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Annonsen skal settes på tekstside

Vi har utviklet åpningsfunksjonen, rendyrket designet 
og intergrert enda flere funksjoner i systemet. 

Blant annet flyttbare sjalusier, blomsterkasser og 
vinduskarmer, for å forsterke romfølelsen, og venti-
lasjonsløsninger som forbedrer inneklimaet. Våre 
innglassingssystemer er smidig å montere, nesten 
helt vedlikeholdsfritt og veldig fleksibelt.

Scandinavias smarteste innglassingssystem, som en 
arkitekt uttrykte det.

Husk at du eller ditt sameie/borettslag alltid har 
muligheten til å ringe oss for gratis og uforpliktende 
rådgivning på akkurat ditt/deres prosjekt.

Ta kontakt og spør etter en av våre spesialister.

Se mer på www.windoor.no

Windoor konsernet

Scandinavias smarteste innglassingssystem. 
Nå enda smartere!

Windoor Norge AS
Ringveien 206 • 3223 Sandefjord
Tel.: 33 48 08 80
Fax: 33 48 08 82 
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Tinn Vann og Avløp AS

Tinn kommune  
Telefon 35 08 26 00
www.tinn.kommune.no

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

           
                          
                             TELEMARK

                                   //Vi gir mennesker muligheter! 

www.nav.no 

Tlf: 35 06 26 30

Quality Hotel & Resort Skjærgården 
Vi er                   i alle ferier og hver eneste lørdag. Vi tilbyr masse
aktiviteter for våre små gjester, alt fra hoppeslott, lekerom, 
ansiktsmaling og mye mye mer.

_____________________________
QUALITY HOTEL & RESORT 
SKJÆRGÅRDEN
_____________________________

Familiepakke med 
overnatting, middag & 
fri tilgang til vår 
4000 m2 store 
Badepark.

Fra 2480 kr
Prisen gjelder 1 overnatting for 2 voksne og 2 
barn, Middag er dagens 3-retters eller buffet. 
Bestill i dag på 35978144. 
www.nordicchoice.no

Quality Hotel & Resort Skjærgården 
Vi er                   i alle ferier og hver eneste lørdag. Vi tilbyr masse
aktiviteter for våre små gjester, alt fra hoppeslott, lekerom, 
ansiktsmaling og mye mye mer.

_____________________________
QUALITY HOTEL & RESORT 
SKJÆRGÅRDEN
_____________________________
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overnatting, middag & 
fri tilgang til vår 
4000 m2 store 
Badepark.

Fra 2480 kr
Prisen gjelder 1 overnatting for 2 voksne og 2 
barn, Middag er dagens 3-retters eller buffet. 
Bestill i dag på 35978144. 
www.nordicchoice.no

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

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

b ø

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

k r a g e r ø

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

______________________________________________________

Lunde Malerforretning ANS
3825 Lunde, Tlf. 35 94 72 50

n o m e

Notodden Energi
3671 Notodden, Tlf. 35 02 50 85

______________________________________________________

Lidalen Grustak AS
3670 Notodden, Tlf. 35 02 28 23

n o T o d d e n

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

s e L J o r d

Atrå Handelslag
3656 Atrå, Tlf. 35 09 89 00

_____________________________________________________

Opplagsservice
3691 Gransherad, Tlf. 94 49 88 80

T I n n

Vrådal Booking
3853 Vrådal

Tlf. 35 06 90 00 

k V I T e s e I d

s k I e n

b a m b L e

BRB BYGG AS
Hellebergvn. 37, 3960 Stathelle

Bygg • Byggetegninger • Murertjenester
Tømrere og tømrertjenester

Tlf. 35 96 27 70

Vi takker alle annonsørene for 
den flotte støtten!
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På’n igjen
Etter en utrolig flott sommer, 

er høsten godt i gang i  

regionen vår.

Alle som har vært med i  

dette gamet en stund, vet at 

høsten er forbundet med 

mye aktivitet.

Regionsleder
Rune Kløvtveit

Kanskje er det midler som må brukes før 
året er slutt, og noen har begynt å tenke 
på nye søknader og rapporteringer. 
Regionens aktiviteter går sin gang, og 
ikke minst er det i skrivende stund en 
spennende måned vi har i vente.

For i disse dager er det unntakstilstand 
på regionkontoret. Her er det flytte esker 
som har inntatt kontoret, og administra
sjonen har en kjempejobb med å rydde 
og pakke før vi avslutter en epoke i 
Drammen, og starter opp i nye lokaler i 
nabofylket, nærmere bestemt Tønsberg.

Det har lenge vært kjent at regionstyret 
måtte gjøre noen grep for å «stramme inn 
livreima». Etter kutt i administrasjonen, 
var det neste skrittet å se på lokalfasilite
tene våre. Hvor kunne vi finne et rime
ligere alternativ? Selvsagt er det delte 
meninger blant våre medlemmer og til
litsvalgte med tanke på valget som er 
fattet, men jeg håper dere vil være flinke å 
besøke oss i vårt nye lokale. Både region
kontoret og regionstyret vil fortsette å 
jobbe for å fremme NHFs målsetting om 

et universelt samfunn hvor alle er likever
dig og likestilt. Vi trenger dere for å oppnå 
dette!!!

Litt senere i høst skal regionen arrangere 
et kurs for nye og erfarne som vil jobbe 
med universell utforming. Vi lever i et 
samfunn hvor det stadig skjer noe, alt 
skjer fort, og vi må være på banen når det 
skjer. Skal lover og forskrifter overholdes 
må vi være tilstede og se til at alt blir fulgt 
slik det skal. Det blir for dyrt å la være.

Jeg avsluttet min forrige leder med å 
oppfordre flest mulig til å delta på NHF 
Oslofjord Vests minnerike helg på Merket. 
Årets samling var den 6. i rekken, og 
skilte seg litt ut, da det var en fortsettelse 
av regionen 10 årsjubileum.

Om det var det sistnevnte som var trekk
plasteret, vet jeg ikke, men jeg vet at det 
var rekordmange påmeldte. Det ble en 
flott helg med mye sosialt, latteren satt 
løst, godt faglig innhold og ikke minst 
aktiviteter i fine omgivelser på fjellet.

Fra Beitostølen Helsesportsenter hadde 
vi med to karer som klarte å engasjere 
deltakerne med ulike fysiske aktiviteter. 
Det er ikke hver dag jeg opplever flere 
grupper med mennesker som går rundt å 
roper »mø, bæ, voff og mjau», men et 
artig skue var det å se «dyregruppene» 
utfolde seg mens de løste ulike oppgaver. 
Vi lærte vel alle at fysisk fostring ikke nød
vendigvis må være kjedelig og monotont. 
Latter musklene fikk virkelig prøvd seg, og 
Standup komiker Vidar Lehto bidro også 
godt til dette. En minnerik helg som kan 
være god å ta med seg inn i høstmørket.

Ønsker dere alle en fin høst og velkom
men til regionkontoret i Tønsberg!
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Et skritt frem og  
to tilbake

Om disse forslagene skulle bli en realitet vil 
dette være et stort skritt tilbake for beveg
elseshemmedes likeverdige deltagelse i 
samfunnet vårt. NHF setter derfor inn et 
samlet trykk for å markere hvilken betyd
ning disse endringene gjør for bevegelses
hemmedes hverdag. 

Vi i NHF har opplevd en stund at noen få, 
men mektige aktører i boligbransjen får lov 
til å gi tilgjengelighetskravene i TEK10 skyl
den for en påstått stor økning i byggekost
nadene. Samtidig ser vi også at flere andre 
anerkjente institusjoner og fagpersoner 
både innen forskning, arkitektur og øko
nomi mener kravene i TEK 10 har minimal 
virkning på byggekostnadene, og at sam
funnet vil være mest tjent med å beholde 
dagens tilgjengelighetskrav i TEK 10. De 
sistnevnte blir dessverre ofte ikke hørt, og 
dette er vel hovedårsaken til at endrings
forslagene til TEK 10 i utgangspunktet har 
kommet.

Norske myndigheter ratifiserte den 3. juni 
2013 FNkonvensjonen for mennesker 
med nedsatt funksjonsevne. Fra det øye
blikket forpliktet Norge seg til å oppfylle 
konvensjonens artikler. Mange av punk
tene i forslaget om endring av bygge

forskriftene innebærer en ubestridelig  
innskrenkning av funksjonshemmedes 
muligheter for å ha et likeverdig liv. Dette er 
etter vår mening brudd på konvensjonen 
som Norge har forpliktet seg til å følge. 
Derfor markerer vi oss sterkt i denne 
saken, og regionen avgir derfor også 
høringssvar. Vi gir i vårt høringssvar en 
grundig vurdering av de spesifikke 
endringsforslagene, og vi begrunner tyde
lig punktene vi mener ikke kan endres. 

Jeg mener det nå er på tide at Norge for
står at universell utforming ikke koster mer 
enn annen utforming i utgangspunktet, 
men det er når man må gjøre endringer 
etter bygget er ferdig at kronene ruller.  
Det må ikke være noe tvil: Å bygge etter 
universell utforming er god samfunns
økonomi. Det er dette våre innspill i denne 
saken handler om.

Siden jeg ønsker at bevegelseshemmede 
skal kunne delta i samfunnet på lik linje 
med de som ikke er bevegelseshemmede, 
krysser jeg fingrene for at vi blir hørt i denne 
saken.

AnnaLisbeth

Regionkontorleder 
Anna-Lisbeth Bakke

Så ligger det atter en ny  

aktiv høst foran oss. Det er i 

skrivende stund flere saker vi  

er tvunget til å arbeide med 

samtidig som pappeskene flyter 

på regionkontoret. En av disse 

sakene som jeg tenker på er 

forslagene som er lagt frem til 

endringer av byggeteknisk  

forskrift TEK 10.

NHF Oslofjord Vest flytter regionkontoret fra Drammen til Tønsberg.  

Vår nye adresse er Skogergaten 1, 3112 Tønsberg. 

Velkommen!
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lasjonsløsninger som forbedrer inneklimaet. Våre 
innglassingssystemer er smidig å montere, nesten 
helt vedlikeholdsfritt og veldig fleksibelt.

Scandinavias smarteste innglassingssystem, som en 
arkitekt uttrykte det.

Husk at du eller ditt sameie/borettslag alltid har 
muligheten til å ringe oss for gratis og uforpliktende 
rådgivning på akkurat ditt/deres prosjekt.

Ta kontakt og spør etter en av våre spesialister.

Se mer på www.windoor.no

Windoor konsernet

Scandinavias smarteste innglassingssystem. 
Nå enda smartere!

Windoor Norge AS
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Ny leder i SAFO TVB

■   Tekst: Kristian E Hansen

Rune Kløvtveit fra NHF Oslofjord Vest ble på styremøtet etter årsmøtet 
valgt til ny leder i SAFO TVB. Kløvtveit er i dag regionleder i NHF 
Oslofjord Vest og aktiv på mange arenaer som brukermedvirker, så  
det er en travel og erfaren mann som har påtatt seg dette arbeidet.

Nytt fra Samarbeidsforumet av Funksjonshemmedes  
organisasjoner i Telemark, Vestfold og Buskerud

Kaffetreff 
for slagrammede!
For mange slagrammede og pårørende kan 
ofte hverdagene bli lange, ensomme og 
vanskelige. Da er det fint å ha noen prate 
med og dele en kopp kaffe med. Derfor  
prøver vi å få til en slagkafe på Lingostua,  
i Åssiden, Drammen.

Tid er 1. mandag hver måned fra kl. 16 
og et par timer. På kafeen kan vi slå av en 
prat, dele erfaringer og gi gode råd til hver-
andre. Medlemmer fra styret i LFS Buskerud 
vil være til stede disse dagene.  

Vennlig hilsen Landsforeningen For 
Slagrammede (LFS) Buskerud

Den formelle delen av årsmøtet i SAFO 
TVB gikk unna i rekord fart. Styreleder 
Sverre Melby kunne ønske velkommen til 
Årsmøtet i SAFO TVB på Kongsberg  
23. mai. Årsmøtet besto av 11 stemme
berettigede og et halvt snes med obser
vatører.

Tore Topp ble valgt til møteleder. Års
melding, regnskap, Handlingsplan og 

budsjett ble banket igjennom og valgene 
ble foretatt uten dramatikk. Styret i SAFO 
TVB består nå av Malvin Hansen fra 
FNDB, nestleder er Sverre Melbye fra 
NFU og nytt styremedlem fra NFU er 
Jenny Eileen Gundersen og Elisabeth Eri 
Røland er vara. I tillegg til Rune Kløvtveit 
møter Gunvor Hegni og Karine Strand 
Kløvtveit som vara fra NHF.

Ny leder i SAFO TVB Rune Kløvtveit.
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Hvem er denne mannen?
Vidar er kortvokst. Med 128,5 cm på 
strømpelesten kan man ikke si at han 
ruver i terrenget på noen som helst måte. 
Men selv om mannen ikke er blant de 
lengste, er han stor i seg selv. En person
lighet og en utstråling som gjorde at han 
fenget alles oppmerksomhet i samme 
øyeblikk han åpnet «kjeften» (tillater meg 
å bruke så sterke begrep, for slik opp
levde vi Vidar). 
 
Vidar Lethos Half Man Band, eller Letho’s 
Musical Ensemble, er kjent for sine 

humoristiske kommentarer, sin måte og 
trollbinde publikum, stand up show, 
super gitarist, showmann og en entertai
ner i fyr og flamme. Ikke nok med det. 
Han holder også foredraget som han har 
kalt ’’Huff, nei, ikke’’! dratt ut av sitt eget 
liv. Alt dette i èn pakke, fikk vi oppleve på 
en kveld. En liten mann med et stort 
talent. Han får deg til å smile, tenke og le 
så tårene triller. 

Ekspert på eget liv!
Han vokste opp i Skien med foreldre som 
også var kortvokste. Han beskriver en 

barndom og en ungdomstid som ikke var 
blant de enkleste. Mye mobbing og erting 
og med en far som hadde store proble
mer. I dag er dette «glemt». Mange av de 
som plaget ham som barn, deler han et 
glass eller en kopp kaffe med på byen. 

I foredraget blir vi kjent med Vidars opp
vekst i nedturer og oppturer, med hans 
forhold til familie, venner og samfunnet 
rundt. Vidar byr på seg selv i en humoris
tisk sans med en fersk og god språkbruk. 
Vidar er ikke redd for å bruke litt grove 
kommentarer, men bak ligger det også 

Huff, nei, ikke 
Ekspert på eget liv! Vidar Letho – et fyrverkeri!

En lydhør forsamling! 80 forventningsfulle medlemmer overvar foredraget til Vidar Letho på årets  
jubileumssamling på Merket i Valdres. Tittelen på foredraget henspeiler på president Obamas utsagn: 
«Yes we can!»  I Norge tenker vi (i Vidars øyne) litt annerledes: «Huff, nei det går nok ikke!» 

■   Tekst: Birgitte Holmsen og Torleif Støylen    Foto: Roy Johansen og Anna-Lisbeth Bakke
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mye alvor som publikum kan kjenne igjen 
i sitt eget liv. Vi får høre hvilke holdninger 
samfunnet rundt oss har til mennesker 
med funksjonsnedsettelse. Det setter en 
vekker i publikum. Men med foredraget 
klarer Vidar å snu det negative mot det 
positive, og hans evne til å sette litt humor 
på det, er fantastisk og han gir oss lov til 
å le. 

Multikustneren
Vidar Letho valgte å følge sine drømmer. 
Tidlig i ungdommen ble han musikkin
teressert. En medelev var veldig dyktig å 
spille gitar. Etter å ha sett en musikkvideo, 
der en kortvokst (utkledd som kylling) 

spilte på en liten elektrisk gitar på stør
relse med en fiolin, bestemte han seg for 
at dette ville han også gjøre. Mange 
hadde sterke meninger om dette: «Det 
blir ikke greit for deg å spille gitar med din 
funksjonsnedsettelse». Det trigget Vidar 
ekstra. Han kjøpte seg gitar og satte i 
gang.

Med hans musikalske talent sammen 
med hans ferske hete kommentarer mel
lom låtene, målbinder han sitt publikum. 
Hele den supre kvelden ble avsluttet med 
et gitarspill av det sjeldne. Han får deg inn 
i en opplevelse du sendt kommer til å 
glemme.

Han er et multitalent som bruker sine 
evner på flere felt. I løpet av karrieren har 
han rukket å opptre med Turboneger 
over store deler av USA, gå håndihånd 
med Märtha Louise i Grieghallen i Bergen 
og spilt rollen som Lillebjørn Lien i Hotell 
Cæsar. Som gitarist har han bl.a. spilt 
med blueskongen Albert Collins, deltatt i 
musikkkonkurransen The Voice og spilt 
sammen med flere andre kjente musi
kere.

Det er samfunnets begrensninger 
som er funksjonshemmende !
40 åringen er klart på linje med NHF når 
det gjelder tilgjengelighet og universell 
utforming. «Det er ikke min kortvoksthet 
som er problemet, men hindringene sam
funnet skaper. Jeg er av og til handi
kappet når noen minner meg på det, 
ellers ikke!»

«Du finner ikke rasister blant barn!» sier 
han med sterk pondus. «De som plaget 
meg hadde nok blitt opplært av andre.» 

Etter hvert ble han vant til at barn og 
voksne tittet på han. Ofte stoppet han 
opp og snakket med barna. «Hvorfor er 
du så liten», spurte de. Et naturlig spørs
mål å stille for et barn. Selv om foreldrene 
hysjet på barnet, svarte han på denne 
måten: «Liker du grønnsaker?». Hvis bar
net svarte nei, fortsatte han: «Det gjorde 
ikke jeg heller, derfor sluttet jeg å vokse!».

Han har satt seg noen daglige mål:
•	 	Hver	dag	skal	jeg	få	en	person	til	å	le!	

(Jeg tror han ligger 80 dager på for
skudd nå etter standup showet på 
Merket. Tilhørerne lo så de gråt opp til 
flere ganger)

•	 	Hver	dag	skal	jeg	gi	en	annen	person	
et oppriktig komplement!

•	 Hvis	du	ikke	liker	meg,	stikk	av!
•	 	Av	alle	eksperter	jeg	møter,	er	jeg	defi

nitivt den største eksperten på mitt liv.
•	 	Hvis	 du	 vender	 deg	 mest	 mot	 forti

den, snur du ryggen til fremtiden.

Etter konsert med hans Half Man Band, 
gikk forsamlingen til ro rundt midnatt. 
Glade og fornøyde.
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Trening er å bryte ned,  
hvile er å bygge opp igjen!

Lørdag 30. august ble en veldig spen
nende dag for medlemmene som deltok 
på jubileumssamlingen på Merket i 
Valdres.  Vi hadde invitert Viljar Aasan og 
Atle Handeland fra Beitostølen Helse
sportsenter. Gjennom aktiviteter inne og 
ute og litt undervisning, ble vi kjent med 
enkle og nyttige øvelser som kan bedre 
helsesituasjonen og livskvaliteten. Så 
enkelt som at to personer kaster ringer til 
hverandre kan bedre koordinasjonen. 

Ved bruk av fantasien og å tørre å være 
barn igjen ble vi kjent med enkle øvelser 
som også har positiv effekt både på «sinn 
og skinn».  (se bildeeksempler).

Hva oppnår man gjennom  
tilpasset trening?
Mange har den misforståtte oppfatningen 
at trening er det samme som trange tri
koter og svette og med målsetting om 
deltakelse i «Birken» eller i et mesterskap.  
Slik er det heldigvis ikke. Temaet dreide 
seg stort sett om at vi kan oppnå helse
messige gevinster ved å bevisstgjøre oss 
gjennom økt kunnskap om fysisk aktivi
tet.  

Noen trinn for å oppnå helse
gevinster ved fysisk aktivitet
Aasan påstår med stor troverdighet at 45 
minutter fysisk aktivitet med middels 

intensitet daglig, er helsefremmende. For 
å klare å yte dette lille ekstra er det viktig 
å stille seg noen få spørsmål. Motivasjon 
er et godt stikkord!

•		 Hvor	viktig	er	fysisk	aktivitet	for	meg?
•		 	Hvilke	erfaringer	har	jeg	fra	tidligere	

«forsøk på trening»?
•		 	Hvilke	forventninger	har	jeg	til	å	ha	et	

aktivt liv, og hvordan forventer jeg til
bakemelding fra mine omgivelser?

•		 	Hvordan	er	det	mulig	å	innfri	mine	
egne forventninger?

•		 	Hvordan	vurderer	jeg	resultatet	etter	
egeninnsatsen?

Påstanden kom fra idrettspedagog Viljar Aasan som deltok på regionens 
jubileumssamling på Merket i Valdres siste helgen i august.

■   Tekst: Torleif Støylen
■   Bilder: Roy Johansen

Stor aktivitet.
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Viktige faktorer ved trening!
Aasan var klar på at trening handler mye 
om utholdenhet. Dyktige idrettsutøvere 
klarer å yte mye ekstra fordi utholdenhet i 
stor grad sitter i hodet. Når man er sliten, 
er det veldig lett å gi opp, «nå orker jeg 
ikke mer». Denne evnen kan trenes opp.  
Tøye strikken litt når du er sliten, kanskje 
klarer jeg to minutter til, tre minutter til.

Før du setter i gang med trening kan det 
være lurt å snakke med en rådgiver. Det 
kan være din faste ergoterapeut / fysio
terapeut, lege eller en annen person. Da 
kan du få svar på hvilke hensyn det er 
viktig å ha. Hvordan er din helsetilstand 
og hvordan vil den påvirkes ved fysisk 
trening.

Det er også viktig å fokusere på forholdet 
mellom trening å hvile. Å trene handler 
om å bryte ned, hvile etterpå er med på å 
bygge opp igjen. Vi hører ofte om idretts
utøvere som sover etter harde trenings
økter. Det er for at kroppen skal få rehabi
litere seg / ta seg inn igjen. Det samme 
gjelder for alle oss andre som vil begynne 
å trene. Etter fysisk trening er det viktig 
med riktig og god hvile.

Hvorfor trene kondisjon?
Gjennom kondisjonstrening øker og for
bedres hjertets pumpekapasistet. Der
med vil andre aktiviteter etter hvert bli 
mindre krevende og belastende.

Hvorfor trene styrke?
Gjennom tilpasset styrketrening reduse
res belastningsplager på ledd og sener i 
kroppen. Du vil få en bedret mestrings
opplevelse av dine daglige gjøremål og 
det øker kroppens forbrenning.

Hvorfor trene bevegelighet?
Ved bevegelighetstrening vil man fore
bygge skader og det vil bli enklere å gjen
nomføre dine daglige gjøremål.

Hvorfor trene koordinasjon?
Ved å trene koordinasjon vil man tilegne 
seg hensiktsmessige og funksjonelle 
bevegelsesteknikker som hjelper deg til å 
spare krefter. 

Noen råd til trening!
•		 	Bruk	tid.	Tren	deg	gradvis	opp	–	gi	

ikke opp i vanskelige tider. Husk at 
utholdenhet sitter i hodet.

•		 	Tren	regelmessig,	minst	2	–	3	ganger	
pr. uke.

•		 	Varier	på	treningen,	da	unngår	du	
letter e ensidig belastning.

•	 	Riktig	og	god	næring	er	viktig	for	å	få	
god effekt av trening.

•		 	Sørg	for	å	ha	god	tilgang	til	drikke	
under og etter treningen.

•		 	Bruker	du	sko	er	det	viktig	at	disse	er	
behagelige, sitter du under treningen 
sørg for å sitte godt og behagelig.

•	 	La	treningen	bli	gøy.	Vær	gjerne	
sammen med andre. (Da vil en god 
kopp kaffe og en god prat smake 
ekstra godt etter treningsøkten?

•		 	Sett	deg	realistiske	mål	med	trenin
gen. Legg ikke listen for høyt, da er 
det lett å gi opp. 

Skriv gjerne dagbok. Så kan du sammen
ligne etter en tid og du vil oppdage at det 
som var maksgrensen for ytelse i begyn
nelsen kanskje ser helt annerledes ut.  
Det er ikke alltid man oppdager det før 
man sammenligner.

Lykke til!

Nå tror jeg vi leder.  
Viljar Aasan fra Beitostølen Helsesportsenter på benken.
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Noen inntrykk 
fra jubileums-
samlingen

Voksne som leker
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■   Foto: Roy Johansen
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Mystiske skapninger på Merket! 

Birgitte og Åse i farta 
+ en ”linselus”.

Stein: ”Jeg vil så gjerne vinne!”



Flotte ambassadører for 
handikapidretten
Andreas Bjørnstad er født i 1997 og har 
Cerebral Parese. Det gjør at han har litt 
gangbesvær. Men som han sier, i vannet 
er funksjonsnedsettelsen helt fravæ
rende. Med en overkropp som ville gjort 
en grizzlybjørn misunnelig fremstår han 
som en ung mann som gjennom bein
hardt arbeid og trening er i ferd med å nå 

sine egne mål. Han ønsker hele tiden å 
pushe sine grenser litt om litt. På det 
nivået han er nå, flyttes ikke rekordene 
lenger i sekunder, men i hundredeler.

Mina Marie Heyerdahl Klausen er også 
født i 1997. Hun har også Cerebral 
Parese. Denne fører til svekkelser på 
høyre side av kroppen. Mina fremstår 
som en topptrent idrettsutøver med blikk 

Grenseløst
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Lokale ungdommer med store ambisjoner -

Sikter mot VM i svømming 
i Glasgow 2015
Grenseløst besøkte Drammensbadet i begynnelsen av september og her traff vi Andreas Bjørnstad og 
Mina Marie Heyerdahl Klausen i dagens andre treningsøkt! Begge svømmerne representerer Norges 
svømmelandslag, og er av de fremste svømmerne i sin klasse. De har deltatt i Paralympics,  
EM og i norske mesterskap med sterke prestasjoner.

■   Tekst: Torleif Støylen

■   Foto:  Jan Arne Dammen
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for detaljer. Det å forlate bassenget etter 
en dårlig treningsøkt er noe av det kjip
este hun vet om. Derfor er hun svært 
målbevisst i alt hun gjør i bassenget og 
hun følger trener Ronny Skåliens minste 
vink om endringer. Som hos Andreas er 
det ikke lenger mulig for henne å måle 
rekorder i sekunder, men det er hundre

delene som teller. Disse kommer som 
resultat etter tusenvis av treningstimer 
der det terpes på de små detaljene.

Mina og Andreas er klassekamerater på 
toppidrettslinjen ved Drammen vg skole. 
Slik får de kombinert utdanning og tre
ning. Etter hvert er de blitt svært gode 
venner siden de tilbringer mye tid 
sammen på reiser, på treninger og skole. 
Vi er nesten som søsken, sier de i kor.

Milslukerne
Vi møtte to ungdommer som har bestemt 
seg for at de vil satse på idretten. 
Satsingen har brakt dem verden rundt 
som gode representanter for det norske 
landslaget. Det er tydelig i vår samtale at 
de er stolt av dette, og det har de virkelig 
en god grunn til. Men de har ikke fått 
landslagsplassen gratis. Det er et utrolig 
sterkt svømmemiljø i Norge med dyktige 
svømmere i deres klasse. Så nåløyet er 
trangt.

For å komme gjennom dette nåløyet leg
ger de ned ufattelig mange treningstimer. 
En	normal	treningsuke	(mandag	–	lørdag)	
består av 10 treningsøkter på ca 2,5 t 
hver gang. Så i løpet av uken trener de 
altså fra ca. 24 og opp til 30 timer. Mye av 
treningen foregår i basseng, men de 
trene r også mye alternativt som styrke
trening og trening sammen med fysio
terapeut for å unngå feilbelastninger.

På spørsmål fra oss om hvor langt de 
svømmer i en normal treningsuke har de 
satt seg egne målsettinger. Mina svøm
mer	 35000	 –	 37000	meter	 og	 Andreas	
40000	 –	 42000	 meter.	 Dette	 tilsvarer	
omtrent distansen mellom bygrensene til 
Drammen	og	Oslo	–	på	en	uke!.	Andreas	
forteller at han på treningssamlinger har 
vært	oppe	i	70000	meter	–	det	er	7	mil,	
det. 

Svømming gir mestring?
Begge to beskriver en barndom der de 
prøvde ut flere ulike aktiviteter. Mina drev 
litt med barnesvømming, men hun synes 
det ble kjedelig når hun bestandig ble sist 
i mål og sluttet. Andreas prøvde ulike 
idretter før han bestemte seg for svøm
ming. Ganske fort skjønte han at dette 

passet for ham og han startet opp med 
mer aktiv trening. Han deltok i konkur
ranser og gjorde det bra. Mina leste om 
Andreas i avisene og oppdaget at han 
svømte sammen med personer som kan
skje hadde en tilnærmet lik funksjonsned
settelse. Dette blir mer rettferdig, tenkte 
nok den 13 år gamle jentungen og slik ble 
hun dratt med.

Mina og Andreas trener sammen og 
pusher hverandre hele tiden. Sammen 
med Ingrid Djupskås danner de en fin 
gruppe dyktige svømmere som støtter 
hverandre når ikke alt går på skinner og 
jubler sammen når det går bra. Dessverre 
har Ingrid vært syk en periode så hun var 
ikke med på treningen denne dagen. Hun 
er forsiktig på vei tilbake nå.

De er begge opptatt av at dette er en 
individuell idrett og at det er helt opp til 
dem selv å prestere. De måler hele tiden 
egne prestasjoner opp mot egne evner. 
En viktig bieffekt av treningen er jo at vi 

Fornøyd trener Ronny Skålien sammen med Nina 
Marie Heyerdal Klausen og Andreas Bjørnstad.

Andreas og Mina ved kanten. 
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fungerer bedre i hverdagen, sier de helt 
samstemt.

Mesterskap motiver?
Hva det er som får en ungdom til å til
bringe nesten en normal arbeidsuke med 
trening. For begge handler motivasjonen 
om mestringsopplevelsen i vannet. Du 
merker ikke de samme problemene krop
pen har på land når du er i vannet. 
Funksjonsnedsettelsen blir fraværende. 
Samtidig tenker de nok litt på opplevel
sene de får. Det å få representere landet 
sitt i konkurranser over hele verden, er 
selvsagt noe som virker som en «gulrot
kake» (Minas påstand med et smil). 
Denne høsten skal de begge to delta i 
NM for junior, men neste sommers store 
mål er VM i Glasgow. Her har de begge 
to ambisjoner om å gjøre det veldig bra. 

Lenger fremme i tid er det Paralympics i 
Tokyo i 2020 som er drivkraft.

Gode minner
Begge forteller om store opplevelser de 
har hatt gjennom idretten sin. Andreas 
beskriver en situasjon fra EM i Nederland 
tidligere i år. Han er i veldig god form, det 
var sinnssykt slitsomt. Han svømte 400 
meter fri og tok seg helt ut. Han husker 

lite fra selve svømmingen. Når han slo inn 
visste han knapt hvor han var og han 
spurte hvilken plass han kom inn til. 
Treneren var helt over seg og kunne for
telle at det ble sølvmedalje.

Mina forteller om sin store opplevelse ved 
å vinne en av Norges første medaljer i 
stafett under årets EM i Nederland. Her 
svømte Mina sammen med sitt store 
ideal Sarah Louise Rung. Hun glemmer 
heller ikke EM i 2011. Her perset hun 
med fire sekunder i forsøket på 100 m 
bryst, og ytterligere ett sekund i finalen.

Forbilder
Vi er litt nysgjerrig på om hvem de ser på 
som sine forbilder. Uten å nøle og med et 
trist blikk, trekker de frem Aleksander 
Dale Oen. Hans personlighet og hans 
verdier har stor betydning for svømme
sporten i Norge. De trekker også frem en 
lokal svømmer som heter Aleksander Sire 
og selvsagt Sarah Louise Rung.

Det koster å drive idrett på  
så høyt nivå
I og med at de begge to er landslags
svømmere for Norge får de utgifter dek
ket av Olympiatoppen. Dette gjør at de 
kan delta i konkurranser, trene og ta 

utdanning ved siden av. De skryter også 
av Drammen Svømmeklubb som har 
bidratt mye og ikke minst mener de 
begge at de har verdens beste foreldre 
som stiller opp.

Nå har svømmeklubben åpnet for at 
utøver e kan skaffe seg egne sponsorer. 
Dette er noe de begge to arbeider med 
og som de etter hvert håper å få på plass.
Invitasjon 

INVITASjON
I Drammen Svømmeklubb trener 
gruppe r sammen. Ronny Skålien er  
en dyktig trene r som er flink til å se de 
små detalj ene som sikrer hundre
delene. Han er også en dyktig inspira
tor for svømmerne i klubben. Drammen 
Svømmeklubb er en fantastisk flott 
klubb som er flink til å følge opp 
svømmer ne sine.  
Bassenget i Drammensbadet er stort 
og det er plass til flere. Alle vet at 
svømming er sundt for kropp og sjel. 
Hvis det er av interesse, så ta gjerne 
kontakt med Mina og Andreas så stiller 
de gjerne opp og gir råd. Husk det er 
fult mulig å trene svømming uten å ha 
mål om å bli verdens mester.

Flott stup av Mina.

Helt gåen, full av melkesyre!

Rolig avslutning.
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LFPS Buskerud informerer
Medlemsmøte den 17. oktober kl. 18.00 på Eikertun. 

Arne Øvrebø kommer og demonstrerer hjelpemiddel. 

Påmelding til Brit Garaas Haugerud – tlf. 930 34 32 eller  

Unni Grønlund – tlf. 906 81 497 innen 1. oktober.

Medlemsmøte med juletallerken den 21. november kl. 18.00 på Eikertun. 

Påmelding til Brit Garaas Haugerud – tlf. 930 34 322 eller  

Unni Grønlund – tlf. 906 81 497 innen 1. november.

Vel møtt !

Vestfold poliolag
Vi minner om medlemsmøte 
torsdag 9. oktober på Sem 
Samfunnshus kl. 18.30.

Tema for dagen blir: 
Hvordan skal vi ta vare 
på synet vårt?

Vi har invitert en optiker til å kommer 
og fortelle om hvordan vi best kan 
gjøre det og hva vi kan gjøre for å 
forebygge. Vi er i en alder da veldig 
mange merker at synet blir svekket, 
så vi tror temaet er aktuelt for de 
fleste. Det blir selvfølgelig anledning 
til å stille spørsmål. Det burde bety 
godt frammøte på medlemsmøtet.

På møtet vil det ellers bli informert 
om aktuelle saker.

Hjertelig velkommen til møtet med 
godt sosialt samvær med likemenn.

Vestfold poliolag 

inviterer alle sine medlemmer til  
førjulskonsert på Bølgen kulturhus,  
Larvik, fredag 12. desember. 

Forestillingen vi skal høre heter «Desemberstemninger»  
med artisten Ole Edvard Antonsen med band. Det er 6. året på 
rad han er på turne med en slik forestillin g.

Musikalske gjester er Didrik Solli-Tangen og Sølvguttene.

Vi spiser middag før konserten. Overnattingen tar vi på Farris Bad 
for de som har lyst til det.

Egenandel for konsert med middag er kr. 200,- og for de som vil 
overnatte er prisen kr. 600,-.

Påmelding til Jorunn, telefon 932 04 859, senest 1. november.

Er det noe du lurer på, kan du ringe til Torunn, 
telefon 911 93461.

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til en 
stemningsfull førjulsamling.
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Inger Kvennodd
Prosjektleder Inger Kvennodd kunne 
ønske 15 deltakere velkommen til dette 
seminaret. Med sin smittende entusiasme 
ble stemningen satt. Hun kunne fortelle 
om 25 vellykkede skolebesøk siden star
ten av prosjektet i 2007. Man har besøkt 
skoler på kryss og tvers i regionen. 

Idretten
Tore Åsen Øderud integreringskonsulent i 
Norges idrettsforbund (NIF) kunne fortelle 
om et omfattende arbeid og en lang pro
sess for å få til en helhetlig og inklude
rende idrettsbevegelse. Norge er det før
ste land i verden som har slått sammen 
Norges olympiske komite og Norges 

Paralympiske komite. For denne bragden 
ble Norges idrettsforbund tildelt NHFs 
hederspris i 2013. 

Målsettingen er at alle som ønsker det 
skal kunne delta i sine idrettslag der de 
selv bor. Det er en del regionale idretts
konsulenter idrettsforbundet, og de har 

Ambassadørene går en 
hektisk tid i møte
24-25 mai hadde ambassadørene et spennende seminar for nye 
og gamle ambassadører i skoleverket.

■   Tekst: Kristian E Hansen

■   Foto: Jan Arne Dammen

Freddy Hoffmann fra Norges Blindeforbund 
og leder for Ambassadørene Inger 
Kvennodd.
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regionskontoret i Arendal som dekker 
våre fylker og Agder.

Øderud pekte på saker hvor NIF og NHF 
hadde slått seg sammen for en felles sak. 
26 års regelen for aktivitetshjelpemidler 
ble fjernet når idretten og funksjonshem
medes organisasjoner slår seg sammen. 
Nå jobbes det med å få til gode ledsager 
ordninger og en bedre transporttjeneste 
til fritidsaktiviteter.

Ny vri på UU perspektivet
Freddy Hoffmann, daglig leder av Norges 
Blindeforbund Buskerud holdt et foredrag 
om universell utforming sett utfra syns
hemmedes perspektiv. Han visste til 
lederlinjer som folk ikke skjønte var leder
linjer og man brukte noen steder som 
parkeringsplasser. Løsfotreklame og 
containere som blir slengt rundt på fortau 
og der folk skal ferdes, kan skape farlige 
situasjoner.

Hoffmann var tydelig på at når dette 
skjedde, var det viktig og kontakte kom
munale myndigheter fremfor media, da 
de raskt kan ta affære. Mens media bare 
kan rapportere om elendigheten.

Kloke Vincent
Vincent Hagerup har en lang erfaring  
som prest og coach. Han har jobbet med 
kreftpasienter og pårørende og innenfor 
rusomsorgen og er foredragsholder i 
ulike sammenhenger. Han skulle veilede 
oss i kommunikasjon med barn og  
unge. Barn er mennesker uten erfaring. 
Mennesker som vi må ta på alvor. 
Samtalene med barn krever at man kan 
bygge trygghet før barn kan stille spørs
mål i fortrolighet. Tid er en knapphetsfak
tor i ambassadørprosjektet, der hele 
samtalen skal foregå i en skoletime. Det 
er derfor viktig at gruppen ikke blir for stor 
slik at alle barna kan komme med det de 
har på hjertet. Hagerup har en formid
lingsform som inviterer til refleksjon. En 
ordentlig god bit i programmet. 

Sosiale media 
Etter en god natt søvn inkludert en 
Champion League finale kunne Terje W 
Herttua ta for seg bruk av sosiale media 
overfor barn og unge. En ide var å lage 

en facebook side for ambassadørene. 
Hvor de kan komme med tilbakemeldin
ger fra ambassadørbesøket. Det er da 
viktig å ha en administrator til siden som 
kan følge opp denne, og at man er 
bevisst på hva som kan stå på siden.

Oppsummeringen ga klare tilbakemeldin
ger på at seminaret hadde vært nyttig og 
lærerikt. 

Alle innlederne på kurset: Fra venstre Tore Åsen Øderud (NIF), Freddy 
Hoffmann (NBF), Terje W Herttua (NHF) og Vincent Hagerup.

Leder for Ambassadørene takker idretten.

Ønsker du mer informasjon 

om Ambassadørene  

eller ønsker du besøk av 

Ambassadørene til din skole?  

Da kan du ta kontakt med leder 

for Ambassadørene Inger 

Kvennodd på telefon 915 970 21 

eller e-post v-kvenno@online.no
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Jeg ble kontaktet av 2 hyggelige damer 
ved navn Antje F. Panke og Julie E. H. 
Appelkvist som ønsket å gjøre sin 
Bachelor med tema på evakuering av 
personer med funksjonsnedsettelser. De 
studerer ingeniørfag ved Høyskolen 
Stord/Haugesund. Egentlig ble jeg kon
taktet på bakgrunn av min tidligere over
nattingsvirksomhet i Haugesund. Det 
disse 2 damene ikke visste var at jeg 
også er rullestolbruker. 2 fluer i et smekk 
med andre ord. 

Innledningsvis avtalte vi et møte for å 
gjennomgå hva de ønsket å belyse. Vi 
diskuterte ulike problemstillinger knyttet 
til det å evakuere rullestolbrukere i fra 
høyhus. Møte resulterte i en invitasjon til å 
være med på en feltstudie for å bivåne og 
delta i ulike evakueringssituasjoner som 
en del av bacheloroppgaven. Feltstudien 
ble gjennomført på Hotell Rica Maritim 
Haugesund. Panke og Appelkvist 62 
siders bacheloroppgave belyser mange 
sider og noen meget interessante obser

vasjoner. Visste du for et eksempel at 
uassistert rappellering i rullestol ned trapp 
tar mer enn dobbel så lang tid som å gå 
ned en trapp? Assistert evakuering i rul
lestol, evakueringsstol eller ved bæring, 
tar enda lengre tid enn uassistert rappel
lering i rullestol. 

Hvis vi ser dette fra den matematiske 
siden så kan det bli litt lettere å forstå 
alvoret i observasjonene. La oss si at 40 
rullestolbrukere bor i 4 etasje på et hotell. 
Alle rullestolbrukere trenger assistanse 
for å komme seg ned (noe som er nor
malen). Hvis det tar 2 min å gå ned trap
pen, vil det ta mer enn 4 min å evakuere 1 
person i rullestol. I og med at det ikke er 
nok assistenter til alle rullestolbrukerne 
(også et normalt tilfelle) vil assistentene 
måtte brukes til flere rullestolbrukere. Da 
må assistentene gå opp igjen, noe som 
gjør at det tar ytterligere tid. Hvis vi sier at 
det er 10 assistenter som kan assistere 5 
rullestolbrukere vil dette måtte gjøres i 8 
puljer (40/5). Hver pulje tar minst 4 min. 
(tiden det tar å evakuere 1 person i stol). I 
tillegg kommer returtiden assistentene 
bruker for å gå opp igjen de 4 etasjene. 
Dette må de gjøre 7 ganger. Vi får da en 
minstetid på dette på langt mer enn 45 
min. før alle i rullestol assistenter inklusiv 
er kommet ut av bygningen. Dette scena
rioet er kun kalkulert fra 4. etasje. Ved en 
alvorlig brann ser en klart at her kan liv gå 
tapt.

Evakuering av personer med 
funksjonsnedsettelser fra  
fleretasjes hotell
Du mottar nøkkelkortet som viser tallet 1215, «yess» tenker du, endelig et rom høyt oppe 
med god utsikt. Du i din rullestol tar heisen opp, låser deg inn, og kanskje åpner du en kald 
en fra minibaren? Så går brannalarmen. Forhåpentligvis er dette nok en falsk alarm.  
Hvis det ikke er det, har du en utfordring som kanskje blir din siste.

■   Arne Olav Hope

Fra venstre: Julie E.H. Appelkvist og Antje F. Panke
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Panke og Appelkvist belyser også diskri
mineringsperspektivet i sin oppgave. 
Rømnings og evakueringsregelverk blir i 
dag modellert ut i fra «normalen» i befolk
ningen. Dette er en forskjellsbehandling 
med tanke på at en stor andel av brukere 
av bygg dermed stilles dårligere enn 
andre. Når hoteller arrangerer brannøvel
ser er det svært få tilfeller der funksjons
hemmede blir tatt med som en del av 
gjestene. Dermed får ikke de ansatt opp
læring med å assistere personer med 
funksjonsnedsettelser.  Det er heller ikke 
mange hotell som har evakueringshjelpe
midler. Har hotellet slike, er det dårlig stilt 
med opplæringen av ansatte for å hånd
tere slike hjelpemidler. 

Angår dette meg?
Brann og annen årsak til evakuering 
angår oss alle. For oss med funksjons
nedsettelser er temaet evakuering enda 
viktigere i og med at konsekvensene kan 
få mye større utslag. Kanskje vi som er 
innehavere av en funksjonsnedsettelse 
bør ha en egen «huskeliste» og spørs
målsrekke når vi oppholder oss på 
hotell?:
  Bør jeg bo i 12 etasje? og hvis jeg 

gjør, har hotellet brannheis?
 Gjør deg kjent med rømningsveier!
  Ikke vent på rommet på at noen skal 

komme og evakuere deg!
  Har du noen med deg som kan assis

tere, og vet du romnummeret deres?
 Ta brannalarmen på alvor

Til slutt vil jeg dele en historie fra virkelig
heten. Jeg var på et bedre hotell i London 
for ganske mange år siden. Minibaren var 
i drift, og jeg gjorde meg klar for en dusj. 
Da gikk brannalarmen. Partneren som 
var med meg, ønsket å forlate bygningen. 
Jeg beroliget henne med at dette nok var 
en falsk alarm. 2 min senere sto en stor 
og alvorlig sikkerhetsvakt midt inne i rom
met og ropte: «This is mandatory evacua
tion, Sir!». Javel, tenkte jeg og svarte: 
«Can I put on some clothes?». Han svarte 
«NO!» Det hører med til historien at da jeg 
ble tvangs evakuert halvnøgen ut i gan
gen, ble alarmen avblåst. Ingen ytterligere 
skam og ydmykelse ble påført underteg
nede. Så i huskelisten over, er nok det 
siste punktet viktigst for meg. 

Uassistert rappellering i rullestol tar mer 
enn dobbelt så lang tid som å gå. 

Evakueringsstol. Slett ikke alle 
hoteller har en slik en. 

Ønsker du å lese bacheloroppgaven 
til Pantje og Appelkvist i sin helhet, 
ta kontakt med undertegnede på 
post@hometell.no
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Rampe i Skien Rådhus
Etter mange år og utrettelig engasjement fra NHF Grenland og lokale tillitsvalgte, har nå endelig 
Skien kommune montert heis og rampe ved hovedinngangen til rådhuset. På bildene ser vi Jan Ivar 
Hennum og Rose Marie Hennum fra Landsforeningen for Poliorammede som inspiserer. Kanskje er 
heisen litt i minste laget? Noen som har prøvd? Grenseløst tar gjerne i mot innspill på det.

■   Tekst og foto: Jan Ivar og Rose Marie Hennum
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4 utvalgte på Merket svarer  
på 3 spørsmål
1. Hvordan synes du opplegget på Merke er?
2. Hva slags inntrykk sitter sterkes?
3. Hva synes du om aktivitetene?

Anne Heie, Porsgrunn
1. Helt topp, storkoser meg.
2. Stedet og omgivelsene er supre.
3. Trimmen var best og selvfølgelig Letho var topp!

Thana, Kongsberg
1.  Veldig sosialt og hyggelig. Føler jeg er sammen med en stor familie.
2. Samarbeidet og treffe nye mennesker.
3.  Kjedelig. Synes det var dumt vi ikke fikk bruke flere av uteaktivitetene som var her.

Ole Paulo Kristiansen, Larvik
1. Sosialt, hyggelig, god mat.
2. Vidar Letho var veldig bra. Fint sted.
3. Fine og morsomme aktiviteter.

Gjengen på Ringerike
1. Bra, sosialt, morsomt.
2.  Alt vi har vært gjennom. ‘’terningspillet’’  

og ‘’vedspillet’’ var best.
3.  Uteøkten veldig bra, men inneøkten på lørdag  

ble litt barnslig.



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

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

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

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

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

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

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

Ta gjerne kontakt med en av våre 
rettighetshjelpere:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NHF Agder: Tel.: 99 71 42 98
Epost: nhf.agder@nhf.no

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hvem er vi?

AnnaLisbeth Bakke 
Regionkontorleder
Tlf.: 91 30 37 38
Epost: annalisbeth.bakke@nhf.no

Torleif Støylen 
Organisasjonskonsulent
Tlf.: 95 52 82 07
Epost: torleif.stoeylen@nhf.no

Inger Kvennodd
Leder for Ambassadørene
Tlf.: 91 59 70 21
Epost: vkvenno@online.no

jan Ronald Skogsrud
Leder Tilgjengelighetsutvalget
Tel.:  92 61 37 94
epost: jaskogs@online.no
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Adresse:

Sendes innen 01.11.2014 til:
NHF Agder
Postboks 526 Lundsiden
4605 Kristiansand
Du kan gjerne bruke vår e-postadresse:
oddvar.skoland@nhf.no

Vinnere i nr. 2 - 2014:

1. Rigmor Teigen, Grimstad 
2. Ellen Raen, Birkeland
3. Kirsten Svendsvoll, Vanse

Agdernytt gratulerer de heldige  
vinnerne av kryssordet i forrige blad.
1. premie - 3 Quick-lodd
2. premie - 2 Quicklodd
3. premie - 1 Quick-lodd
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Sofakroken

■   Foto: Jan Arne Dammen

Det har seg slik at jeg ligger i senga 

med brudd i ryggen, og det er ikke noe 

godt, en må ligge musestille for ikke å 

gjøre situasjonen verre. Litt avislesing 

kan jeg innimellom tillate meg etter at 

medisinene er inntatt. Det hjelper også 

å tenke på at jeg er lovet at dette skal 

bli bra på noe sikt. Det jeg fant i avisen 

i morges var bl.a. en gammel vandre

historie	 –	 har	 hørt	den	mange	ganger	

før. Det var slike små «flyveblader» som 

ble solgt på dørene i gamle dager 

(d.v.s. før krigen) sammen med skil

lingsviser	o.a.	–	10	øre	stk.	Som	regel	

var det nitriste greier det dreide seg 

om. Men denne jeg ble minnet på i dag 

har et skjær av komikk i seg også. Det 

handlet om soldaten på slagmarken 

som lå der med en bajonett gjennom 

seg. Han ble funnet av to fra sanitets

korpset. De knelte ved den sårede og 

konstaterte at det var liv i ham. «Han 

har nok svært store smerter», sa den 

ene. «Bare når jeg ler», svarte den 

sårede.

Vi har noe felles soldaten og jeg. Det 

gjør vondt når en ler! Men bra at en 

føler trang til å le når en minst venter 

det.

Det som fikk meg til å tenke på histo

rien var noe annet i samme avis, som 

fikk meg til å le selv om det gjorde 

vondt, for det var umulig å la være. Det 

gjaldt et intervju med språkprofessor 

Finn Erik Vinje, en mann jeg har stor 

sans for og også kjenner lite grann.  

Jeg synes det er så riktig alt den fyren 

skriver om språk, og vi lærte den 

samme rettskrivingen som han ønsker 

både i min generasjon og i generasjo

ner både før og etter oss. Han er intens 

opptatt av dette som har vært hans 

jobb gjennom et langt liv. Han er mor

som også, presis og festlig, og han kan 

bli eitrende sinna. Det kan også være 

morsomt. Det som fikk han i fyr og 

flamme i dag var et stilbrudd en kjent 

journalist hadde begått. Ordrett hadde 

journalisten skrevet: «Biskopen ble 

møtt av stinn brakke da han kom inn i 

Domkirken.» Det var da jeg bare måtte 

le. Det var jo et gedigent stilmessig 

overtramp	–	det	ser	de	fleste,	og	med		

en sinna språkprofessor i tillegg ble det 

urkomisk. Nei skal jeg ha ryggvondt 

lenger nå får jeg finne lesestoff som er 

lett og ikke til å le av. Skal tro om den 

lille novellesamlingen jeg nylig fikk fra 

en venninne kan være brukbar? 

Noveller	er	greie	–	korte	fiktive	fortellin

ger som oftest om èn begivenhet. Hva 

sier anmelderen om forfatteren av 

denne boken tru? Se det! Det er visst 

ganske trygt. Anmelderen sier: «Han 

har ufortjent fått rykte for å være en 

såkalt «smal» forfatter. Smal brukes 

ofte når forfatteren er noe vanskelig, 

utilgjengelig, lite folkelig, lite leservenn

lig og lite salgbar. Han er ikke det. Han 

er kresen. Selv sier han: «Jeg henven

der	meg	 til	 folk	 som	har	 lest	 en	del	 –	

den opplyste almenhet. Folk kommer 

ikke rett fra Margit Sandemo til meg.» 

Så langt anmelderen.

Tenk at noen har villet gi meg denne 

boken. Det føles helt trygt når det gjel

der ryggen, så jeg gjør et forsøk på å 

lese den. Skal gi tilbakemelding om 

hvordan det gikk når jeg er på beina 

igjen, og kanskje si navnet på forfatte

ren da, for jeg er ikke helt bekvem med 

det før jeg har lest noen av novellene.   

Jeg ønsker alle lesere av GRENSELØST 

noen fine høstdager. Kom dere ut i 

solskin n og høstfarger! Men det er jo 

hyggel ig om dere titter innom og hilser 

på Else i sofakroken også  der hun må 

være en stund. Alt godt til dere alle. 

Else

«BARE NÅR JEG LER!»
Synkrone hendelser – det har vi snakket om før. Ordet 

en bruker om det pussige som av og til hender – en får 

uventet påfyll fra sidelinjen i den saken en jobber med 

akkurat da. Det skjedde meg i dag igjen.
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Veien til
Gaustadtoppen
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Grenseløst

Da var sommeren her, dagen var kom

met til å bestige en fjelltopp på 1.883 

meter over havet med en batteridrevet 

vogn fra 1959, langt inni fjellet, så krop

pen var litt spent samtidig som en liten 

drøm skulle bli til virkelighet. 

Vi satte oss i en trang liten vogn inni 

Gaustadtoppen. Det var mørkt og 

trangt og fjellveggene var farlig nær, 

men heldigvis var der et lite lys i vogna. 

Nå var det bare å sitte stille og puste 

rolig, så skulle denne lille banen nå 

frakte oss ca. 860 meter rett inn i fjellet 

–	ingen	vei	tilbake	nå!		

Når den var halvveis fremme, inni fjellet 

måtte vi gå av og gå opp en lang bratt 

trapp og inni en pendelbane i skråsjakt 

som går rett opp til 1800 meter (nesten 

som en skiheis). Det er ganske høyt, 

men samtidig fikk jeg ikke følelsen av 

hvor høyt det var siden det var mørkt 

når du så ned. 

Men for en opplevelse! Når den var 

oppe på toppen, måtte vi gå i en kald

tunnel, og når du er ute av tunnel går 

det virkelig opp for deg at du er på en 

fantastisk fjelltopp og en ubeskrivelig 

utsikt slår deg rett i ansiktet! EN HELT 

FANTASTISK  OPPLEVELSE, og at det 

er mulig for folk med dårlige ben å få 

oppleve dette!

Sola var med oss fra en nesten skyfri 

himmel så vi fikk en fantastisk utsikt. Vi 

gikk ikke opp alle steintrappene til top

pen av cafeen. Men vi hadde med oss 

kaffe og mat og satte oss ned å nøt en 

opplevelse jeg seint kommer til å 

glemme! Når vi skulle ned var det 

samme ruta. Alt gikk smertefritt og vi 

var alle strålende fornøyde, men jeg 

strålte nok litt ekstra, for ett til av mange 

mål jeg har satt meg  her i livet var 

nådd!

LITT FAKTA!
De tar ledsagerbevis

Jeg anbefaler å ta denne turen 

hvis du kan gå litt! 

En rullestol bruker kan ta denne 

turen men da må du være villig til 

å bli bært inn å ut av vogna og 

opp en trapp midt inn i fjellet. 

Vogna er trang.

Du kan ikke ha klaus. 

En av mine drømmer har vært å komme meg på en fjelltopp. 

Det er jo en liten utfordring i og med jeg har en funksjonsned-

settelse. Men så hørte jeg for noen år siden at Gaustadbanen 

hadde åpnet for å frakte turister opp på Gaustadtoppen. 

 

Min tante og hennes mann har hytte ikke så langt unna, så i 

fjor høst satt vi på hytta og bestemte oss for at til sommeren i 

år, skulle vi få meg og forloveden min opp på Gaustadtoppen 

ved hjelp av den gamle Gaustadbanen.

Barne- og ungdomsiden
Ansvarlig for siden: Birgitte Holmsen

Medlemsblad for norges Handikapforbund Oslofjord Vest
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Minneord for Øyvind Storm Nielsen
Leder av Norges Handikapforbund Søndre Vestfold gikk brått bort mandag 2. juni i år.

Tross store lammelser pga multippel 
sklerose hindret dette ikke Øyvind og 
AnneGrethe å ha et aktivt og rikt liv.  
De likte å reise og de fikk flere turer 
sammen. Fra bryllup i India til cruise
turer. Flere turer var planlagt i år, men 
dessverre helt plutselig og uventet 
stoppet Øyvinds hjerte. Og symptoma
tisk for han, skjedde dette etter at han 
hadde vært i møte i kommunen.

Øyvind elsket sjøen, så det var ikke til
feldig at de siste årene ble tilbragt i et 
nydelig og tilpasset hjem helt ved sjøen 
i Sandefjord. Seiling var hans store 
lidenskap og han var endatil tatt ut til 
det norske laget i seiling til Paralympics 
i Australia i 1992, men dessverre måtte 
han melde avbud her av helsemessige 
årsaker.

Øyvind var utdannet tanntekniker og 
startet eget firma. Dette ble etter hvert 
solgt. Av helsemessige grunner sluttet 
hans yrkesaktive karriere. Tidlig skjønte 
han at han hadde ressurser og erfarin

ger som kunne hjelpe andre personer 
med ulike funksjonsnedsettelser.

Øyvind engasjerte seg tidlig i Norges 
Handikapforbund. Han deltok på utal
lige kurs og konferanser innen NHF 
også utenfor regionens område. På 
dagskonferanser klarte han seg selv, 
men på overnattinger hadde han med 
kona	 –	 Anne	Grethe	 –	 eller	 en	 assis
tent. Uten Anne Grethe og assisten
tene ville det ikke vært mulig for han å 
være så aktiv. Han satte stor pris på 
alle	 sine	 hjelpemidler	 –	 både	 meka
niske og menneskelige. 

Øyvind ble raskt en respektert repre
sentant for NHF! Media tok ofte kon
takt. Hans kunnskap om tilgjengelighet 
for alle og universell utforming, viste 
han også utenfor kommunen. Han var i 
flere år leder av NHFs tilgjengelighets
utvalg i Vestfold. Han var på besøk i de 
fleste kommuner i fylket. Det siste året 
var han vara i regionens styre. Han var 
også i flere år medlem og leder i regio

nens valgkomité. De siste årene var 
han medlem i Rådet for mennesker 
med nedsatt funksjonsevne i Sande
fjord. Øyvind var også likemann for 
NHF	i	mange	år	–	og	flere	tok	kontakt	
og fikk gode råd fra Øyvind.

Øyvind ble tildelt NHFs sølvnål i 2013 
for godt arbeid i organisasjonen gjen
nom mange år!

Øyvind markerte seg som en utrettelig 
tillitsvalgt for lokallaget i Sandefjord og 
Søndre Vestfold. Selv om motbakkene 
var tunge og det var vanskelig å få 
med seg andre medlemmer, ga han 
aldri opp og endelig etter årets års
møte var de fult styre igjen. Like etter 
årsmøtet ringte han kontoret i 
Drammen og kunne stolt fortelle dette. 
Det betydde mye for denne heders
mannen.

Vi takker Øyvind for mange 
gode minner.
NHF Oslofjord Vest
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Ikke lenger et spøkelse

Tre år gamle Sunday bor i Uganda, men 
så svært lite av solen de to første årene 
av sitt liv. Sunday har cerebral parese, og 
folk i landsbyen trodde funksjonshem
mingen skyldtes hekseri. Han ble kalt et 
spøkelse, og moren Agnes trodde den 
beste måten hun kunne beskytte sønnen 
på var ved å skjule ham innendørs. Hun 
og sønnen ble stadig mer isolert.
 Folk kalte meg spøkelsesmoren. Det var 
utrolig vondt, sier Agnes.

Livstruende ekskludering
I land som Uganda tror ofte foreldre med 
funksjonshemmede barn at de er alene 
om å ha et barn som er annerledes. Ikke 
sjelden holdes barna skjult, de vokser 
opp uten kontakt med jevnaldrende og 
blir frarøvet muligheten for skolegang. 
Ekskludering og stigma setter også liv i 
fare. Mange funksjonshemmede barn 
dør, fordi helsetilbudet er for dårlig, og 
fordi foreldrene mangler kunnskap om 
hvordan de kan ta vare på barna. Fordi 
disse barna blir sett på som en byrde eller 
en forbannelse, møter mødrene deres 
også press fra omgivelsene om å la dem 
dø. 

Etablering av foreldregrupper er en viktig 
del av Norges Handikapforbunds arbeid i 
Uganda, der Agnes og Sunday bor. 
Gjennom foreldregruppene lærer forel
drene å stelle og mate barna, kommuni
sere med dem, forebygge og behandle 
sykdom og stimulere dem til lek og aktivi
tet. Sist, men ikke minst, blir foreldrene 

fortalt at barna har egne rettigheter og en 
mulighet til et verdig liv, hvis det bare blir 
lagt til rette for det. Slik redder foreldre
gruppene liv og gir barna en framtid de 
ellers ikke ville hatt. 

Foreldregruppa ble et vendepunkt
Agnes ble med i en foreldregruppe etter 
at svigermoren tvang henne til å ta med 
seg sønnen og forlate familiehjemmet. 
Gruppa ble et vendepunkt for Sunday og 
Agnes. Agnes skjønte at hun ikke var 
alene, hun lærte hvordan hun skulle for
holde seg til sønnens funksjonshemming 
og fikk bedre selvtillit. Nå har Sunday lært 
å spise på egen hånd, har fått egne ven
ner og elsker å leke utendørs. Også 
landsbyboerne har endret oppfatning av 

Sunday. Han er glad i å fortelle historier 
og er ofte omringet av landsbyboere som 
vil høre på. I dag er Agnes selv leder for 
en foreldregruppe, og hun sparer til en 
liten butikk for å forsørge seg selv og 
sønnen. 
 Og Sunday er skrevet inn på skolen, 
forteller hun mens hun smiler. 

FAKTA:
Norges Handikapforbund støtter 
foreldregrupper i ulike former i 
Uganda, Malawi, Lesotho, Zambia 
og Palestina. Bare i Uganda vil 
nærmere 1000 foreldre og barna 
deres ha fått hjelp gjennom en  
foreldregruppe i løpet av 2014. 

Den lille cp-rammede  

gutten Sunday ble kalt et 

spøkelse og levde i skjul.  

En foreldregruppe ble  

vendepunktet for ham og 

moren. 

■   Tekst og foto: Peter Mbuguah.  

■   Oversatt og bearbeidet av Karen Kvam



Dette ble to virkelig flotte dager. En ekstra 
bonus er det alltid når solen skinner fra 
skyfri himmel, og det er varmt og nesten 
havblikk. Vårt lag kan ikke sies å være 
bortskjemt med slikt på tidligere utflukter. 
Og når vi attpå til hadde stor og fin buss 
med gode, hyggelige sjåfør Jostein ved 
rattet, god mat og glade turdeltakere  så 
kan det ikke bli bedre.

Før vi nådde målet ble det gitt orienterin
ger i bussen om geografi og historikk i 
Bohuslän gjennom tidene. Om det meste 
er kjent er det alltid noe nytt å tilføye når 
det gjelder steder en skal besøke. I 
Tanum har menneskene helt fra bronse
alderen (mer enn 500 år f.kr.) hugget inn 
tusentalls bilder i landskapets slette 
bergheller. Utover dette finnes det også 
mengder andre kulturhistoriske fornmin
ner. Vel fremme ble vi mektig imponert av 
alt dette  hva de har maktet å ta vare på 
her. Området er på 45 km2 med  500 hel
leristninger. Det guides på engelsk og på 
svensk til bestemte tider hele sommeren, 
og en kan velge guiding fra en halv time til 
4 timer, og for både grupper og enkelt
personer. Det kan også bestilles spesielle 
nattomvisninger med lykterfor  spesielt 
interesserte. 

En kunne også oppleve dagliglivet på en 
bronsealdergård slik de levde der for 
3000 år siden, skapt etter arkeologiske 
funn i Tanum. I selve museumsbygnin
gen, som var ny og fin, var det utstilt et 

mylder av bilder og gjenstander gjen
skapte med enkle særegne motiv fra 
bronsealder	og	før	det	også	–	motiv	som	
gikk igjen i klær, gjenstander, båter, stei
ner m.m. Noe var til salgs, men naturlig 
nok var prisene høye.

Noen meter fra museet lå de første helle
ristningene som vi kunne besøke. Vi er 
ikke så gode til beins alle sammen at vi 
kunne greie å gå så langt vi kunne ønske, 
men disse som lå nokså nær ble besøkt, 
og det var spennende og interessant  
noe vi  alltid vil huske. Etter en tid måtte vi 
forlate museet, og natten ble tilbragt på 
digre Tanumstrand Hotell med sin vakre 
beliggenhet og strålende havutsikt. Her 
hadde vi det veldig godt på alle vis, og 
etter en overdådig frokost neste morgen 
var vi igjen i bussen og tok ytre sjøveien 
mot Norge igjen.

Det var stopp ved “Havets Hus” med 80 
akvarier med fisker og sjødyr i mengder. 
Det bor mange rare skapninger i havet, 
og her kunne vi studere dem. Kaffe ble 
det også tid til på terrassen der. I behage

lig tempo ble hjemreisen tilbakelagt på 
veger vi riktignok hadde vært før, men 
aldri i slikt strålende vær uten blåst langt 
ute ved havet. En hyggelig toller lurte på 
hvor vi hadde vært og hva vi hadde dre
vet med, men han fant oss tillitvekkende. 
Det kunne han trygt gjøre også, lite å 
hente på en kontroll av denne gjengen. 
Det var blitt kveld innen vi nådde hjem. 

Det er ekstra stort for oss som sliter litt i 
hverdagen å oppleve to slike dager som 
vi gjorde 25.26. mai 2014. Vi tar min
nene med og lagrer dem til vinterbruk.  
Alt gikk bra og vi skilles med ønske og 
håp om å møtes senere i høst når det blir 
gult og rødt i liene i Øvre Telemark.
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Årets tur gikk til Tanum i Sverige med hovedvekt på et besøk på “Vitlycka Museum”. Museet har 

så særegne helleristninger, at de er tatt med i Unescos verdensarvliste. Ingen av deltakerne 

hadde besøkt dette stedet tidligere. Opplegget var busstur i regi av TELETUR.  

■   Tekst og bilder Else Andrèn.

ALF Telemark på tur til Sverige!
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NHF GOL HANDIKAPLAG 
PÅ KIEL TUR
Onsdag 28. mai møtte det 25 spente medlemmer og ledsagere til årets tur. 

■   Tekst: Torill Stolt

Bussen med Lars Magne Markegård 
som sjåfør sto klar og turleder Knut 
Karlstad tok i mot. Vi hadde en buss med 
heis, da vi hadde med 7 rullestoler og da 
ble det enkelt å komme ut og inn.

Turen gikk nedover dalen med en veldig 
spent gjeng som gledet seg veldig til båt
turen til Kiel. Vi hadde en liten stopp på 
Sokna og noen ville ha en is i det fine 
været.

Vi ankom Color Line i god tid og mange 
ble overrasket over hvor stor båt vi skulle 
med. (Color Fantasy). Innsjekking gikk 
som smurt og vi hadde en nydelig utsei
ling med panoramautsikt ut Oslofjorden.

Vi hadde bestilt buffet med masse god 
mat som falt i smak hos alle. Etter mid
dag forflyttet vi oss til toppen hvor vi 
hadde panoramautsikt og orkester som 
spilte, og alle koste seg.

Vi ankom Kiel på morgenen torsdag og 
deilig frokost ble servert, deretter var det 
fritt om noen ville i land en tur. Det var 
Kristihimmelfartsdag og butikkene var 
stengt så de fleste ble om bord.

På ettermiddagen hadde vi en fin utsei
ling fra Kiel og om kvelden samlet vi oss i 
egen sal til nydelig tre rettes middag, hvor 
leder for laget Marie Hoftun Treverket tak
ket alle for en flott tur med blide og for
nøyde  folk. Deretter samlet vi oss oppe i 

panoramautsikten og koste oss utover 
kvelden.

Det var helt stille på havet og vi merket 
ikke at vi var på båt, helt fantastisk.

Vi ankom Gol på ettermiddagen og alle 
hadde lyst til å snu og ta turen tilbake for 
dette hadde vært en topp tur. Det er 
mange av våre medlemmer som har litt 
utfordringer med å komme seg ut på en 
slik tur, så dette var topp.

En stor takk til turleder Knut for fint tur
opplegg og stor takk til Owe og Jon Kåre 
som er så flinke med hjelp til rullestoler  
etc.
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Alle sammen bidrar

Konferanserommet var i en låve på et 
gårdsbruk som blir brukt til Arbeidstrening 
for mennesker med nedsatt arbeidsevne 
og kalles Tammistu Center. Senteret er 
bygd opp i samarbeid med ASVO 
Nøtterøy (se egen sak). 

KORT OG LANG AVSTAND
Selv om flyturen fra Gardermoen bare tar 
snaue halvannen time og du knapt kom
mer til Bodø om du flyr nordover like 
lenge, var avstanden betydelig større når 
man tenker materiell velstand og levekår. 
Esterne med maksimal uføretrygd får 320 
Euro som er 2600 norske kroner. Selv om 
kostnadsnivået er noe lavere så er ikke 
det mye å rutte med når alle dagliglivets 
utgifter skal dekkes.

IDEOLOGISK LIKHET
Det som var mest påfallende var likheten 
og tenke på. Esterne var tydelig på at 
skulle mennesker med nedsatt funk
sjonsevne komme ut i jobb så måtte man 
ha tilgang til utdanning, transport og BPA 
være på plass. Representanten for det 
estiske sosialdepartementet Peritt Puust 

fikk skikkelig kjørt seg når hun skulle 
redegjøre for «NAV reformen» som skulle 
få flere opp fra trygd til arbeid. Det ble gitt 
så klar beskjed om at man ikke likte de 
foreslåtte endringene, at vi ikke trengte 
tolk for å skjønne hva de mente på dette 
punktet av konferanseprogrammet.

Stein Wilmann
Vår egen nestleder Stein Willmann holdt 
et foredrag om NHF og hvilke interesse
politiske saker vi jobbet med. Han tok 
utgangspunkt i vårt ideologiske funda
ment om full deltakelse og likestilling, og 
våre saker som universell utforming, 
transport, BPA og skole politikk.

Wilmann avsluttet med å redegjøre for 
den norske NAV reformen og de erfarin
gene vi hadde med denne. Jeg skal la 
være å spekulere om dette var et bidrag 
til engasjementet når de diskuterte sin 
egen NAV reform.

SVENSKA FLAGGANS DAG.
Andre dag av konferansen ble åpnet av 
representanter fra den svenske stiftelsen 

Avgrenska i Gøteborg som presenterte 
sin virksomhet som var spesielt rettet mot 
mennesker med sjeldne diagnoser. Deres 
budskap var at alt handler om inkludering.

EN STERK STEMME!
Størst inntrykk av alle gjorde Raido 
Randverte som var bruker av senteret i 
Tammistu. Han hadde fått et nytt liv gjen
nom å jobbe på senteret. Etter å ha 
arbeidet der i 5 år, følte han at han hadde 
en viktig jobb å gjøre med hagearbeidet 
ved Tammistu. Den arbeids glede han ga 
uttrykk for kan være et forbilde for mange 
andre arbeidstagere også.

Takk Meelis joost og Estisk FFO
Alle vi tre som fikk gleden av på å delta på 
denne konferanse vil få lov å takke våre 
venner i Estland for at vi fikk delta på 
denne konferansen. På en skala fra 110 
skal vertskapet ha 15 score for god for
pleining alt var timet og tilrettelagt. Samt 
at sjefen sjøl Meeliis Joost tolket alle 
estiske foredrag til perfekt Norsk. Det var 
bra siden ingen av oss er noen kløppere i 
Estisk.

NHF Oslofjord Vest deltok på seminaret «Everybody gives their effort!» 
med våre venner fra det Estiske FFO om funksjonshemmede og arbeid 
5-6 juni utenfor Estlands nest største by Tartu. Deltakerne var nestleder 
Stein Wilmann, Regionkontorleder Anna-Lisbeth Bakke og undertegnede.

■   Tekst: Kristian E Hansen

■   Foto: Anna-Lisbeth Bakke og Stein Wilmann Stein i aksjon.

I pausen.
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Som ”førstereis-jente” sammen 
med 34 andre fra A.L.F. må jeg få 
takke for en fantastisk vellykket 
tur til Rüdesheim. Alt helt topp fra 
buss, båt, deltagere, sjåfør + 
medhjelper.

Båtturen til Kiel i fint vær ble også ble 
veldig morsom, takket være orkester og 
Ingars opptreden.

Laaaaang busstur dag 2 på autobahn 
pga. stor trafikk og en del innsnevringer 
av kjørefelt. Men sent på kveld kom vi til 
et kjempekoselig hotell og middag.

Spennende tur på Rhinen i strålende vær. 
Så masse flotte, gamle borger og bratte 
drueplantasjer! Deretter rett på vinsmak
ing med foredrag om vinproduksjonen, 
både tradisjonell vin og Eiswein, der dru
ene har fått en frostnatt før de høstes. 
Innehaveren og foredragsholderen sa at 
de savnet regn på drueplantasjene sine 

og vi lovet regn på søndag, den dagen vi 
skulle dra. Middag, dans og sang på 
kvelden til fint orkester og en gitarsolist 
som gikk Gary Moore en høy gang.

Lørdag til fri disposisjon. Flere tok turen til 
det kjempestore, 38 m høye monumentet 

Germania, enten med gondolbanen opp 
eller til fots. På vei ned igjen var vi innom 
en restaurant og tok et glass hvitvin. Der 
lærte vi av kelneren: «Et glass hvitvin til 
lunsj, 2 glass til middag og ett til kvelds 
skal man ikke telle». Dette er et ordtak 
som jeg også så malt på veggen på 
hotellet vi bodde.

Klosteret til Hildegard Von Bingen fikk 
også besøk + en del forretninger og et 
marked + restauranter rundt i byen. 
Asbach måtte smakes og ble laget og 
servert på rituell måte ved bordet. 

Søndag og avreise tidlig. Og som lovet: 
det kom regn i løpet av morgentimene! 
Ikke fullt så lang busstur tilbake til Kiel, da 
det er «trailerfri» dag i Tyskland på søn
dager. Båt til Gøteborg og videre mandag 
formiddag hjem via Nordbysenteret for å 
handle der.

Alt i alt: En meget vellykket tur! 
Tusen takk til alle!

Som førstereis med A.L.F. Buskerud 
■   Tekst: Marlis Karlsen 

■   Foto Jan Arne Dammen
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Vi gratulerer!
Medlemsblad for norges Handikapforbund Oslofjord VestGrenseløst

Her finner du oss:
Kilengaten 15 B, 3117 Tønsberg Tlf 33 01 67 50

Helsesenteret Horten Sykehus, Harald Pedersensgt 9, 3182 Horten, Tlf 33 03 60 33
Skiringssalvn 24 (ved Sandefjord Sykehus), 3208 Sandefjord, Tlf 33 47 62 20

Kysthospitalet (SSR), 3294 Stavern, Tlf 33 11 26 26

www.ortopediteknikk.no

Timebesti l l ing

33 01 67 50
vestfold@ortopediteknikk.no

Lang erfaring med proteser, ortoser, •	
korsetter, fotsenger og spesialsko.
Proteser etter gips, skanning eller •	
direkte støp (ny protese på 3 timer!)
Ortoser lages i metall, plast eller carbon •	
etter brukers behov og ønske.
Poliklinikk med ortopediske legespesial•	
ister og nevrolog under samme tak.
Fotterapeut med diabeteskompetanse.•	
Avdelinger i Horten, Tønsberg, Sande•	
fjord og Stavern.

Ortopediske
hjelpemidler  livskvalitet på dine premisser

Ortopediske hjelpemidler 90x120.indd   1 04.07.2008   09:42:22

» www.dresser-rand.com
The Americas: (Int’l +1) 713-354-6100 / EMEA: (Int’l +33) 2-35-25-5225
Asia-Pacifi c: (Int’l +60) 3-2093-6633 / info@dresser-rand.com

Bringing energy and the environment into harmony.SM

LIQUEFYING NATURAL GAS 
GREATLY REDUCES ITS VOLUME. 
WE DO THE SAME FOR YOUR RISKS.
Risky decisions have no place in this business. That’s why Dresser-Rand helps ensure your 
investment before you make it, by testing at full scale with variable geometry before you make 
your investment decision. We’ll help you reduce the uncertainties, speed project execution and lower 
cost of ownership—with the kind of experience only Dresser-Rand can offer. Ours were the fi rst 
compressors used in liquefaction plants driven by large, heavy-duty gas turbines. We were the fi rst 
to be awarded a contract to supply large aeroderivative gas turbine-driven fl oating LNG compressors, 
and our installed liquefaction compressors currently produce one-third of all LNG worldwide. 
Reduce your risk, and increase your LNG production with Dresser-Rand.
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Kontortid: 9-13
Tlf. 33 44 41 00  Fax. 33 44 41 01

office@vidaraasen.no • www.vidaraasen.no

www.mollerbil.no/tonsberg/
Støtter NHF

a n d e b u

MatBørsen AS
Borgeskogen 38, 3160 Stokke

Tlf. 33 74 43 00

s T o k k e

L a r V I k

T ø n s b e r g

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

www.gsb.no

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

L a r V I k

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

s a n d e

Bayer AS
3165 Tjøme, Tlf. 33 39 04 04

T J ø m e

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

s V e L V I k

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 

b e s t e  f u n k s j o n  o g  l i v s k v a l i t e t

f o r  d e n  e n k e l t e

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 

b e s t e  f u n k s j o n  o g  l i v s k v a l i t e t

f o r  d e n  e n k e l t e

Nedre Langgate 37

3126 Tønsberg

Tlf. 33 37 96 50

www.hotvedtco.no

Vi takker alle annonsørene for 
den flotte støtten!

Vi takker alle
 annonsørene for 
den flotte støtten!

Nordre Kullerød 19, 
3241 Sandefjord
Tlf. 33 48 22 60  

www.telefast.no

Støtter NHF

s a n d e f J o r d

Den 28. september 1944  
møtte en liten krabat verden for 
første gang. Jan Ronald ble  
hans navn.  

Etter hvert begynte et langt yrkesliv. De 
siste yrkesaktive årene ble brukt til å «slå 
mynt» i Kongsberg. Ikke alltid har helsen 
vært snill med Jan Ronald og de siste 
årene har ikke bare vært enkle. Men 
engasjementet for oppgaven som tillits
valgt i Norges Handikapforbund og sam
funnet, er bare blitt sterkere og sterkere 
og han har opparbeidet seg kunnskap 
om universell utforming og tilgjengelighet 
i samfunnet som politikere, byråkrater og 
NHF har dratt veksler på i mange år.

Han ble medlem i NHF helt tilbake i 1989 
–	snakker	vi	om	et	25	årsjubileum	også?.		
I 1995 hadde han sitt første verv som 
varamedlem til styret i NHF Vestfossen.  
Etter hvert har han vært innom de fleste 
tillitsverv i lokallaget.

Etter hvert kom det flere verv til. Han er 
medlem i diverse brukerutvalg, han har 
vært styremedlem i NHF Oslofjord Vest, 
han leder et av regionens viktigste inter
essepolitiske områder, nemlig tilgjenge
lighetsutvalget. Her er han primus motor i 
kartleggingen regionen har hatt for å finne 
ut hvordan kommunene i regionen er til
gjengelige for personer med funk sjons
nedsettelser. Ikke minst er han også 
politike r og har vært aktiv også her i 
mange år.

28. september feiret han sin 70 årsdag 
og regionen gratulerer litt på etterskudd.

Gratulerer med dagen, Jan Ronald Skogsrud
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Vi takker alle annonsørene
for den flotte støtten!

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

d r a m m e n

Lierhallen Svømme-
og Idrettshall

Lier
Tlf. 32 84 80 95

L I e r

Bergan Smie og Verksted
post@bergansmie.no

m o d u m

Bilbransjens 
Opplæringskontor i Buskerud

n e d r e  e I k e r

Tlf: 32 23 06 60
Fax: 32 23 06 10
Mob: 911 04 554
www.pewi.no
pipe@pewi.no

h u r u m

k o n g s b e r g

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

Kongsberg

r I n g e r I k e

r ø y k e n

Alliance Røyken Optikk - Ur - Gull
Bråsetv. 3, 3440 Røyken
Tlf: (+47) 31 28 56 00
Faks: (+47) 31 28 56 01
E-post: post@allianceroyken.no

Østre strandvei. 17, 3482 Tofte
Tlf: (+47) 94 00 88 98
E-post: tofte@allianceroyken.no
www.allianceroyken.no

Røyken:

Tofte:

Alliance Røyken Optikk - Ur - Gull

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

s I g d a L

Sigdalkjøkken AS
3358 N-Eggedal

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

Byggfag Drammen - Bærum avd. 614
Øvre Torggt. 9, 3017 Drammen, Tlf. 90 71 10 00

______________________________________________________

VIC Kjemperud
3015 Drammen, Tlf. 32 83 29 45

____________________________________________________

Kinocity - Drammen Kino
3001 Drammen, Tlf. 32 21 18 60

____________________________________________________

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

____________________________________________________

Bygg & Eiendoms Service AS
3003 Drammen, Tlf. 90 85 80 82

d r a m m e n

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

______________________________________________________

Lampeland Hotell
3623 Lampeland, Tlf. 37 60 90 00

f L e s b e r g

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

______________________________________________________

Toms Elektroavtaler
3490 Klokkarstua, Tlf. 32 79 60 07

______________________________________________________

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

h u r u m

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

m o d u m

Kartrud Brødrene
3301 Hokksund, Tlf. 90 12 24 37

____________________________________________________

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

n e d r e  e I k e r

Uvdal Snekkerverksted AS
3632 Uvdal, Tlf. 32 74 30 51

n o r e  o g  u V d a L

Eikli Apotek
3501 Hønefoss, Tlf. 32 12 15 00

r I n g e r I k e

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

r ø y k e n

Bardølsgård Installasjon
3350 Prestfoss, Tlf. 95 25 38 77

s I g d a L

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

_____________________________________________________

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

_____________________________________________________

Håvar Ingebo Graving & Transport
Halsgata 3,  3320 Vestfossen

_____________________________________________________

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

____________________________________________________

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

____________________________________________________

Vi takker alle annonsørene for den flotte støtten!

ø V r e  e I k e r

Røyken & Hurum Trafikkskole A/S
Avd: Sætre - Drammen/Lier - Drøbak

Vi tilbyr kjøreopplæring i kl. B – BE – og moped.
Opplæring også på Automat

KONTAKT OSS I DAG!
En kjøreskole med trivsel – kvalitet – effektivitet 

www.rh-trafikkskole.no
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Vi er et offentlig 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

EIKER 
HUSBYGG AS

Anemonevn. 5
3050 Mjøndalen

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

Sundrejordet 4,
3570 Ål

Tlf. 417 99 417

www.asplanviak.no

Rogneveien 10, 3431 SPIKKESTAD
Mob.: 911 30 839
E-mail.: post@krokens.com -  www.krokens.com

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

Vi takker alle annonsørene
for den flotte støtten!

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

d r a m m e n

Lierhallen Svømme-
og Idrettshall

Lier
Tlf. 32 84 80 95

L I e r

Bergan Smie og Verksted
post@bergansmie.no

m o d u m

Bilbransjens 
Opplæringskontor i Buskerud

n e d r e  e I k e r

Tlf: 32 23 06 60
Fax: 32 23 06 10
Mob: 911 04 554
www.pewi.no
pipe@pewi.no

h u r u m

k o n g s b e r g

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

Kongsberg

r I n g e r I k e

r ø y k e n

Alliance Røyken Optikk - Ur - Gull
Bråsetv. 3, 3440 Røyken
Tlf: (+47) 31 28 56 00
Faks: (+47) 31 28 56 01
E-post: post@allianceroyken.no

Østre strandvei. 17, 3482 Tofte
Tlf: (+47) 94 00 88 98
E-post: tofte@allianceroyken.no
www.allianceroyken.no

Røyken:

Tofte:

Alliance Røyken Optikk - Ur - Gull

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

s I g d a L

Sigdalkjøkken AS
3358 N-Eggedal

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

Byggfag Drammen - Bærum avd. 614
Øvre Torggt. 9, 3017 Drammen, Tlf. 90 71 10 00

______________________________________________________

VIC Kjemperud
3015 Drammen, Tlf. 32 83 29 45

____________________________________________________

Kinocity - Drammen Kino
3001 Drammen, Tlf. 32 21 18 60

____________________________________________________

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

____________________________________________________

Bygg & Eiendoms Service AS
3003 Drammen, Tlf. 90 85 80 82

d r a m m e n

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

______________________________________________________

Lampeland Hotell
3623 Lampeland, Tlf. 37 60 90 00

f L e s b e r g

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

______________________________________________________

Toms Elektroavtaler
3490 Klokkarstua, Tlf. 32 79 60 07

______________________________________________________

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

h u r u m

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

m o d u m

Kartrud Brødrene
3301 Hokksund, Tlf. 90 12 24 37

____________________________________________________

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

n e d r e  e I k e r

Uvdal Snekkerverksted AS
3632 Uvdal, Tlf. 32 74 30 51

n o r e  o g  u V d a L

Eikli Apotek
3501 Hønefoss, Tlf. 32 12 15 00

r I n g e r I k e

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

r ø y k e n

Bardølsgård Installasjon
3350 Prestfoss, Tlf. 95 25 38 77

s I g d a L

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

_____________________________________________________

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

_____________________________________________________

Håvar Ingebo Graving & Transport
Halsgata 3,  3320 Vestfossen

_____________________________________________________

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

____________________________________________________

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

____________________________________________________

Vi takker alle annonsørene for den flotte støtten!

ø V r e  e I k e r

Røyken & Hurum Trafikkskole A/S
Avd: Sætre - Drammen/Lier - Drøbak

Vi tilbyr kjøreopplæring i kl. B – BE – og moped.
Opplæring også på Automat

KONTAKT OSS I DAG!
En kjøreskole med trivsel – kvalitet – effektivitet 

www.rh-trafikkskole.no



38

Medlemsblad for Norges Handikapforbund Oslofjord VestGreNseløst

BDO AS
næringshagan, 3350 Prestfoss

Tlf. 32 88 21 50

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

www.brekke-eiendom.no

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

40 år i tjeneste!

Ønsker dere alle en fin h
øst!
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Tinn Vann og Avløp AS

Tinn kommune  
Telefon 35 08 26 00
www.tinn.kommune.no

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

           
                          
                             TELEMARK

                                   //Vi gir mennesker muligheter! 

www.nav.no 

Tlf: 35 06 26 30

Quality Hotel & Resort Skjærgården 
Vi er                   i alle ferier og hver eneste lørdag. Vi tilbyr masse
aktiviteter for våre små gjester, alt fra hoppeslott, lekerom, 
ansiktsmaling og mye mye mer.

_____________________________
QUALITY HOTEL & RESORT 
SKJÆRGÅRDEN
_____________________________

Familiepakke med 
overnatting, middag & 
fri tilgang til vår 
4000 m2 store 
Badepark.

Fra 2480 kr
Prisen gjelder 1 overnatting for 2 voksne og 2 
barn, Middag er dagens 3-retters eller buffet. 
Bestill i dag på 35978144. 
www.nordicchoice.no

Quality Hotel & Resort Skjærgården 
Vi er                   i alle ferier og hver eneste lørdag. Vi tilbyr masse
aktiviteter for våre små gjester, alt fra hoppeslott, lekerom, 
ansiktsmaling og mye mye mer.

_____________________________
QUALITY HOTEL & RESORT 
SKJÆRGÅRDEN
_____________________________

Familiepakke med 
overnatting, middag & 
fri tilgang til vår 
4000 m2 store 
Badepark.

Fra 2480 kr
Prisen gjelder 1 overnatting for 2 voksne og 2 
barn, Middag er dagens 3-retters eller buffet. 
Bestill i dag på 35978144. 
www.nordicchoice.no

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

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

b ø

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

k r a g e r ø

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

______________________________________________________

Lunde Malerforretning ANS
3825 Lunde, Tlf. 35 94 72 50

n o m e

Notodden Energi
3671 Notodden, Tlf. 35 02 50 85

______________________________________________________

Lidalen Grustak AS
3670 Notodden, Tlf. 35 02 28 23

n o T o d d e n

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

s e L J o r d

Atrå Handelslag
3656 Atrå, Tlf. 35 09 89 00

_____________________________________________________

Opplagsservice
3691 Gransherad, Tlf. 94 49 88 80

T I n n

Vrådal Booking
3853 Vrådal

Tlf. 35 06 90 00 

k V I T e s e I d

s k I e n

b a m b L e

BRB BYGG AS
Hellebergvn. 37, 3960 Stathelle

Bygg • Byggetegninger • Murertjenester
Tømrere og tømrertjenester

Tlf. 35 96 27 70

Vi takker alle annonsørene for 
den flotte støtten!

Løsning Kryssord
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NHF Bamble
Leder: Olaf Tverråen
Hekkensmyrveien 15, 3960 STATHELLE
Tel.: 35 96 07 39 
Epost: olaf.tve@gmail.com

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

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

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

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

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

NHF Hurum
Leder: Inger Marie Nilsen
Granittåsen 54, 3480 FILTVEDT
Tel.: 32 79 58 49 / 46 95 11 46
Epost: rogen2@online.no

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

NHF Modum
Leder: Andreas Borgersen
Søyaveien 36
3340 Åmot
Tel.: 41 60 08 52
epost: 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: Solveig Kristiansen
3632 UVDAL
Tel.: 32 74 37 41
Epost: kaare.edmund@gmail.com

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

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

NHF Søndre Vestfold
Fung. leder: Gunn Perry
Rådhusgt. 19, 3211 Sandefjord.
Tel.: 33 47 70 91 / 99 79 76 96
Epost: g.perry@online.no

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

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

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

NHF Øvre Eiker
Leder: Elsa Henriksen
Sameia 18, 3320 VESTFOSSEN
Tel.: 47 41 77 03
Epost: henriksen.elsa@gmail.com

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

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

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

ALF Vestfold
Kontakt regionskontoret

Handikappede Barns foreldreforening:
HBF Buskerud og Vestfold
Leder: Signe Dahl
Øvregrenda 3, 3425 Reistad
Tel.: 97 75 29 38
Epost: signe9775@gmail.com

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

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

 

Landsforeningen for Ryggmargsskadde:
LARS Oslofjord Vest
Fungerende leder Tom Henriksen
Aspelund 3, 3430 Spikkestad
Tel.: 957 808 80
Epost: tomhenri@online.no

Landsforeningen for Amputerte:
LFA Oslofjord Vest
Leder: Leif Larsen
Frydenlund 23 B, 3238 SANDEFJORD
Tel.: 48 28 49 01
Epost: lel2@online.no

LFN Telemark
Leder: Einar Sollid
Røyskattvegen 77, 3741 SKIEN
Tel.: 97 95 50 96
Epost: lfn.t.einar.s@gmail.com

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

Norges Handikapforbund Oslofjord Vest

Lokallag

Medlemsblad for norges Handikapforbund Oslofjord VestGrenseløst
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Landsforeningen for Polioskadde:
LFPS Buskerud
Leder: Wera Fjeld
Rådhusgata 6, 3016 DRAMMEN
Tlf: 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
Epost: janhenn@sfnett.no

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

LFS Buskerud
Leder: Peter Stenberg
Betzy Kjeldsbergsvei 97, 3024 DRAMMEN
Tel.: 95 96  14 35
Epost: petvernsten@gmail.com

LFS Telemark
Leder: Trond Pedersen
Ørstvetjordet 33, 3943 PORSGRUNN
Tel.: 99 53 40 21
Epost: tro.p@online.no

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

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

LKB Telemark
Leder: Inga Lill Samuelsen
Ånnerødveien 29, 3920 PORSGRUNN
Tel.: 92 65 30 11
Epost: engelen.gabriel@yahoo.no

LKB Vestfold
Leder: SolHege Nathalie Kotte
Astoriaveien 50, 3140 Nøtterøy
Tel.: 41 23 29 33
Epost: vestfold@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  Elbandy hver onsdag. Kontakt lokallaget hvis det er interessant og om dere vil være med.

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

LFS Buskerud  Kafetreff på Lingostua på Åssiden i Drammen 1. mandag hver måned.

Faste aktiviteter:

oKToBer
02 LFS Telemark Kafetreff
06 NHF Nome Medlemsmøte
06 LFS Buskerud Kafetreff på Lingostua i Drammen
09 LFPS Vestfold Medlemsmøte
13 NHF Vestfossen Medlemsmøte
13 ALF Buskerud Medlemsmøte
14 NHF Ringerike Medlemsmøte
21 NHF Modum Medlemsmøte
23 NHF Grenland Medlemsmøte
24-26 LKB Telemark Spa tur
27 NHF Nore og Uvdal Medlemsmøte
27 LFS Buskerud Kafetreff Ligostua i Drammen

NoVemBer
03 NHF Nome Medlemsmøte
03 LFS Buskerud Kafetreff på Lingostua i Drammen
06 LFS Telemark Tur til Strømstad
10 ALF Buskerud Medlemsmøte
11 NHF Ringerike Medlemsmøte
18 NHF Modum Medlemsmøte
24 NHF Nore og Uvdal Medlemsmøte
24 LFS Buskerud Kafetreff Lingostua i Drammen
27 NHF Grenland Julemøte
29 LFPS Telemark Julemøte
  NHF Vestfossen 70-årsjubileum

DeSemBer
01 LFS Buskerud Kafetreff på Lingostua i Drammen
08 ALF Buskerud Julemøte
09 NHF Ringerike Julemøte
  NHF Vestfossen ??
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Sett av datoene! Og meld deg på i god tid! J 

LARS	  Oslofjord	  Vest	  har	  gleden	  av	  å	  invitere	  til	  flott	  konferanse	  med	  
spennende	  program.	  Våre	  samarbeidspartnere	  Boots,	  Coloplast	  og	  
Wellspect	  HealthCare	  vil	  delta	  med	  stand	  og	  informasjon	  og	  Bardum	  
stiller	  ut	  sport-‐	  og	  fritidshjelpemidler.	  Vi	  vil	  i	  tillegg	  avholde	  årsmøte	  
for	  LARS	  Oslofjord	  Vest.	  I	  den	  forbindelse	  er	  vi	  svært	  interesserte	  i	  å	  
komme	  i	  kontakt	  med	  medlemmer	  som	  kunne	  tenke	  seg	  å	  gå	  inn	  i	  
lokallagsstyret	  til	  LARS	  Oslofjord	  Vest.	  Ved	  interesse	  ta	  kontakt	  med	  
Leif	  Arild	  Fjellheim	  i	  LARS	  hovedstyret.	  På	  lørdagskvelden	  blir	  det	  
hyggelig	  julebord.	  LARS	  Oslofjord	  Vest	  er	  et	  lokallag	  for	  medlemmer	  i	  
Vestfold,	  Buskerud	  og	  Telemark,	  men	  uansett	  hvor	  en	  bor	  så	  er	  alle	  
hjertelig	  velkomne!	  
 

Tidspunkt/sted 
15.-16. november 

Kontakt 
Tom Henriksen 

E-post: 

tomhenri@online.no  

Tlf: 957 80 880 

Priser 
Overnatting lørdag til 
søndag (inkludert 
julebord) kr 700,- 

Kun julebord kr 200,- 

Nødvendige 

assistenter gratis. 

Årsmøte	  
11:30-‐12:30	  (med	  lunsj)	  	  
	  
Konferanseprogram	  
13:00	  Velkommen	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ved	  Tom	  Henriksen	  
13:00	  Informasjon	  fra	  LARS	  hovedstyret	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ved	  Leif	  Arild	  Fjellheim	  
13:30	  Informasjon	  fra	  NHF	  Oslofjord	  Vest	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ved	  Stein	  Wilmann	  
14:00	  Pause	  med	  utstillinger	  
14:30	  Informasjon	  fra	  Sunnaas	  sykehus	  HF	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ved	  klinikkoverlege	  Thomas	  Glott	  
15:00	  Informasjon	  fra	  CatoSenteret	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ved	  Susanne	  J.	  Carlsen	  
15:30	  Pause	  med	  utstillinger	  
16:00	  Informasjon	  fra	  LARS	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  samarbeidspartnere	  
17:00	  Slutt	  
	  
Julebord	  J 	  
19:00	  i	  restauranten	  
	  

Rica Park Hotel 

Sandefjord. 
 
Strandpromenaden 9. 

Sandefjord. 
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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 feiret 70 årsdag i september?

2. Hva heter mammaen til Sunday?

3. Hvem er Andreas Bjørnstad og Mina Marie Heyerdal Klausen?

4. Hvem er ekspert på eget liv?

5. Hvor holder Mitt Nett Buskerud til?

6. Har Modum kommune tel.nr 32 71 14 00?

7. Hvem arrangerer kaffetreff første mandag i måneden?

8. Når arrangeres LARS Oslofjord Vest hyggelige samling?

9. Flytter regionkontoret til Sandefjord i høst?

10. Hvor holder Atrå Handelslag til?

Navn:

Adresse:

Telefon:

Svar sendes Norges Handikapforbund Oslofjord Vest, Skogergaten 1, 3112 Tønsberg 
eller pr epost: nhf.oslofjordvest@nhf.no - Innsendelsesfrist 15.011.2014.
PS!  Alle svarene finnes blant våre annonsører og i artiklene i bladet

Weekendopphold i langesund: Knut eidsberget i Gol.
5 Quicklodd: Inger lise erntsen fra Kongsberg.  Grenseløst gratulerer vinnerne.

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

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

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

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

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

av å stå som medlem i Norges Handikapforbund.

Hovedmedlem - kr 300

Husstandmedlem - kr 150 *

Juniormedlem (0-16 år) - kr 50 *

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

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

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

Mitt medlemskap gjelder følgende lands-
forening av NHF

Innmelding i Norges Handikapforbund

Norges Handikapforbund
Svarsending 0047
0090 Oslo

Navn:

Adresse:

Postnummer:                                Poststed:

E-post:

Telefon/mobil:

Fødselsdato og år:

Sted/dato:

Underskrift:

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

Funksjonshemmet Interessemedlem

Medlemstype (velg én)

Pårørende

Kategori:

* 

✁



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

BAKSIDEN
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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


