA1 og BRCA2 som gir risiko 
for brystkreft, gir nemlig også risiko for 
eggstokkreft. Helsedirektoratet legger 
vekt på at det bare er noen få prosent av 
brystkreftpasientene som har mutasjon i 
BRCA-genene, og at det derfor er først 
ved gentest eller familiekartlegging man 
får avdekket eventuell genetisk risiko for 
framtidig eggstokkreft.

Bioteknologiloven skal beskytte folk mot diskriminering på grunn av 
arveanlegg. Det gjelder blant annet ved inngåelse av forsikringsavtaler. 
Men i praksis er det ikke alltid lett å holde opplysninger om arvelig 
sykdomsrisiko skjult. 

■   Av Grethe Foss og Andreas Tjernshaugen i tidsskriftet GENialt

sjon til videre bruk. Vi arbeider etter prin-
sippet at det er lokallagene som har 
lokalkjennskapen, og at vi fra tilgjengelig-
utvalgets side bare styrer rekkefølgen av 
kommunene vi ønsker å besøke og bistår 
med den praktiske gjennomføringen.

Etter at kartleggingen er gjennomført invi-
terer vi politisk og administrativ kommu-
neledelse samt næringslivsinteresser til et 
møte hvor de er utfordret på å si noe om 
sitt arbeid med universell utforming, etter 
at vi har lagt fram vår presentasjon.

Vi har nå gjennomført prosjektet i tre ulike 
kommuner, Stokke i Vestfold, Skien i 
Telemark og Holmestrand i Vestfold. I til-
legg har vi hatt samtaler med Porsgrunn 
kommune, for å se hvilken nytte de har 
hatt av å være med i Pilotkommune pro-
sjektet for Universell utforming. 

Vår erfaring etter disse tre kommunebe-
søkene er at det er mye bra, men ofte 
mangler det «lille» for at det skal bli per-
fekt. Dette skyldes ikke mangel på god 
vilje, men at man trenger litt veiledning for 
å få til et optimalt fungerende resultat. 

Dette er noe av Tilgjengelighetsutvalgets 
arbeidsfelt, men det kommer også en del 
henvendelser til regionkontoret, eller til 
kontaktpersonene. I hovedsak er det 
reguleringsplaner, byggeplaner eller var-
sel om planprogram men også andre 
saker. Vår rutine er at alle saker svares ut, 
enten med standard svar om at vi har 
mottatt saken og eventuelt vil komme til-
bake med merknader. 

Det er også noen saker som vi gir gene-
relle merknader, og disse behandles fra 
regionkontoret. Saker av lokal art hvor 
man trenger å gå nærmere inn i sendes 
kontaktpersonen i det aktuelle fylket, som 
igjen om det trengs tar den videre til en 
lokal kontakt. Det er også enkelte saker 
som er av regional karakter, og disse 
behandles i hovedsak av arbeidsutvalget. 
Enkelte saker er av slik art at de sendes 
NHF sentralt for å behandles av den fag 
ekspertisen vi har der. For øvrig har vi et 
tett samarbeid med disse fagpersonene 
for å kvalitetssikre arbeidet vårt.
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Opplysninger om sykdom  
i familien
I praksis kan det være vanskelig for pasi-
enter og leger å vite hvilken informasjon 
man skal oppgi til forsikringsselskapet, 
og hva man skal holde tilbake.

I skjema for legeerklæring til forsikrings-
selskap blir legen bedt om å oppgi om 
forsikringssøkeren har opplyst om arve-
lige sykdommer i familien, eventuelt 
hvilke. Samtidig sier bioteknologiloven at 
forsikringsselskap ikke har lov å spørre 
om opplysninger som er fremkommet 
ved systematisk kartlegging av arvelig 
sykdom i en familie.

Formuleringen «systematisk kartlegging 
av arvelig sykdom i familien» kan inne-
bære en gråsone. I noen tilfeller skal det 
lite informasjon til før det kan lages en 
risikoprofil basert på arvelig sykdom i 
familien. Dersom en av foreldrene for 
eksempel har hatt Huntingtons sykdom, 
er denne opplysningen i seg selv infor-
masjon om 50 prosent risiko for 
Huntingtons sykdom hos den som skal 
tegne forsikring. Opplysningen om 
Huntingtons sykdom hos en av forel-
drene skal derfor ikke utleveres av 
behandlende lege til forsikringsselska-
pet.

Når det gjelder kreft, har Helse- og 
omsorgsdepartementet tolket biotekno-

logiloven slik at de som skal tegne forsik-
ring kan opplyse om kreft hos familie-
medlemmer, men ikke oppgi hvilken type 
kreft, som for eksempel brystkreft. 
Bioteknologinemnda ønsker at det leg-
ges enda større vekt på å sikre at forsik-
ringsselskapene etterlever bioteknologi-
lovens forbud mot bruk av genetiske 
opplysninger utenfor helsetjenesten. 
Nemnda foreslår derfor at bioteknologi-
loven bør tolkes slik at det ikke er tillatt å 
spørre om familiemedlemmer har hatt 
sykdommer som kan være arvelige 
betinget, som for eksempel kreft.

Medisinbruk kan gi informasjon
Et annet vanskelig punkt i forsikringssel-
skapenes skjemaer er spørsmål om 
hvilke medisiner man bruker. Medika-
menter som tas forebyggende kan nem-
lig gi indirekte informasjon om genetisk 
risiko. Et eksempel kan være friske per-
soner som tar betablokkere (hjertemedi-
sin) på grunn av genetisk risiko for brå 
død av hjertestans.

Ettersom pasienten ikke har noen diag-
nose som kan forklare medikamentbru-
ken, kan det være mulig å slutte seg til at 
vedkommende har tatt en gentest og fått 
påvist genetisk risiko for en arvelig syk-
dom. Selv om forsikringsselskapene ikke 
skal bruke slike opplysninger i sin risi-
kovurdering, kan det være fare for at det 
likevel skjer.

Inntil helsemyndighetene gir retningslinjer 
for hvilke opplysninger som skal gis forsi-
kringsselskapene om forebyggende 
medikamentbruk, må pasienter og deres 
leger selv vurdere hva som er riktig å 
opplyse i forsikringssøknaden.

Legen skal være varsom
En lege som avgir erklæring om din helse 
til forsikringsselskapet har plikt til å være 
varsom. Legen skal ikke oppgi noe som 
kommer inn under bioteknologilovens 
forbud mot bruk av genetiske opplysnin-
ger utenfor helsetjenesten. Det er faktisk 
forbudt for legen å opplyse forsikrings-
selskapet om resultatet av prediktive 
genetiske undersøkelser selv om pasien-
ten ber om det.

Dessuten gjelder taushetsplikten for hel-
sepersonell. Når du samtykker til at legen 
kan gi helseopplysninger i forbindelse 
med en forsikringssøknad, skal opplys-
ninger kun gis i det omfang du selv har 
samtykket til. Er legen i tvil bør pasienten 
konsulteres, fastslår Helsedirektoratet.

Kilder:
Bioteknologinemndas uttalelse datert 
16.05.2013
Bioteknologiloven
Brev fra Helsedirektoratet til Karin Bruzelius, 
leder for Finansklagenemnda Person, datert 
23.01.2013
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Hjelpemiddelmessen 
Te Ve Bu 2014

Vi har gleden av å invitere til hjelpemiddelmesse i:

Skien Fritidspark:
Onsdag 14. mai 2013, kl 10-16

Drammenshallen:
Torsdag 15. mai 2013, kl 10-16

Her får du nyttig informasjon om et stort  

utvalg av tekniske hjelpemidler.

Enkel servering.

Gratis adgang.

Velkommen til en innholdsrik dag!

Hilsen 

leverandører innen 

bevegelse, rehab, syn og hørsel
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Den tause diskrimineringen
Dette var tittelen på en bok av Knausen og Krokan for nøyaktig 10 år siden.  
Fortsatt er den dessverre nesten like aktuell.  Her følger en liten titt på ord, uttrykk 
og begreper knyttet til funksjonshemming og funksjonshemmede.

■   Tekst:  Thor Nagell   Kilde: Terje Herttua NHF

Medierådgiver Terje Herttua i NHF ble 
intervjuet i NRK P2 Kulturnytt om språk, 
og begrepsbruk. Spesielt var de opptatt 
av begrepene «handikappet», «funksjons-
hemmet», «havnet i rullestol» og «rullestol-
bruker» blant annet.

Som norske troll!
Den som kan definere innholdet i et 
begrep har stor gjennomslagskraft. Ord 
og begreper er makt. Ord og begreper 
skaper holdninger. Vi skal her ta for oss en 
del ord, uttrykk og begreper knytta til 
funksjonshemming og funksjonshem-
mede, og som mange har et mer eller 
mindre problematisk forhold til.

NHF ønsker ikke å være et begrepspoliti. 
Som enkeltmenneske står du fritt til å 
bruke ord og uttrykk som du selv føler er 
riktig. I noen sammenhenger kan det virke 
befriende å bruke et «fleipete» ord først og 
fremst om eller på seg selv. Som tillits-
valgte i NHF ønsker vi å fremstå med et 
tydelig budskap som står i forhold til vårt 
mål om likeverd og likestilling, og da med 
ord og begreper som ikke er negativt 
ladet, stigmatiserende eller diskrimine-
rende. Dette er ikke noen enkel sak fordi 
begreper endrer innhold og betydning.

Dersom vi har mulighet for å påvirke jour-
nalister eller andre bør vi gjøre det ved å 
informere om hvordan språk er makt og 
dermed kan virke diskriminerende, stø-
tende og tilslørende. Mange grupper 
utsettes for de samme diskriminerende 
mekanismer som funksjonshemmede og 
det kan være grunn til å tenke over hvor-
for det er slik.

I forordet til «Den tause diskrimineringen» 
(Krokan / Knøsen 2003) skriver davæ-

rende generalsekretær Lars Ødegård i 
NHF: «I alle kulturer lever mytene om de 
som er annerledes enn oss selv. 
Vrangforestillingene om andres liv og 
egenskaper – frykten for det fremmede; 
Takk og pris for at vi slapp å bli slik! 

Gjennom mannssjåvinistiske tradisjoner, 
rasistiske miljøer og heteroseksuelle nor-
mer skapes myter som bryter ned tole-
ranse, og som bygger barrierer mellom 
mennesker. Det er mytene om «de andre» 
som gir næring til fordommene våre. 
Fordommer som gir oss påskudd til den 
bevisste og ubevisste undertrykkelsen vi 
påfører dem som avviker fra det vi anser å 
være «normalt» - fordommer som rettes 
mot individets biologiske egenskaper; 
kjønnet, hudfargen, legningen. Slike myter 
er som norske troll. De lever i beste velgå-
ende inntil noen tør å dra dem ut i lyset 
slik at alle kan se dem. Da sprekker de».

Krøpling, vanfør, ufør
Begreper og begrepsforståelse er hele 
tiden i bevegelse. Vi har mange eksem-
pler på hvordan begreper endres over tid i 
innholdsforståelse og verdi. Jfr. vår egen 
historikk; fra krøpling, vanfør, invalid, ufør, 
handikappet, funksjonshemmet og til 
mennesker med funksjonsnedsettelser. 
Fremdeles heter det Norges Handikap-
forbund og flere har pekt på at heller ikke 
vi er helt i pakt med tiden. Det kunne vært 
sagt mye her og en kunne trekke inn 
eksempler fra andre grupper, men vi vil 
først og fremst feie for egen dør.

Det kan være god grunn til å peke på at vi 
her ikke snakker om noe fasitsvar. Ofte er 
det settingen som bestemmer hvordan 
begreper brukes og forstås. Bruk av 
begreper er et problem i seg selv, men en 

hovedproblemstilling er hvordan funk-
sjonshemmede framstilles i media. 
Nordiska Handikappolitiska Rådet har 
laget en rapport om mediebildet i Norden. 
Konklusjonen er at funksjonshemmede 
framstilles ensidig og i stereotypier; som 
offer, stakkar, offerhelt, helt/superhelt.

Hvem sier «lenket til joggeskoene», eller 
«lenket til rulleskiene»? En rullestol er til å 
bevege seg i. Det er joggesko også. At 
mange funksjonshemmede deltar mindre 
i aktiviteter enn gjennomsnittsbefolknin-
gen, må forklares med samfunnsskapte 
barrierer – ikke kroppslige.

Funksjonsfrisk eller funksjonssyk!
Mange bruker begrepene syke og friske 
om funksjonshemmede. Det gjelder funk-
sjonshemmede selv og andre. Motsatsen 
til det merkelige ordet «funksjonsfriske» er 
«funksjonssyke». Funksjonshemmede er 
jo ikke SYKE! 

Se på disse eksemplene fra en spørreun-
dersøkelse; Hva er galt med deg? Har du 
en funksjonshemming som begrenser 
dine daglige aktiviteter? Hindrer funk-
sjonshemmingen deg i å gå ut så ofte 
som du ønsker? Hvor vanskelig er det for 
deg å komme deg rundt i nabolaget på 
egen hånd?

Spørsmålene kan heller stilles slik: Hva er 
galt med samfunnet? Begrenser andre 
menneskers holdninger eller fysiske hind-
ringer dine daglige aktiviteter? Er det pro-
blemer knyttet til transport og / eller øko-
nomi som hindrer deg i å gå ut så ofte 
som du ønsker? Hvilke problemer i omgi-
velsene gjør det vanskelig for deg å kunne 
bevege deg rundt i nabolaget på egen 
hånd?
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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

Skjebne, tragisk, snikende
For mange ville det å jobbe i et børsme-
glerfirma være en grusom skjebne! Å 
omtale funksjonshemmede, skjebne, 
sykdom og ulykke i samme setning virker 
kun stigmatiserende og er gammeldags 
og stusselig. Det vitner om at den som 
skriver er en fordomsfull person.

Det er ikke noe problem at fore eksempel 
en NHF-ambassadør i skolen forteller at 
grunnen til at han eller hun er rullestolbru-
ker skyldes en ulykke eller en diagnose. 
Da har vi selv kontroll og legger vekt på at 
vi lever som andre, men hindringer i sam-
funnet gjør det vanskelig for oss.

Problemet oppstår når en journalist vi har 
fått kontakt med for å rette søkelyset på 
at vi ikke kommer inn på Rådhuset, skri-
ver at NN er lenket til rullestolen etter en 
tragisk ulykke og heller ikke kommer inn 
på sosialkontoret.

Det er nesten alltid knekkende likegyldig 
hvilken diagnose du har. En journalist (eller 
en leser / lytter / seer) er ytterst sjelden 
egentlig mer informert dersom du opply-
ser om den medisinske diagnosen. Det er 
ikke funksjonshemmedes oppgave å til-
fredsstille menneskers behov for sosial-
pornografi.

Vi er ikke nødvendigvis mer hjelpetren-
gende enn andre. Vi trenger i tilfelle assis-
tanse – ikke omsorg! Når noen skal ha 
hjelp til å skifte mellomakslingen på bilen 
sin, så omtales de ikke som hjelpetren-
gende. Funksjonshemmede behøver 
assistanse til andre ting enn hva flertallet 
behøver assistanse til. Men er det virkelig 
nødvendig å ha egne merkelapper på 
slike assistansebehov? 

funksjonsfrisk

funksjonssyk

invalid
vanfør

handikappet
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Felleskonferanse for poliolagene i 
Vestfold, Buskerud og Telemark
Fredag 9. mai holdes den årlige felleskonferansen for medlemmer og andre interesserte på 

Sandefjord Motor Hotel. Konferansen starter med at fysioterapeut Petter Elvestad, som driver 

Skjærgårdsklinikken på Tjøme, forteller om resultatene han har kommet fram til etter å  

ha gjennomført prosjektet «Effekt av Neurac behandling for post polio rammede». 

Etter lunsj kommer en representant for Klaveness  

skofabrikk og viser årets sko kolleksjon og forteller om  

prosessen med å produsere spesialtilpassede sko.  

En god tilpasset sko er nødvendig for en krevende poliofot, 

men det blir stadig mer utfordrende å finne en god  

produsent. 

Vi starter kl. 11.00. Det blir servert lunsj kl. 12.30. 

Vi starter igjen kl. 13.30 og avslutter rundt kl. 15.00. 

Egenandelen er kr. 50,-.

Meld deg på til din leder i ditt lokallag senest 3. mai.

Vi håper at mange finner veien til  

Sandefjord Motor Hotel fredag 9. mai.

Vellykket cruise-tur for  
NHF Søndre Vestfold
I november arrangerte styret i NHF Søndre Vestfold, 3 dagers julecruise Oslo/ Kiel  for sine medlemmer. Vi var en gruppe på  
9 personer som møtte opp på kaia i Oslo, og gledet oss veldig til cruise-tur. Øyvind, Leif og Gunn fra styret som hadde jobbet mye 
for å få til denne turen var litt spente på forhånd, men det gikk over all forventning. Nye bekjentskaper ble knyttet, erfaringer ble delt, 
mye latter og glede ble skapt sammen med god mat/drikke og bra service fra Color Line. Vi var 4 timer i land i Kiel og fikk med oss 
det flotte julemarkedet og litt shopping. Turen ble en flott opplevelse for oss. Neste år håper vi å få med enda flere medlemmer. 

Busstur med  
LFPS Buskerud til 
De Rijp / Amsterdam 
23. – 28. juni

LFPS Buskerud Polioforening arrangerer  
6 dagers busstur til De Rijp/Amsterdam. 

Påmelding innen 1. mai til Brit G Haugerud 
tlf. 327 31 856 / 930 34 322 eller 
Wera Fjeld tlf. 415 18 848.

Turen koster kr. 4.900.- pr. person.
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Hytte og ferieboliger!
Et raskt søk på nettet viser at det er 
mange muligheter.  I Norge disponerer 
NHF Oslo og NHF Innlandet store og 
gode hytter.  Noen lokallag av NHF har 
også tilgjengelige hyttes som de leier ut.

Danmark er svært populært reisemål for 
nordmenn. Nordmenn elsker Danmark 
og danskene elsker nordmenn. På denne 
linken fant jeg mange og gode feriehus 
som passer til rullestolbrukere, på attrak-
tive feriedestinasjoner over hele Danmark. 
Her kan dere ha ferie med rullestol på 
egne premisser! http://www.sologstrand.
no/temaferie/rullestol.aspx.

TIPS: Når dere bestiller ferien, så skriv i 
kommentarfeltet, at dere medbringer rul-
lestol, slik at eventuelle hjelpemidler alle-
rede er på plass, når dere kommer til 
feriehuset. 
 
Sol og varme i «syden»
Mange like å reise til «syden» og tilbringer 
kortere og lengre tid her.  Dette har helse-
messig effekt for mange slitne kropper.  
Noen velger å reise til steder der man har 
egne norske sykepleiere som er klare til 
assistanse dersom akutte helseproble-
mer skulle oppstå og dyktige fysiotera-
peuter tilbyr behandling.

En del av landsforeningene i NHF arran-
gerer også fellesturer til steder i «syden».
Kontakt regionskontoret for mer informa-
sjon!

Spania
Dersom du ønsker å reise aleine eller 
sammen med din partner er det mange 
muligheter.  I Spania finner man hotellkje-
den Confortel.  Dette er en hotellkjede 
med fine HC- rom og god tilrettelegging 
www.confortelhotels.com.  

Er reisemålet Mallorca eller Menorca kan 
dere sjekke ut hotellkjeden Primotel på 
denne adressen: http://www.prinsotel.
es/en/majorca-apartments-prinsotel-la-
dorada-playa-de-muro/rooms.html.  
Dette hotellet har 4 handikaprom. Hotellet 
tilbys gjennom blant annet Apollo og Star 
Tour. Bassengene mangler ramper, men 
ellers preges inne – og uteområdene av å 

være trinnfrie, ramper eller heis. Kanter 
og trapper ute på hotellområdet er mar-
kert med kontrastfarger. 

Solgården, Costa Blanca (Spania): Her 
finnes hotellrom, bassenger og uteområ-
der som er tilrettelagt for rullestolbrukere. 
http://www.solgarden.no/m/4/Hovedside 

Kreta
På den populære ferieøya Kreta ligger 
hotellet Eria Resort.  Dette er det første 
hotellet i Hellas som er blitt designet og 
gjort komfortabelt for personer med funk-
sjonsnedsettelser. 
Se reportasje fra hotellet annet sted i 
Grenseløst. http://www.eria-resort.gr

På ferie med rullestol
I redaksjonen og på regionskontoret får vi jevnlig henvendelser fra medlemmer og andre som ønsker seg 
på ferietur.  Men medbringende rullestol er det ofte mange utfordringer en møter.  At de fleste hoteller er 
bygd for gående er en kjensgjerning.  Nå viser det seg likevel at mange hoteller ser potensiale i å bygge 
slik at hotellene også kan benyttes av gjester i rullestol.  En annen utfordring er hva skjer dersom rulle-
stolen blir skadet / ødelagt. Hvilken hjelp får jeg da?

■   Tekst: Torleif Støylen

■   Kilder: NAV, NHF Nord Norge, NHF Øst.
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Tyrkia
Torild Evertsen anbefaler hotellet 
Boomerang som du finner på denne nett-
siden: http://www.tyrkiahus.eu/web_ex/
rent.htm#1 Hun kan kontaktes på torill@
torfri.no ved spørsmål. 

Thailand er veldig populært reisemål.  
http://www.baan-sabaijai.com. 
Dette stedet ligger litt nordøst i landet og 
er godt tilrettelagt.  Her kan en også være 
med på utflukter på Mekongelven.

Andre reisealternativer
Følgende nettsider kan også være inter-
essante:
http://www.safariguideafrica.com/safa-
ris-for-the-disabled.php  Nyttige tips om 
hva man må vurdere + lenker til andre 
ressurser.

http://www.epic-enabled.com/ som tilbyr 
turer i Sør-Afrika for rullestolbrukere, hør-
selshemmede og svaksynte / blinde.
http://egyptforall.net/ 
http://www.spain.info/no/turismo-acce-
sible/

Reiseselskapene
Flere av de største reiseoperatørene dis-
ponerer hoteller som er godt tilrettelagt.  
Her anbefales en grundig sjekk før en 
bestiller reise. Slik får en avklart alt på 
forhånd slik at hele reisen blir en fin opp-
levelse – fra avreise i Norge og til en kom-
mer hjem.

Gode råd før du bestiller!
På denne adressen finner du mye og god 
informasjon før du bestiller turen din.  Kan 
være en god ide å titte her før en bestiller.  
Er du en erfaren nettbruker er det alltid 
spennende og mye å finne på nettet.  
Men vær kritisk.  Ofte «lyver» bildene litt.
http://www.dinside.no/32489/rullestol-
ingen-hindring

På rullestolreiser.net og wheeldude.net 
finnes reisebeskrivelser som godt kan 
sjekkes på forhånd.

Skulle uhellet være ute i Spania!
Sol Mobility er den foretrukne leverandør 
av tekniske hjelpemidler og samarbeider 
tett med de største turoperatørene og 
hotellene. De har et omfattende utvalg av 
tekniske hjelpemidler som vil avhjelpe 

deg slik at du får mest mulig utbytte av 
ferien din. De dekker hele Gran Canaria, 
men har et spesielt fokus på besøkende 
som bor i Maspalomas, Meloneras, Playa 
del Ingles, San Augustin, Arguineguin, 
Patalavaca, Tauro, Puerto Rico, 
Amadores og Mogan.  http://www.sol-
mobility.com. 

Hjelpemidler i ferien  
Skal du på utenlandsreise, ta kontakt 
med NAV Hjelpemiddelsentral i forkant av 
reisen for en gjennomgang av hjelpemid-
let og evt. avklaring av reparasjon. 

God forberedelse – vellykket ferie! 
Det kan være en utfordring dersom et 
hjelpemiddel går i stykker når du er på 
reise, og spesielt dersom du er i utlandet. 
Mange av de problemene som kan opp-
stå kan forebygges eller i alle fall reduse-
res dersom vi planlegger sammen før du 
reiser. Vi ber derfor om at du tar kontakt 
med oss i god tid før reisen slik at vi får 
gjort det vi kan for at reisen skal bli vellyk-
ket. 

Kan du ta med hjelpemidler 
til utlandet? 
I utgangspunktet kan du ta med hjelpe-
midlene dine på ferier og kortere opphold 
i EØS-land. 

Dersom du har manuell eller elektrisk 
rulle stoler eller annet mekanisk forflyt-
ningsmiddel, har du en rett til å ta disse 
med deg til et EØS/EU-land. Du må imid-
lertid ta kontakt med vårt Kundesenter 
før du reiser slik at vi får dette registrert i 
tilfelle det skulle skje noe med hjelpe-
midlet under reisen. 

Hvis du har andre hjelpemidler, skal du 
søke om å få ta dette ut av landet. Vi ber 
om at du tar kontakt med oss for nær-
mere informasjon dersom dette er aktuelt 
for deg. 

Reparasjoner i utlandet 
Så lange du har meldt fra til oss om at du 
tar med hjelpemidlet til utlandet i forkant 
av reisen, har du rett til å få det reparert 
dersom det går i stykker. Du har selv et 
ansvar for å finne et verksted som kan 
utføre reparasjonen og du må selv betale 
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for reparasjonen. Utgiftene får du refun-
dert av NAV Hjelpemiddelsentral i etter-
kant. 

Om hjelpemidlet går i stykker, kan det 
være en nokså fortvilet situasjon. Selv om 
du har et selvstendig ansvar for å få 
hjelpe midlet reparert, bistår vi gjerne med 
råd og veiledning. Vi oppfordrer deg om 
at du kontakter oss for avtale om repara-
sjon før arbeidet iverksettes slik at vi 
sammen kan finne en best mulig løsning 
på de problemene som har oppstått. 

Elektrisk rullestol på fly 
Transport av elektriske rullestoler med fly 
er strengt regulert på grunn av flysikker-
heten. De fleste flyselskaper aksepterer 
elektriske rullestoler som bagasje, men 
sjekk gjerne ut med flyselskapet i forkant 
av reisen. 

Ved transport i fly forutsettes det at pro-
dusenten garanterer at batteriene er lek-
kasjefrie og riktig merket med følgende 
tekst: «This battery is non-spillable as 
defined in IATA Dangerous Goods 
Regulations Pacing instruction 806, 
Special Provision A67». Alle elektriske rul-
lestoler utlevert etter år 2000 skal ha bat-
terier som er godkjente for transport i fly. 

Under flyreisen skal batteriene fysisk 
kobles fra det elektriske systemet på rul-
lestolen, slik at batteriene er helt (galva-
nisk) atskilt fra resten av elektronikken. 

Dette gjøres som oftest ved å koble ut 
hovedsikringen på rullestolen. Hvordan 
du gjør dette på de forskjellige modellene 
varierer, vi henviser her til bruksanvisnin-
gen. Du finner også ofte spesifikke tips 
for hva du bør tenke på i forbindelse med 
flyreiser i bruksanvisningen. 

I noen tilfeller krever flyselskapet doku-
mentasjon på at den elektriske rullestolen 
har batteri som er godkjente for transport 
i fly. Dersom du har bruk for denne doku-
mentasjonen - ta kontakt med oss. 

Skade på hjelpemiddel ved flyreise 
Vi oppfordrer til at du umiddelbart etter 
uthenting av hjelpemidlet sjekker det for 
evt. transportskade. Hvis så er tilfelle må 
dette meldes omgående til flyselskapet. 
Du vil da få et referansenummer og kon-
taktinformasjon som oversendes til NAV 
Hjelpemiddelsentral Sør-Trøndelag. Fly-
selskapet dekker reparasjon inntil 1.000 
euro. 

Hjelp på flyplassen Trenger du hjelp på 
flyplassen kan du kontakte Avinor for 
assistanse. Se linken nedenfor for mer 
informasjon. Her finner du også informa-
sjon om hjelpemidler på fly. http://www.
avinor.no/avinor/bagasjeoginnsjek-
king/60_Assistanse/ 

Lading i utlandet 
Ladere som leveres ut fra NAV sammen 
med den elektriske rullestolen, skal kun 

brukes i stikkontakter med nettspenning 
220V. Dette er vanlig nettspenning i 
Norge. Hvis du reiser til et land med en 
annen nettspenning i stikkontaktene, må 
du enten ha en omformer eller kjøpe/låne 
en lader tilpasset nettspenningen i landet 
du reiser til. Dette må du skaffe selv. 
Kontakt oss gjerne hvis du har spørsmål 
rundt dette. 

Husk at stikkontakter i utlandet kan være 
ulike de i Norge, og at du da må ha en 
adapter for at laderen skal passe i stik-
kontakten. Adaptere kan kjøpes i de 
fleste elektrobutikker. 

Generelt 
Oppsummert er vårt generelle råd at god 
planlegging og forberedelse gir størst 
mulighet for en problemfri reise og en 
best mulig løsning dersom det mot for-
modning oppstår skade eller problemer 
med ditt hjelpemiddel. Vi vil gjerne bistå til 
at du får en så vellykket reise som mulig, 
dette fordrer at du tar kontakt med oss i 
god tid før reisen slik at vi sammen både 
får forberedt og planlagt best mulig.

Kilde: NAV



Etter å ha lest hjemmesiden deres, og 
utvekslet noen mailer frem og tilbake mel-
lom oss og daglig leder Diamanto 
Apostolaki, måtte vi bare prøve dette. Vi 
hadde i utgangspunktet tenkt å være der 
i to uker, men vi likte oss så godt, at vi like 
gått ble en uke til. Vi vil derfor gjerne dele 
våre opplevelser med så mange som 
mulig, som har et ønske om å reise til et 
slikt herlig sted. Vi har allerede bestilt 3 
nye uker i sommer også, og gleder oss 
veldig.

ERIA RESORT er et 4 stjernes hotell som 
ble åpnet i 2004, har 11 dobbelt rom og 

2 suiter. Målsetting med ERIA RESORT er 
å gjøre hotellet til det beste for at gjester 
med forskjellige bevegelseshindringer 
skal møte et hotell som er spesielt godt 
tilrettelagt for dem. Både rommene og 
badene er fullt ut tilrettelagt med ekstra 
utstyr og hjelpemidler. Alle leiligheter har 
el-regulerte senger, satellitt tv, telefon, 
internettkontakt, radio, sikkerhetsoppbe-
varing, minibar, hårtørker og trygghets-
alarm. 

Hvis du skulle ha bruk for forskjellige hjel-
pemidler kan du leie det mot betaling, 
som f.eks. elektrisk scooter og rullestol.

ERIA RESORT har heis, restaurant og 
resepsjon, som er åpent hele døgnet. 
Frokostbuffeen er inkludert i oppholdet, 
men buffemiddagen må du betale for, om 
du ikke har betalt for halvpensjon. Ellers 
kan du kjøpe det du måtte ønske, a la 
carte, fra baren ved bassenget hele 
dagen.  Maten er helt fantastisk, variert 
med kjøtt og fisk, og mye grønnsaker og 
frukt. Noe dere bare må smake på, er, 
yoghurt med flytende honning, det er 
nydelig godt, sundt er det også.

ERIA RESORT har svømmebasseng som 
har lett tilgang med badestol, som du kan 

Eria Resort

Grenseløst
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Eria Resort er et fantastisk godt tilrettelagt sted for alle med bevegelseshindringer.
Vi er to venner som begge bruker elektrisk rullestol, og er stadig på utkikk etter steder som er tilrettelagt for 
oss. Vi fikk lese en reiseskildring i et medlemsblad om ERIA RESORT, og ble veldig nysgjerrige på stedet.

■  Av Bjørn Nordhøy
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få låne. Det er også et godt tilbud med et 
fullt utstyrt treningsrom m.m. i undereta-
sjen og det er muligheter for fysioterapi 
og massør mot betaling. Fysioterapitime 
kan en også få i bassenget. Lege, fotte-
rapeut og frisør er det også tilgang til om 
en ønsker det, mot betaling.

ERIA RESORT ligger nydelig til og har 
utsikt mot fine olivenlunder med et og 
annet hus innimellom. Fra rommene er 
det utsikt over Middelhavet, som ligger 
kun 10 minutter unna med el-rullestol. 
Det går an å bade i havet, med tilgjenge-
lig hjelpemiddel, og når bølgende ikke er 
for store. 

ERIA RESORT har en trivelig uteplass 
ved bassenget, der alle måltidene blir 
servert, og hvor det blir arrangert under-
holdning som Gresk aften med dans, 
karaoke, grillaften osv. Betjeningen på 
ERIA RESORT og menneskene i Hellas, 
er fantastiske og imøtekommende og 
smiler og er i godt humør. De skaffer oss 
alt det vi måtte ha bruk for av ekstra 
utstyr, og gjør hva de kan for at opphol-
det skal bli så trivelig som mulig for oss.
ERIA RESORT ligger i Marleme, som er 
et vakkert og rolig sted som har mange 

forskjellige blomster i mange farger, og en 
strandpromenade med mange fine ute-
restauranter som har masse deilig og bil-
lig mat. Her finnes det også hoteller, leilig-
heter og noen butikker med både mat, 
klær og suvenirer. I Marleme finnes det 
også flere supermarked, som inneholder 
det meste.

Busstur til Chania
Det blir lagt opp til bussturer i området 
med buss som kan ta 3 til 4 rullestoler ad 
gangen, og en tur til Chania ønsker de 
fleste seg for å oppleve mer av det greske 
folkelivet.

Chania ligger en snau halvtime med bil fra 
Eria, dette er en svært koselig by med et 
havneområde som er lett og ta seg frem i 
for et hvert hjelpemiddel.  Her er det også 
mange koselige spisesteder med god 
mat og hyggelig betjening. Det finnes 
også et stort utvalg av butikker, her kan 
man få kjøpt alt man måtte ønske seg. En 
annen ting som er vært å vite, er at det 
finnes minst 2 rene handicaptoalett, i og 
nær havnen.

Vi vil også anbefale en heldagstur til 
KNOSSOS PALLASSET og byen 

Heraklion, samt en tur til LEFKA ORI 
BERGET m m (se mer omtale om utfluk-
tene på ERIA’s hjemmeside).

Hvem reiser til dette herlige 
feriehotellet?
Her vil man finne gjester fra mange for-
skjellige nasjonaliteter, som amerikanere, 
nederlendere, tyskere, canadiere, eng-
elsk menn, dansker og norske, ja, tom 
grekerne selv, ferier her.  Det er både folk 
med og uten bevegelseshindringer, samt 
familier som ferierer her, så her får man 
rikelig muligheter til og lære om kultur og 
språk fra forskjellige nasjoner. 

Ønsker dere mer informasjon om ERIA 
RESORT, anbefaler vi deres hjemmeside:
http://www.eria-resort.gr

Her finner dere telefonnummer, e-mail 
adresse og mye nyttig informasjon, ja, 
dere vil nyte det dere ser og leser.

Prisene varierer etter hvilken rom- stør-
relse og tidspunkt du måtte ønske å reise 
på. Prisen varierer fra 56,00 til 67,00 euro 
pr. person pr dag inklusive halvpensjon. 
For gruppebestilling, gir de dere en 
spesial pris.
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Bare en drøy uke etter at Ridderrennet mottok den gjeveste prisen på Idrettsgallaen av  
Hans Kongelige Høyhet Kong Harald, arrangerte Foreningen Ridderrennet og Beitostølen 
Helsesportssenter Barnas Ridderuke på Beitostølen.

Av Jan Arne Dammen 
Foto Roy Myrland

Fra Kilimanjaro  
til Barnas Ridderuke

Medlemsblad for norges Handikapforbund Oslofjord VestGrenseløst
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Grenseløst

Det varmet å se så mange  
iherdige ungdommer i løypa!
I år deltok 43 barn med ulike funksjons-

hemminger (alder 10-15 år) fra hele 

landet. 

Samtlige deltagere bor på hytter på 

Beitostølen uten foresatte, men 

sammen med noen av Norges og 

Sveriges dyktigste idrettsstudenter. 

Uka består av bl.a. mye lek og moro i 

snøeldoradoet på Beitostølen. Uka ble 

avsluttet med Barnas Ridderrenn på 

Beitostølen Helsesportssenter hvor 

over 60 løpere stilte til start.

– Vi har fått fantastisk hjelp og støtte til 

preparering og løypelegging av BHSS 

v/Rønjus Nordtorp. Og generelt god 

bistand fra bortimot hele BHSS, fortel-

ler Erik Lindh som er en av initiativta-

kerne og i tillegg er styremedlem i for-

eningen Ridderrennet.

Ridderrennets leder Cato Zahl 

Pedersen var i år tilskuer for første 

gang på Barnas Ridderrenn.  Han stor-

koste seg over denne gleden og entu-

siasmen som ble vist.

– Det varmet å se så mange flotte, 

tente og iherdige ungdommer i løypa. 

Vi er stolte og glade over å kunne bidra 

til at denne flotte uka kan gjennomføres 

i fremtiden. 

Det er en viktig rekrutteringsarena til 

vinteraktivitet overfor funksjonshem-

mede barn og ungdommer, sier Cato.

Starten
Det var ansatte ved BHSS som i 1983 

tok initiativet til Barnas Ridderuke. 

Studenter på fagområdet Fysisk aktivi-

tet og Funksjonshemming ved Norges 

idrettshøgskole har dette som obliga-

torisk praksis i forbindelse med utdan-

ningen. I tillegg deltar studenter fra  

fritidslederutdanningen i Kristinehamn 

folkehøgskole i Sverige som ledsagere.

I år var også Høyskolen i Sør-Trøndelag 

og Universitetet i Oslo representert. Gol 

VGS stilte med 14 elever som er en 

ekstraressurs for arrangementet. 

– En 32 år lang tradisjon er det at 

skole elever i nærområdet deltar som 

ledsagere under Rennet. Dette under-

streker vektlegging av gjensidig læring 

og likeverd, framfor veldedighetstanke-

gangen i vårt arrangement og i selve 

Ridderrennet, sier Erik. 

Å lære seg selvstendighet er et 
viktig mål på Barnas Ridderrenn!
Barna må også lære seg å ta hensyn til 

de andre deltakerne i en hverdag, der 

mat skal lages, klær skal på og av og 

det skal være orden i hytta.

Uka gir unike muligheter til å lære om – 

og teste egne grenser sammen med 

både fagpersoner og studenter. Det 

skapes en unik arena for et sjeldent tett 

møte med andre barn som kan ha 

større utfordringer enn de aller fleste.

– Målet for uka er å gi grunnleggende 

skiferdigheter, trening i- og mestring av 

hverdagsutfordringer. Å være ute hele 

dagen i frisk fjelluft er et mål og gir for-

nøyde og slitne voksne og barn, sier 

Erik Lindh. 

Takket være Ridderrennets avtale med 

Entra, hadde BRU også i år anledning 

til å innkvartere besøkende og foreldre 

for en natt eller to gjennom hele uka, 

noe som viste seg uhyre nyttig. – I år 

fikk vi en akutt sykdom hos en deltager. 

Intet farlig/alvorlig, men litt smittsomt, 

foreldre kom og tok ansvaret de siste 

to netter og kunne da bo i Entra leilig-

heten, avslutter en meget fornøyd Erik 

Lindh.

Takk til Blindemisjonen IL som tradisjo-

nen tro nok en gang solid finansiell 

støttespiller. Kjøkkenet på BHSS, 

Sport1, Spar butikken, Beitostølen 

booking og Radisson; velvilligheten sjøl 

– som alltid. Finnes det totalt sett et 

mer serviceinnstilt lokalmiljø i hele 

Norge?????

Til Barnas Ridderrenn kom Jackline Mboye fra Kibosho ved foten av Kilimanjaro. 
Hun mistet begge beina sine i en grusom ulykke. Jackline var heldig og ble sett og 
fikk hjelp av Inge og Turid Hofstad som er engasjert i et helseprosjekt i Kilimanjaro.
I to måneder har hun nå vært i Norge og fått tilpasset nye proteser.  
Og på Beitostølen deltok hun med iver og lyst og vant sin klasse. 

Medlemsblad for norges Handikapforbund Oslofjord Vest
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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

Inger Kvennodd
Leder for Ambassadørene
Tlf.: 91 59 70 21
E-post: v-kvenno@online.no

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

Regionkontoret
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Kryssord

Løsning på kryssord side 26.
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Sofakroken

■   Foto: Jan Arne Dammen

Veldig viktig med bøker for barn også, 

lese for de små fra de er ganske små. 

Statistikker viser at barn som er blitt 

lest for i småbarnsårene, er mye mer 

fortrolig med lekser når de kommer i 

skolealderen enn de som har sittet 

med TV-spill eller noen duppeditter det 

er så mange av - mens kanskje forel-

drene fikk tid til å lese noe de måtte i 

jobbsammenheng. Det viser seg at 

barn som er litt kjent med bøker kan 

like lekser, og det kommer jo godt med.

”En bok er en havegrind

til et land du får skjenket i gave.

For enhver står den åpen! 

En hver kan gå inn

og bli gjest i en eventyrhave.

De skjønneste planter; 

hvis blomster er ord,

står stille og gror her i haven.

Her er det bokstavenes trollmenn bor

og svinger med ord-tryllestaven.

En bok er en rikdom, 

en bok er en venn,

og kan vel ditt vennskap fortjene

for  han som har lært seg å lese i den

blir aldri på jorden alene.” 

(Andrè Bjerke)

Jeg hadde en følelse av å bli overvur-

dert da jeg fikk en ”lang russer” som vi 

kaller de store der borte i Russland - i 

dette tilfelle Fjodor Dostojevskij. Jeg 

har nok holdt meg til enklere bøker enn 

disse endeløse detaljrike mursteinene. 

Jeg lette her og der i hylla mi, kanskje 

noen kjendiser hadde sagt noe om han 

Fjodor, slikt kan det lønne det seg å se 

etter. Og det stemte nok det slik det 

pleier. 

Åse Marie Nesse hadde i en antologi 

valgt ”Forbrytelse og straff” som det 

som hadde gjort mest inntrykk på 

henne i litteraturen. Den samme Åse 

Marie var som kjent vel vårt lands stør-

ste lyriker i nyere tid - hun døde først på 

2000-tallet vel 60 år gammel av kreft 

etter å ha vært syk i mange år. Hun ble 

brukt av kongehus og regjering og ved 

de store anledninger i landet –

Nobelprisutdeling og kirkejubileer. 

Dyster boktittel dette ”Forbrytelse og 

straff”, men det handler om kjærlighet, 

og at den av alle steder også kan fore-

komme i russiske fangeleirer i Sibir. 

Hun kommenterer dette en Langfredag, 

og er kommet til at ingen har tolket 

begrepet oppstandelse dypere enn 

Dostojevskij. 

Raskolnikovs langfredag som var for-

mørket av mord, tukthus og tungsinn. 

Skjøgen Sonja er så visst ikke noe 

glansbilde, og hun kjente både lidelse, 

medlidelse og lidenskap. Hun drar til 

Sibir med den hun elsker, går inn i hans 

isøde på alle plan, og holder ut i uende-

lige tider før underet skjer. Men det 

skjer! Engelen Sonja velter steinen fra 

graven og Raskolnikov stiger ut av sitt 

skall, blir levende, blir kjærlighet. Han 

avviste henne ikke slik han hadde gjort 

i flere år, og han tok i mot hendene 

hennes som hun rakte ham. Vaktene 

stod med ryggen til. De holdt ut 

sammen de 7 årene i Sibir som gjen-

sto.

Jeg levde meg visst tilbake i boken 

igjen nå. Kanskje de ”lange russerne” 

er verdt å se på likevel. Jeg tror det!

Uansett: En bokgave blir aldri feil.

Else

BOKGAVE BLIR ALDRI FEIL

Du fikk kanskje bok til jul du også? Det blir aldri feil å gi en 
bok, og de kan byttes om en har lest dem før eller fått to 
med samme tittel. 



26

Medlemsblad for Norges Handikapforbund Oslofjord VestGreNseløst

RYGGMARGSREFLEKSER
Som politiker skal jeg ta mange hensyn. Gjerne noen flere hensyn enn gevinster ved neste valg. 

Jeg er satt til å jobbe med sosialpolitikk. Dette er et vanskelig felt å jobbe i.  

Ofte rett og slett et minefelt. Ofte kan det gi grå hår i hodet.

■  Tekst:Kristian Erling Hansen

Hvem skal prioriteres når knappe ressur-
ser skal fordeles.? Skal man sette opp et 
skille mellom verdige og uverdig treng-
ende?

Skal vi fø på lat og arbeidssky ungdom? 
Skal mennesker som har kjørt i fylla få til-
gang til nødvendig helsehjelp etter å ha 
skadet seg selv? De to spørsmålene er 
enkle å svare på. Latskapen må ut av 
ungdommen, de må settes i arbeid,  og 
lære at det blir et magert liv av å være lat. 
Fyllekjørere har et selvfølgelig krav på 
helsehjelp når det er behov for det. Det 
får bli politi, påtalemyndighet og domstol 
som får ta seg av lovbrudd. Helsevesenet 
får ta seg av helsen til folk.

Mest hodebry skaffer romfolket oss. 
Mange ønsker ikke å se den nøden de 
representerer, og ber oss sporenstreks å 
sende dem tilbake. Andre av oss er mere 
lunkne og i tvil om hva som er de beste 
løsningene. Her i byen (Tønsberg) settes 
det opp telt med fyringsvakt et godt 
stykke utenfor bysentrum. Folk får en 
madrass og mulighet til å gå på toalettet 
på en skikkelig verdig måte.

Dette handler om å få besøk av gjester 
man ikke har invitert. Vi har alle opplevd 
at svigermor eller familiens tvilsomme  

fetter dukker opp, og vår utfordring blir å 
bli kvitt gjesten uten å bringe skam på 
verten. I slike tilfeller er jeg bevisst kjip på 
serveringen.

Romfolket har og skal ha de samme ret-
tigheter og plikter som andre EØS bor-
gere, et lokalsamfunn kan ikke innføre 
visumplikt. Når dette skrives er det -5C 
ute og årstiden egner seg dårlig for hel-
døgns friluftsliv. Det finnes mennesker 
som fryser dag og natt. De lever av almis-
ser og tigging. Skulle de ha levd av det 
jeg gir så hadde koppen og maven vært 
helt tom. Rent privat gir jeg ikke til tiggere 
uavhengig av etnisitet. Men er jeg i god-
lune river jeg i et av disse heftene som 
selges.

Mine ryggmargsreflekser sier at til 
syvende og sist så må alle mennesker 
møtes med verdighet  og forventninger. 
Jeg tror vi må ha fire tanker i hodet sam-
tidig.

1.  De fleste av oss er oppdradd til 
arbeid, flid og gjensidige forpliktelser 
mellom individet og samfunnet. 
Nøysomhet er en dyd. Vi blir 
provosert over kulturer som ikke 
setter disse verdiene like høyt.

2.  Vi snakker om alle menneskers  
iboende menneskeverd. 

3.  Vi ønsker ikke å se mennesker  
forkomme.

4.  Vi frykter smitteeffekten av å 
være for snill.

Alt dette må veies opp mot hveran-
dre. Samtidig må vi spørre oss om 
en dusj, et toalett et telt å sove i er 

nok for at folk kommer i flokk og følge. 
Hvilke forhold lever disse menneskene 
under? Har de aldri opplevd verdighet?

Jeg ble her for leden minnet om en 
studie tur med regionsstyret til Berlin  
og Sachsenhausen konsentrasjonsleir. 
Romfolk og funksjonshemmede var to 
grupper som ble forsøkt tilintetgjort i 
disse leirene som var helvetes forgård.

Dette mørke kapitlet i menneskehetens 
historie var bare mulig når vi tok for gitt 
og  aksepterte den tvilsomme sannheten 
om at tilhører du en gruppe så har du 
typiske individuelle menneskelige egen-
skaper. Heller ikke romfolk. Denne måten 
å tenke på er livsfarlig.

Men de kulturelle og sosiale forutsetnin-
gene vi fødes inn i vil være med å forme 
oss som mennesker.  Jeg er sikker på at 
min oppvekst i en typisk fiskerbondefami-
lie ytterst i Porsangerfjorden i Finnmark, 
har preget muligheter og valg jeg har tatt. 

GUBBEN I HORNET

Løsning Kryssord
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Makaroni og 
pølsegrateng 

Dere trenger: 
8 wienerpølser  
Pasta (makaroni e.l.) - 
nok til at en stor ildfast 
form blir fylt  
2 egg  
2 dl melk  
Strøost  
Strøkavring  
Krydder  

Kok makaronien som det står på pakka. I mellomtiden 
skjær opp pølsene i tynne skiver (på tvers). Bland alt i en 
stor ildfast form (den skal helst ikke være så dyp). Pisk 
eggene og melken sammen i en bolle og hell over 
makaronien og pølsene. Krydre med ditt spesialkrydder 
(Timian, salt og pepper er veldig godt). Strø over enten 
strøkavring, masse strøost eller begge deler. Stekes på 
200-230° i ca 45 minutter. 

Forslag til en artig lek der alle kan 
bli med

.: Rødt lys (for 5 til 50 stykk kan 
bli med)  
En står med ansiktet mot en vegg. De 
andre barna står så langt unna  
de kommer i rommet. Så lenge du står 
med ryggen til, kan alle nærme  
seg deg. Når du snur seg og roper 
"Rødt lys" må alle stå stille. De  
som du ser røre seg, må starte på nytt. 
Den som kommer seg fram til  
deg uten å bli sett, vinner og er 
nestemann til å rope "Rødt 
lys". 

HAHAH

Det var 2 gutter 
som hadde 
kommet til rektor 
også spurte rektor 
den ene: -hva har 
du gjort da? så 
svarte han , jeg 
kastet stein i 
vannet. -ok så 
rektoren- du kan 
gå.
så spute han den 
andre og han 
svarte: jeg er 
stein! 

Hvorfor bruker 
svensken fluor i 
sokkevasken sin 
svar: For han vil 
ikke ha hull i 
sokkene 

BBAARRNNAASS  
SSIIDDEE  

Ansvarlig: 
Birgitte Holmsen

Det var 2 gutter som 
hadde kommet til 
rektor. Rektor spurte 
den ene: 
Hva har du gjort da? 
Så svarte han: Jeg 
kastet stein i vannet.  
Ok, sa rektoren – 
du kan gå! Så spurte 
han den andre og han 
svarte: Jeg er Stein.

Hvorfor bruker 
svensken fluor i 
sokkevasken sin.
Svar: For han vil ikke 
ha hull i sokkene.
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Dette er en ufattelig spennende oppgave 
som jeg gleder meg kjempemasse til å ta 
fatt på. Samtidig vet jeg at jeg står oven-
for veldig mange vanskelige oppgaver jeg 
ikke vil klare alene. For hva blir vel en 
ungdomsorganisasjon uten ungdommer 
som ønsker å engasjere seg? I alle fall 
ikke stor, gøyal og påvirkningsdyktig.

Det er derfor jeg skriver denne teksten. 
Fordi jeg ønsker at du som ungt medlem 
i NHF skal få lov til å komme med ønsker 
og ideer til hvordan vi skal samle oss 
rundt ting dere vil engasjere dere i. Mine 
kollegaer og jeg har selvsagt våre tanker 
om ulike ting vi burde gjøre. Hva vi tenker 
har lite å si om ingen vil være med på det.

Egen boltreplass på nett
Fra gammelt av har ungdomsorganisa-
sjoner vært en litt friskere utgave av 
moderorganisasjonen sin. De unge har 
vært litt kritiske, opprørske og gitt hoved-
organisasjonen et spark bak. Dit bør 
også NHFU komme! Derfor var noe av 
det første jeg tenkte som nyansatt koor-
dinator i NHF at jeg måtte gi de unge 
medlemmene en fri og uavhengig boltre-
plass. 

Resultatet av dette er blitt en blogg der 
jeg etterhvert håper dere kan bidra til et 
aktivt nettsted. Vi på hovedkontoret kom-
mer til å legge ut nyheter og konkurranser 
med jevne mellomrom. I tillegg vil vi mer 

enn  gjerne ha bidra fra dere. Liker du å 
skrive? Send oss en tekst. Er radio ditt 
felt? Send oss en podkast. Bor det en 
hobbyfotograf i deg? Da vil vi gjerne vise 
dine bilder. Kanskje har du en helt annen 
idé. I så fall vil vi gjerne høre om den 
også.

Dialog med dere vil være helt essesensi-
elt i min jobb. Av erfaring skjønner jeg 
godt at det ikke er mailen dere unge sjek-
ker først. Jeg er selv 22 og sosiale medier 
fyller en stor del av min hverdag og jeg 
kan tenke meg at de også gjør det for 
dere. Tidligere har facebook-siden til 
NHFU vært lite aktiv, men nå skal også 
den få nytt liv. I tillegg har ungdomsorga-
nisasjon fått egen twitter og instagram-
profil. @NHFUngdom og nhfungdom.
wordpress.com håper vi skal bidra til at 
dere kommuniserer mer med oss og at 
dere velger å engasjere dere mer aktivt. 

Kan vi skape den beste 
sommeropplevelsen?
Noen av dere har sikkert hørt om den 
årlige sommerleiren vi arrangerer på 
Haraldvangen, og noen har sikkert også 
vært der. Et supert arrangement som 
dessverre har hatt få deltagere de siste 
gangene. Ryktene går om at ikke alle 
aktivitetene som har vært arrangert har 
vært så populære. Derfor har vi lyst til å 
lage et helt nytt opplegg for leiren med 
aktiviteter basert på deres ønsker. Det er 

jeg som er ansvarlig for aktivitetsplanlegg-
ingen og jeg lover å lage noe for en hver 
smak, bare dere sier hva dere ønsker.

Jeg lurer derfor på hva dere ønsker. Kom 
med innspill og ideer. Ingenting er dumt, 
for stort eller for lite!

Ta kontakt med meg på 22 10 24 22 eller 
stine.machlar@nhf.no. Du kan selvsagt 
også nå meg via sosiale medier.

Jeg gleder meg kjempemasse til å høre 
fra dere alle. Og jeg gleder meg enormt til 
den råeste sommerleiren noen sinne!

Stor engasjert hilsen fra Stine Machlar, 
nyansatt ungdomskoordinator ved hoved-
  kontoret.

Vil du være med å blåse nytt liv i NHFU? 

Da vil jeg høre fra deg!
NHF har bestemt at 2014 skal bli ungdommenes år. I februar startet jeg som ungdomskoordinator 

her på hovedkontoret. Her skal jeg være i et ettårig engasjement, der min hovedoppgave blir å 

skape liv, aktivitet og engasjement i ungdomsorganisasjonen vår, NHFU.

■  Tekst: Stine Machlar.  

Ungdomssiden
Ansvarlig for siden: Birgitte Holmsen
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Stine Machlar er ny 
ungdomskoordinator i NHF
Stine Machlar har begynt som ungdomskoordinator i NHF 
for å blåse nytt liv i ungdomsorganisasjonen. Hun har 
startet blogg og fotokonkurranse, og ønsker å komme i 
kontakt med ungdom i og utenfor NHFU.

Foto: Lars Martin Bøe

Du har kanskje hørt navnet: Stine Machlar. Stine har vært 
hovedpersonen i en dokumentarfilm, hun har blogget om sine 
erfaringer med brukerstyrt personlig assistanse (og mye annet), 
og hun har vært frilansjournalist i Handikapnytt. Nå skal hun 
jobbe i Norges Handikapforbund det nærmeste året, etter at 
hun fullførte journaliststudier forrige sommer.

Stine er allerede godt i gang. NHFUngdom har fått egen blogg: 
http://nhfungdom.wordpress.com og har lansert en fotokon-
kurranse på instagram. Sommerens ungdomsleir er under 
planlegging, men her ønsker Stine innspill til aktiviteter. Les hva 
Stine selv forteller om arbeidet hun skal gjøre, og ta gjerne 
kontakt.

Nytt engasjement i 
NHF Søndre Vestfold
Foto: Anna-Lisbeth Bakke

I 2013 utvidet NHF Sandefjord sitt geografiske område, 
og endret navn til NHF søndre Vestfold. 

Laget avholdt årsmøte 19. februar og følgende personer 
ble valgt inn i styret: Leder Øyvind Storm Nielsen,  
nestleder Gunn Perry, Leif Larsen, Birgitte Holmsen, 
Merete Bergan og Ole-Paulo Kristiansen (vara). 
Vi gratulerer og ønsker lykke til med arbeidet.
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BO LENGRE HJEMME MED HJELPEMIDLER FRA HEPRO!

Støtte der du trenger det!

m
pD

es
ig

n

Gripo Alu – et sikkert støtteredskap  
ved oppreising og forflytning 
med utallige anvendelsesmuligheter!

l BUSKERUD OG VESTFOLD l
Arne Øvrebø 
Mob:  900 40 596
E-post:   ao@hepro.no

l TELEMARK l
Vidar Løken 
Mob:  971 43 080
E-post:  vl@hepro.no hepro.no
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Avd. To� e 
tlf. 32794249

Avd. Slemmestad    
tlf. 31282061

Avd. Sætre
tlf. 99307010

D R A M M E N

H U R U M

L I E R

K O N G S B E R G N E D R E  E I K E R

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

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

IcopalTak AS

Vektere-Ordensvakter-Sivil bu� kkspaning mm
Tlf. 47 01 76 69

Tømrer Svein Løken
Reinsgt. 9, 3611 Kongsberg

Tlf. 32 72 47 86

H E M S E D A L

Holmestrandsveien 98, 3036 Drammen
Tlf. 32 26 02 80

www.drammenlift.no

Bilbransjens 
Opplæringskontor i Buskerud

L I E R

Lierhallen Svømme-
og Idrettshall

Lier
Tlf. 32 84 80 95
M O D U M

Bergan Smie og Verksted
post@bergansmie.no

Personer som ønsker å bli tilsynsfører, 
støttekontakt eller besøkshjem bes 

henvende seg til 
Seksjon for funksjonshemmede

Modum kommune 
Tlf. 32 78 93 00

Trelleborg Offshore Norway AS
Pb. A, 3051 Mjøndalen. Tlf. 32 23 20 00

www.trelleborg.com

Drammen Laserteknikk
Lierstranda 77, 3400 Lier

Tlf. 90 55 61 30
www.drammenlaserklinikk.no

Bygg & tømrermester 
Th or Owe Solheim
Th orsetsida, 3560 Hemsedal

Telefon: 951 62 860

Vi takker alle annonsørene
for den fl otte støtten!
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R Ø Y K E N

S I G D A L

BDO AS
Næringshagan, 3350 Prestfoss

Tlf. 32 88 21 50

Å L

Ål Kommune
3570 Ål

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

Ø V R E  E I K E R

Tangengata 12, 3300 Hokksund
Tlf. 32 75 50 80

Drammensveien 20, 3300 Hokksund
Tlf. 32 75 59 59

R I N G E R I K E

Brødrene Myhre AS
Hadelandsveien 841, 3520 Jevnaker
www.brodrenemyhre.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

Jonassen & Co
3039 Drammen, Tlf. 32 80 04 24

_____________________________________________________

Skutebrygga
3015 Drammen, Tlf. 32 83 33 30

_____________________________________________________

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

____________________________________________________

Knudsen Regnskap
3027 Drammen, Tlf. 90 54 26 52

____________________________________________________

VIC Kjemperud
3015 Drammen, Tlf. 32 83 29 45

____________________________________________________

Bråthens Rørservice AS
3016 Drammen, Tlf. 92 09 99 03

____________________________________________________

Fellesforbundet  Avd. 30 Drammen og Omegn
3017 Drammen, Tlf. 32 83 54 02

D R A M M E N

Drammen Låsservice AS
3002 Drammen, Tlf. 32 82 28 00

F L E S B E R G

Kveta Transport AS
3480 Filtvet , Tlf. 917 90 768

____________________________________________________

Hurum Dekk og Bilglass AS
3475 Sætre, Tlf. 32 79 19 99

___________________________________________________

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

___________________________________________________

Joker Filtvet 
Filtvetveien 56, 3480 Filtvet. Tlf. 32 79 34 20

___________________________________________________

Rontech AS
3482 Tofte, Tlf. 31 30 56 56

___________________________________________________

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

___________________________________________________

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

H U R U M

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

K O N G S B E R G

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

M O D U M

Bama Gruppen AS Avd. Lundteigen
3050 Mjøndalen, Tlf. 32 27 44 01

N E D R E  E I K E R

Coop Mega Tranby
3408 Tranby, Tlf. 32 85 11 66

______________________________________________________

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

L I E R

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

______________________________________________________

Hurum og Røyken Begravelsesbyrå AS
3440 Røyken, Tlf. 31 28 66 00

_____________________________________________________

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

_____________________________________________________

FFF Hage og Miljø AS
Follestad Industriområde, 3474 Åros. Tlf. 31 29 26 30

_____________________________________________________

AK Regnskap AS
3440 Røyken, Tlf. 45 22 72 25

R Ø Y K E N

Bardølsgård Installasjon
3350 Prestfoss, Tlf. 95 25 38 77

S I G D A L

Fiskum plate og sveiseverksted AS
3322 Darbu, Tlf. 32 75 06 77

Ø V R E  E I K E R

H U R U M
Space Byggmontering AS

3475 Sætre, Tlf. 32 79 03 22
______________________________________________________

YX Klokkarstua
3490 Klokkarstua, Tlf. 32 79 88 10

______________________________________________________

Xtremt Håndtverk AS
3483 Kana, Tlf. 90 93 12 92

______________________________________________________

Sætre Bilservice 
3475 Sætre, Tlf. 32 79 21 61

______________________________________________________

Hurum Mølle
3490 Klokkarstua, Tlf. 32 79 80 06

______________________________________________________

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

______________________________________________________

Tannlegene Mørk og Fæste
3481 Tofte, Tlf. 32 79 42 04

______________________________________________________

Oslofj orden Regnskap AS
3482 Tofte, Tlf. 32 79 22 50

______________________________________________________

Klokkarstua Auto AS
3490 Klokkarstua, Tlf. 32 79 88 10

______________________________________________________

Sand Gård 
3484 Holmsbu, Tlf. 32 79 85 00

______________________________________________________

Engans Snekkeri AS
Skalholtveien 2, 3484 Holmsbu. Tlf. 92 48 29 64

______________________________________________________

Advokatene i Hurum Engeland & Øvergaard
Åsheimveien 9, 3475 Sætre. Tlf. 32 79 47 77

_________________________________________________________

Buskerud Betongvarefabrikk AS
3490 Klokkarstua, Tlf. 32 79 28 00

_____________________________________________________

Snekker Service Frode Torp
3482 Tofte, Tlf. 90 68 20 32

Hurumveien 19, 3440 Røyken
Telefon:  31 28 52 13
www.wearmaskin.no
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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

www.kongsberg.com

Vi er et off entlig godkjent ortopedisk verksted som leverer 
ortopediske hjelpemidler!

Vi har tilgang til spesialist i ortopedi og fysioterapeut.

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

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

KROKSTAD INDUSTRIOMRÅDE

PB. 158, 3054 KROKSTADELVA

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

www.bermingrud.no

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

MELD DEG 
INN I DAG!

Trento Røyken
477 10 477   w

MMMMMEEEEELLLLLDDDDD 
NNNNNNNNNN II  D

T
Tlf: 4

MMMMM
II

EIKER 
HUSBYGG AS

Anemonevn. 5
3050 Mjøndalen

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

Dresser-Rand sikrer driften
av olje- og gassindustrien

og gir kvalifiserte
medarbeidere mulighet til

å utvikle seg i et utfordrende
og internasjonalt miljø.

Stor nok til å være global
markedsleder.

Liten nok til at DU kan
utgjøre en forskjell.

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

all over the world w
w

w
.o

ct
ag

o
n

.n
o

www.dresser-rand.com

Utfordrende og
internasjonalt miljø

Nyhet!
Catering til bedrifter, 
kaker til private, 
matglede til alle! 

matbestilling@jobbhuset.no 
T: 400 28 203 

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

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

24 timers service!

Din lokale leverandør av: 

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

www.brekke-eiendom.no

www.haukjem.no - Tlf. 32 23 39 00

Klart det er mulig!
– for funksjonshemmet ungdom 

i Buskerud å ta en utdanning

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

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

Ta kontakt – vi gir nærmere informasjon 
om mulighetene!

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE
Fagopplæringsseksjonen

Fylkeshuset, 3020 Drammen
Tlf. 32 80 86 47 • utdanning@bfk.no
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Tilgjengelighet i offentlige bygg  

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

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

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

 

Datasystemet er utviklet av Statsbygg og KnowIT AS

Prøv selv på www.byggforalle.no
Høgskolen i Østfold, Halden. 
Markering av trapp.

Høgskolen i Østfold, Halden. 
Skilting av grupperomsdør.

Høgskolen i Østfold, Halden.  Reiulf 
Ramstad Arkitekter,  foto: Jaro Hollan.

40 år i tjeneste!
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MOOV Treningssenter, Union Brygge, Drammen. www.moov.no. Tel: 906 33 906

MOOV for alle!

Klar... Ferdig... Betong!

                         Gjør det enkelt med Unicon funksjonsbetong!

Klar... Ferdig... Betong!

                         Gjør det enkelt med Unicon funksjonsbetong!

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

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
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Rogneveien 10, 3431 SPIKKESTAD

Mob.: 911 30 839

E-mail.: post@krokens.com -  www.krokens.com

  
        HURUM KOMMUNE
          Prestegårdsallèen 4, 3490 Klokkarstua

             E-post: postmottak@hurum-kommune.no
             www.hurum.no • Tlf. 32 79 71 00

Buskerud Anleggstransport AS
Øvre Lianvei 30, 3400 Lier

Tlf.  32 84 98 02
www.bat.no

Gilhusvn. 19, 3414 Lierstranda

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

office@vidaraasen.no • www.vidaraasen.no

A N D E B U

H O L M E S T R A N D

Hydro Aluminium Rolled Products AS
Weidemanns gate 8, Holmestrand

Tlf. 33 05 42 00 
  

www.hydro.com

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

L A R V I K

S A N D E F J O R D

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

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

                                              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 Ø N S B E R G

Saga Regnskap Tønsberg AS 
Besøk oss i flotte lokaler i 

Træleborgodden 6 på Stensarmen, Tønsberg
Vi har gratis parkering 

Tlf 40 00 18 30 Epost: tonsberg@sagaservices.no
Webside: www.sagaservices.no/tonsberg

S A N D E F J O R D
Holmestrand Fjellsprenging AS

3092 Sundbyfoss, Tlf. 97 77 07 98

H O F

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

H O R T E N

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

_____________________________________________________

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

L A R V I K

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

_____________________________________________________

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

N Ø T T E R Ø Y

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

R E

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

______________________________________________________

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

S A N D E

Ernst & Young AS
Regnskapsavdelingen, 3002 Drammen, Tlf. 33 48 42 42

______________________________________________________

Bulls Tankrederi AS
3236 Sandefj ord, Tlf. 33 48 44 00

_____________________________________________________

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

_____________________________________________________

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

S A N D E F J O R D

Bayer AS
3165 Tjøme, Tlf. 33 39 04 04

T J Ø M E

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

_______________________________________________________

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

T Ø N S B E R G

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

______________________________________________________

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

S T O K K E

Vi takker alle annonsørene 
for den fl otte støtten!

Vi takker 

alle 

annonsørene 

for den 

fl otte 

støtten!
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Renotec tekstiler er en dugnad for klubber og foreninger. Dugnaden skaper en 
fast inntjening for laget eller foreningen. Dette kan skape god inntjening for 
deres lag eller forening i flere år. Det eneste klubben trenger er å skaffe steder 
containere skal stå. Renotec tekstiler gjør resten av jobben.containere skal stå. Renotec tekstiler gjør resten av jobben.

Har du klær som 
ikke passer lenger?

Dugnad med mening og verdi 
Renotec AS

renotec@online.no
www.renotec.no

Mob: 402 34 663

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

H J A R T D A L

K V I T E S E I D

STRAAND, VRÅDAL
BY CHOICE HOTELS

3853 Vrådal
Tlf. 35 06 90 00   Fax. 35 06 90 01

www.straand.no

S K I E N T I N N
            TINN KOMMUNE
                    Torget 1, 3660 Rjukan

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

Støtter NHF

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

__________________________________________________

Bamble Taxisentral
3960 Stathelle, Tlf. 35 96 02 20

_________________________________________________

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

B A M B L E

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

__________________________________________________

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

__________________________________________________

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

__________________________________________________

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

B Ø

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

_________________________________________________

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

_________________________________________________

Kiwi Karlstad
3789 Kragerø, Tlf. 35 98 91 80

________________________________________________

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

K R A G E R Ø

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

N O M E

Notodden Energi
3671 Notodden, Tlf. 35 02 50 85

____________________________________________________

Notodden Optikk
3671 Notodden, Tlf. 35 01 87 30

___________________________________________________

Vitus Apotek Notodden
7435 Trondheim, Tlf. 35 02 52 50

___________________________________________________

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

N O T O D D E N
Norcem AS

3991 Breivik, Tlf. 35 57 20 00
_____________________________________________________

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

P O R S G R U N N

Storli Dyrepensjonat
3810 Gvarv, Tlf. 35 95 59 62

S A U H E R A D

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

S E L J O R D

Grenland Dyrepensjonat AS
3739 Skien, Tlf. 35 54 54 88

_____________________________________________________

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

S K I E N

Atrå Handelslag
3656 Atrå, Tlf. 35 09 89 00

_____________________________________________________

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

_____________________________________________________

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

____________________________________________________

Vi takker alle annonsørene
for den fl otte støtten!

T I N N

Vi takker alle annonsørene 
for den fl otte støtten!

- 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

Tlf: 47 27 61 76 ● Fax: 35 95 74 86
E-post: ss-es@online.no

Tinn Vann og Avløp AS

Tinn Kommune  
Telefon 35 08 26 00
www.tinn.kommune.no
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NHF Bamble
Leder: Olaf Tverråen
Hekkensmyrveien 15, 3960 STATHELLE
Tel.: 35 96 07 39 
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
Leder: Andreas Borgersen
Søyaveien 36
3340 Åmot
Tel.: 32 78 51 48
e-post: abor@modumktv.no

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

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

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

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

NHF 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 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 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.: 47 41 77 03
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.: 97 75 29 38
E-post: signe9775@gmail.com

HBF Notodden
Leder: Gry F. Bløchlinger
I. Mælandsmosvn. 47, 3676 NOTODDEN
Tel.: 35 02 09 18 / 99 03 82 07
E-post: gryblinger@hotmail.com

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

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

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

 

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

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

Norges Handikapforbund Oslofjord Vest

Lokallag

Medlemsblad for norges Handikapforbund Oslofjord VestGrenseløst
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Landsforeningen for Polioskadde:
LFPS Buskerud
Leder: Wera Fjeld
Rådhusgata 6, 3016 DRAMMEN
Tlf: 415188 48
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: 40018942
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: 48268628
E-post: kwier@online.no

LKB Vestfold
Fung. leder:  Sol-Hege Nathalie Kotte
Astoriaveien 50, 3140 Nøtterøy
Tel.: 41 23 29 33
E-post: leder@lkb.no

GrenseløstMedlemsblad for norges Handikapforbund Oslofjord Vest

Lagenes planlagte aktiviteter:
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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.

HBF Notodden  El-bandy hver onsdag. Kontakt lokallaget hvis det er interessant og om dere vil være med.

LKB Telemark  Badedag torsdager kl. 2000 – 2200 på Stridsklev.

Faste aktiviteter:

21 HBF Buskerud / Vestfold Bowling
22 LFS Telemark Tur til Jomfruland
26 NHF Nore og Uvdal Medlemsmøte
 NHF Gol Vårtur 
29/5-01/06  HBF Buskerud / Vestfold HBF Camp

JUNI
03 NHF Øvre Eiker Medlemsmøte
07 LFS Telemark Sommeravslutning til Kjærra
15 HBF Buskerud / Vestfold Sommeravslutning på Blektjern
17 NHF Modum Medlemsmøte
18 LFPS Telemark Tur til Gaupåsen
24 NHF Ringerike Grillefest

AUGUST
11 ALF Buskerud Medlemsmøte
11-13 LFPS Telemark Tur til Jomfruland
12 NHF Ringerike Medlemsmøte
25 NHF Nore og Uvdal Medlemsmøte
29-31 NHF Oslofjord Vest Jubileumssamling på  
  Merket i Valdres

SEPTEMBER
01 NHF Nome Medlemsmøte
02 NHF Øvre Eiker Medlemsmøte
05-08 ALF Buskerud Seminar
08 NHF Vestfossen Medlemsmøte
09 NHF Ringerike Medlemsmøte
16 NHF Modum Medlemsmøte
29 NHF Nore og Uvdal Medlemsmøte

OKTOBER
06 NHF Nome Medlemsmøte
07 NHF Øvre Eiker Medlemsmøte
13 NHF Vestfossen Medlemsmøte
13 ALF Buskerud Medlemsmøte
14 NHF Ringerike Medlemsmøte
21 NHF Modum Medlemsmøte
24-26 LKB Telemark Spa tur
27 NHF Nore og Uvdal Medlemsmøte

NOVEMBER
03 NHF Nome Medlemsmøte
04 NHF Øvre Eiker  Medlemsmøte
10 ALF Buskerud Medlemsmøte
11 NHF Ringerike Medlemsmøte
18 NHF Modum Medlemsmøte
24 NHF NORE OG Uvdal Medlemsmøte
29 LFPS Telemark Julemøte
  NHF Vestfossen 70-årsjubileum

DESEMBER
02 NHF Øvre Eiker  Julemøte
08 ALF Buskerud Julemøte
09 NHF Ringerike Julemøte

MARS
03 NHF Nome Årsmøte
04 NHF Øvre Eiker Årsmøte
04 LFN Telemark Årsmøte
04 NHF Ål Årsmøte
06 LFS Telemark Årsmøte
06 LKB Buskerud Årsmøte
07 LFPS Buskerud Årsmøte
10 ALF Buskerud Medlemsmøte
11 NHF Ringerike Årsmøte
11 NHF Hovet Årsmøte
11 NHF Ringerike Årsmøte
11 LKB Telemark Årsmøte
13 LFPS Vestfold Årsmøte
13 LKB Vestfold Årsmøte
16 HBF Buskerud / Vestfold Sitskikurs
17 NHF Nore og Uvdal Årsmøte
17 NHF Vestfossen Årsmøte
18 NHF Holmestrand Årsmøte
18 NHF Modum  Årsmøte
19 NHF Hurum Årsmøte
20 LFS Buskerud Årsmøte
22 NHF Vest-Telemark Årsmøte
22-23 LKB Buskerud Badelandshelg
25 NHF Gol Medlemsmøte
26 HBF Buskerud / Vestfold Årsmøte
28-29 LFPS Telemark Årsmøte
31 NHF Nore og Uvdal Medlemsmøte

APRIL
01 NHF Øvre Eiker Medlemsmøte
03 LFS Telemark Medlemsmøte / kafè
04-05  NHF Oslofjord Vest   Lederkonferanse 2014,  
  Sundvollen Hotell  
07 NHF Nome Medlemsmøte
08 NHF Ringerike Medlemsmøte
14 NHF Vestfossen Medlemsmøte
22 NHF Modum Medlemsmøte
23-28 ALF Buskerud Lagsamling
26-27 HBF Buskerud / Vestfold Foreldrehelg
28 NHF Nore og Uvdal Medlemsmøte
29 NHF Gol  Medlemsmøte

MAI
05 NHF Nome Sverigetur
05-08 LFPS Telemark Kieltur
06 NHF Øvre Eiker Medlemsmøte
08 LFS Telemark Medlemsmøte / kafè
09 LFPS Vestfold/Telemark  Felleskonferanse i
  og Buskerud Sandefjord
12 NHF Vestfossen Medlemsmøte
12 ALF Buskerud Medlemsmøte
13 NHF Ringerike Medlemsmøte
20 NHF Modum Medlemsmøte
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Teknomed as  ·  Postboks 1251  ·  3205 Sandefjord 

www.teknomed.no  ·  e-post: info@teknomed.no

Telefon: 33 45 45 33  ·  Faks: 33 45 45 34

Sandefjord:  Lingelemveien 65

 Porsgrunn:  Storgata 118 

www.kongsberg.com

Furulund 
Kro & Motel

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

Stokke Ravei 158, 3160 Stokke

Telefon: 33 36 38 00

Vi får bygg  
til å fungere 

Caverion Norge AS
Avd. Porsgrunn
Tlf: 35 93 18 00  
www.caverion.no

YIT skiftet navn til Caverion 1. juli 
2013, og er fortsatt Norges ledende 
leverandør av tekniske installa-
sjoner for alle typer bygg og industri. 
Hovedtyngden av leveransene ligger 
innenfor fagområdene inneklima, 
elektro, automasjon, kjøling, energi-
sparing, rørfag, IKT, audiovisuelle 
løsninger og sikkerhet.

Tlf: 35 02 90 10
www.notodden.bbl.no 
e-mail: post@notodden.bbl.no
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Vet du dette?
1. premie. Weekendopphold inkl. frokost og badepark for  
2 personer på Quality Hotell & Resort Skjærgården, Langesund i 
Telemark. 2. premie. 5 quicklodd

1. Hvem er Stine Machlar?

2. Hvor ligger Eria Resort?

3. Hvilken NHF støttespiller holder til i Tangengata 12 i Hokksund?

4. Hvilken NHF støttespiller holder til i Øvre Langgt. 61  i Tønsberg?

5. Hvem annonserer med følgende: Det spiller ingen rolle om du bare skal på en kort kjøretur- hvis du ikke kommer tilbake. HUSK BILBELTE.

6. NHF Oslofjord Vest skal feire 10-årsjubileum to ganger i år.  Når er det?

7. Hvem inviterer til busstur til Nederland?

8. Hvem har skrevet boken Den tause diskrimineringen?

9. Hvilken NHF støttespiller holder til i Hother Bøttgers gate 16 i Skien?

10. Holder tannlegene Mørk og Fæste til i Andebu i Vestfold?

Navn:

Adresse:

Telefon:

Svar sendes Norges Handikapforbund Oslofjord vest, Tollbugt 115, 3041 Drammen 
eller pr epost: nhf.oslofjordvest@nhf.no - Innsendelsesfrist 01.05.2014.
PS!  Alle svarene finnes blant våre annonsører og i artiklene i bladet

Vinner av weekendopphold i langesund: Ingebjørg liseth i Kongsberg.  
5 quicklodd går denne gangen til: laila Furuhaug i Drammen.

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:

* 

✁
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Det spiller ingen rolle om du bare skal på en kort kjøretur – hvis du ikke kommer tilbake. Husk bilbelte
vegvesen.no/bilbelte


