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GreNseløst

Jeg har en bror, som egentlig er eldre 

enn meg men samtidig så går han for å 

være minsten i familien. Han er ikke 

helt som alle andre, han er mye syk og 

har mange forskjellige tilstander. Dette 

er en historie om hvordan det er å være 

søster, og historien om min bror som 

ikke alltid får forklart seg, i dag kan han 

prate selv om han prater litt rart og er 

ikke alltid like lett å forstå hva han sier.

Når han var liten kunne han ikke prate, 

han laga lyder, men det kom ikke 

ordentlige ord, når vi var veldig små 

laga vi på en måte vårt eget språk, vi 

forsto hverandre. Jeg kunne prate og si 

det jeg ville, han kunne ikke. Du så han 

prøvde å si ting men det kom ikke ut 

slik som han ville tror jeg, for noen gan-

ger ble han sint og andre ganger ble 

han bare veldig lei seg. Det er ikke så 

lett å sette seg inn i hvordan det er å 

være han bestandig, og prøve å være 

han det blir bare rart. Men det jeg vet, 

er jo hvordan jeg har oppfattet det opp 

mellom åra. Han gikk i barnehagen, når 

vi var ute å lekte, var han på et rom og 

lærte å prate. Han begynte ikke på 

skolen når han skulle, for han mye på 

sykehuset og han var ikke klar til å 

begynne på skolen når han var 6 år. 

Når han begynte på skolen, begynte 

han på en vanlig skole, men etter hvert 

ble det for vanskelig for han å være der.  

Han opplevde mye vondt på skolen, 

fordi han var annerledes enn de andre. 

En gang ble mamma og pappa ringt 

etter, da hadde noen grisebanka han. 

En gutt hadde holdt han, en slo, en 

sparka og en sto å passet på at ingen 

så det. Hvorfor? Jo fordi han ikke var 

som alle andre, han pratet ikke som 

dem, og han hadde fortalt læreren at 

de hadde gått til skogen for å snik-

røyke. De skulle hevne seg. Han hadde 

skoavtrykk i tinningen, og over magen 

der sonden hans er. Han ene gutten 

hadde sagt at slike som han, ikke 

hadde livets rett. Tenk så mye vondt, 

bare fordi man er litt annerledes. Tenk å 

være så slem med andre, det gjør 

vondt å tenke på, de var slemme med 

han uten grunn. Selv om de mente de 

hadde en grunn, fordi han hadde sla-

dra på dem. Han gjorde jo egentlig ikke 

det, han har lært at gå utenfor skolens 

område ikke var lov, og røyking og barn 

er heller ikke lov så da sa han i fra. Han 

er en parragrafrytter, regler skal følges, 

har han lært noe ja da er det slik, det 

kan ikke forandres. Det kan være van-

vittig irriterende, jeg vet det. De skadet 

broren min bare fordi han ikke er som 

dem. Han er ti ganger bedre enn dem, 

fordi sammen med han kan man være 

seg selv, man trenger ikke late som om 

man er noe annet enn seg selv. Å være 

seg selv i nærheten av han er ganske 

enkelt.

 I dag går han på Frøy, det er en skole 

for de som trenger litt annerledes 

læring, han er glad der, han gleder seg 

til skolen og han har fått venner, venner 

som er som han. Når han var blitt trygg 

der, var han glad og lykkelig når han ble 

vekket om morgenen, han sa ofte: 

”skole i dag mamma, skole nå Nikki” 

og gliste.

Noen dager som er vanskelige for han, 

er når han har hatt mange og lange 

epilepsianfall, da sliter han med å si hva 

han vil. Han står og da sier han ofte det 

samme om igjen og om igjen. Det er så 

utrolig irriterende noen ganger, men 

samtidig må det jo være ganske skrem-

mende for han. Han vil gjerne fortelle 

masse, ting han har vært med på, ting 

han gruer seg til og ting han gleder seg 

til. Noen ganger bruker han enkle tegn, 

spesielt ferdig tegnet, da får han ikke 

fram hva han mener, han blir urolig eller 

så begynner han å le. Han kan le av 

rare ord, han kan le av ord som er van-

skelige å forstå. Det som er kjempe rart 

er at han forstår mange engelske ord, 

han er god i engelsk, han forstår mye 

og han prater masse engelsk, hvorfor i 

alle dager klarer han da ikke å si en del 

ord på norsk, det skjønner jeg ikke.  

Andre ganger bare glemmer han ord 

han har klart før, han bare glemmer ord 

helt uten grunn, eller han glemmer ting 

han har klart tidligere, da bare står han 

å ser på deg å sier at han ikke husker 

eller så sier han :”atte i morgen… ” det 

sier han om igjen  og om igjen.

Han kan ikke si r- lyden, og mange ord 

har r i seg, noen ganger blir det så van-

skelig å forstå hva han vil og hva han 

sier, noen ganger prater han så veldig 

Jeg prøver å si noe men du forstår ikke hva jeg mener.Ikke helt som alle andreEn søsters betraktninger!

Helle skole.   
– Den beste skolen  

i Telemark på 
 tilgjengelighet. 
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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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NHF Oslofjord Vest  
ønsker leserne av 
Grenseløst en god 
og fredfull jul.
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Leder
Hvis man ikke kjenner 

fortiden, forstår man ikke 

nåtiden og egner seg ikke 

til å forme fremtiden.

Regionsleder
Rune Kløvtveit

Jeg vet ikke om det er et tegn på alder, 
eller at det skjer så mye i regionen vår, 
men tiden flyr. Snart er 2014 tilbakelagt, 
og vi kan se fremover til et nytt år.

Aktivitetsnivået i NHF Oslofjord Vest har 
vært veldig bra i år, og med markering av 
10 års jubileet for regionen, både i for
bindelse med lederkonferansen på Sunn
volden og vår samling på Merket som to 
høydepunkt. Lokallagene er flinke til å ta 
vare på medlemmene, så derfor var det 
ekstra flott å se at så mange ville være 
med regionen på Golsfjellet siste helgen i 
august. Ved begge arrangementene fikk 
vi et tilbakeblikk på hva som har skjedd i 
løpet av 10 år som region, noe som var 
både morsomt og nyttig. Vi er en region 
hvor aktivitetsnivået er høyt, så en stor 
takk til alle som bidrar til at vi kan opprett
holde dette. La oss videreføre det i 2015.

Uten tillitsvalgte vill regionen stoppet opp. 
Tilgjengelighetsutvalget og Ambassa
dørene i skoleverket er gode tiltak som 
ikke kan bli fullrost nok. Neste år er det 
10 år til Norge skal være universelt utfor

met, så arbeidsledig blir vi ikke med det 
første. Regionstyret og administrasjonens 
studietur til Barcelona viste at det er mulig 
å gjøre det universelt utformet. Barcelona 
har gjort mye, og det er ikke for ingen ting 
at mange reiser dit for å hente inspirasjon 
og se mulighetene.

Vi hører stadig om enkelt personers opp
levelse med Nav, helsevesenet og andre 
offentlige instanser, gjerne de historiene 
som ikke er så bra. Det sier meg at vi 
trenger dyktige likepersoner som kan 
bistå og ivareta alle som henvender seg 
til oss for å få veiledning. 
Skolering er et ønske som går igjen når vi 
har kurs for tillitsvalgte. I løpet av høsten 
har det vært avholdt kurs i regi av SAFO 
TVB, tilgjengelighetsutvalget og for like
personer (likemenn). Tre gode kurs med 
spennende temaer og gode foredrags
holdere. Det kommer alltid forslag til nye 
tema som tas med når det planlegges 
nye aktiviteter.

Høsten på regionkontoret har vært pre
get av flytting. For mange er det nok 
både litt rart og vemodig at kontoret har 
skiftet adresse fra Drammen til Tønsberg. 
En viktig avgjørelse var det for regionsty
ret, for å opprettholde en stabil økonomi i 
regionen. 

Med billigere lokaler, vil vi klare å holde 
skuta flytende en god stund til. Jeg håper 
dere vil ta turen innom vårt nye tilholds
sted i Skogergaten 1.

Helt på tampen vil jeg benytte anlednin
gen til å ønske alle våre medlemmer, til
litsvalgte, administrasjon og leserne av 
Grenseløst en riktig GOD JUL, og på 
gjensyn i 2015.
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Takk
I tillegg til dette har vi også i år hatt mange 
engasjerte tillitsvalgte som på frivillig basis 
hjelper våre medlemmer med rettighets
spørsmål og gjennom likepersonarbeid. 
Dere har alle bidratt til at vi har kommet et 
lite skritt nærmere vårt mål om et samfunn 
hvor alle kan delta på lik linje. 

2014 har vært et jubileumsår for regionen, 
og vi markerte vårt 10 årsjubileum både på 
regionens lederkonferanse i vår og på like
personsamlingen på Merket i høst. Det har 
vært svært hyggelig å møte både nye og 
velkjente medlemmer på disse to arrange
mentene. Takk til alle som bidro til at disse 
arrangementene ble så lærerike og trive
lige. 

Det er med ydmykhet jeg ser tilbake på 
givergleden blant flere av våre lokallag i 
året som har gått, både i forbindelse med 
jubileumsmarkeringene og ellers i året.  
Tusen takk for alle økonomiske bidrag! De 
kommer godt med i en tid da det ser ut til 
at de fleste av regionens inntektskilder er i 
ferd med å tørke ut. 

Selv om den økonomiske situasjonen for 
regionen ser mørk ut i dag, er det lyspunkt 
på andre arenaer som gjør meg positiv for 
det nye året som vi snart skal inn i: Dette er 
tillitsvalgtes store engasjement og glød for 

de viktige sakene vi jobber med: Vi i NHF 
arbeider for rettferdighet i samfunnet! Det 
er urettferdig at ikke alle barn kan delta på 
skolen med andre barn fra sitt nærmiljø, 
det er urettferdig at ungdom ikke får tilgang 
på den utdanningen de evner for, og det er 
urettferdig at voksene selv ikke kan 
bestemme hvor de vil bo. Det er denne 
urettferdigheten som ligger til grunn for 
våre saker, og det er dette som driver oss 
fremover. 

Vi i NHF mener at vi kan få et mer rettferdig 
samfunn dersom samfunnet er universelt 
utformet, slik at de fysiske forholdende 
muliggjør lik deltagelse i samfunnet. I tillegg 
arbeider vi for å fjerne ekskluderende hold
ninger hos beslutningstakere og andre i 
samfunnet. 

Dermed er ikke NHFs saker bare saker 
som er viktige for medlemmene i vår orga
nisasjon, men det er saker som er viktig for 
oss alle. At vi alle kan delta i samfunnet på 
lik linje er viktig for meg og jeg håper at 
dette også er viktig for deg. 

Med ønske om en fredelig jul & et positivt 
syn på det nye året

fra AnnaLisbeth 

Regionkontorleder 
Anna-Lisbeth Mikalsen

2014 er på hell og vi kan se  

tilbake på et år med stor  

aktivitet og engasjement i 

Norges Handikapforbund (NHF) 

Oslofjord Vest. 
At regionen har så mange  
engasjerte tillitsvalgte både i  
lokallag, i regionstyret, i kom-
munale råd, i fylkeskommunale 
råd, i Tilgjengelighetsutvalget og 
som ambassadører i prosjektet 
Ambassadør i skoleverket gjør 
meg ydmyk og glad.

Årsmøte i Norges Handikapforbund Oslofjord Vest 2015
NHF Oslofjord Vest avholder årsmøte 11.12. april i Sandefjord. Saker som ønskes 
behandlet på årsmøtet må være regionstyret i hende innen 11. februar.
Saker sendes til AnnaLisbeth Mikalsen på 
epost: annalisbeth.bakke@nhf.no
eller post: NHF Oslofjord Vest, Skogergaten 1, 3112 Tønsberg.
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Forslag på  
kandidater til 
NHFs hederspris  
i sølv
Vi ønsker innspill på kandidater  
til NHFs hederspris i sølv. Denne 
hedersprisen gis til tillitsvalgte 
som har hatt et stort engasjement 
i organisasjonen over mange år. 

Forslag på kandidater med  
begrunnelse for forslaget,  
sendes Gunvor Hegni på e-post: 
ghegni@online.no  
eller i ordinær post: Flatdalsvegen 
853, 3841 Flatdal. 

Stiftelsen Buskerud Rehabiliteringssenter
utdeling av midler 2015
Stiftelsen Buskerud Rehabiliteringssenter deler ut midler til beste for mennesker  

med nedsatt funksjonsevne i Buskerud fylke, primært til lag og foreninger innen  

Norges Handikapforbund.

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

Søknader som skal komme med i tildelingen må være styret i hende innen 22. februar 2015.

Søknad vedlagt beskrivelse av tiltaket/prosjektet og dokumentert kostnadsoverslag sendes  
Stiftelsen Buskerud Rehabiliteringssenter v/Arnt Einar Litsheim, Bråtan 9. 3022 Drammen.  
Eller på epost arnt_e_litsheim@yahoo.no 

Vi trenger medlemmer til  
kommunale råd for mennesker 
med nedsatt funksjonsevne:

Vi ønsker å komme i kontakt med deg som  
ønsker å påvirke til at ditt nærmiljø blir mer  
tilgjengelig for alle. 

En måte å påvirke på er å bli medlem i det kommunale rådet 
for mennesker med nedsatt funksjonsevne i kommunen der 
du bor. Høsten 2015 skal det være ny oppnevning av  
medlemmer til disse rådene.  
Er du nysgjerrig på hva dette innebærer?

Vi arrangerer kurs for medlemmer i kommunale råd  
29. mai og 18.-19. september 2015.

Følg med i neste nummer av Grenseløst for mer informasjon, 
eller ta kontakt med Anna-Lisbeth Mikalsen  
på e-post: anna-lisbeth.bakke@nhf.no



6

Medlemsblad for norges Handikapforbund Oslofjord VestGrenseløst



7

Medlemsblad for Norges Handikapforbund Oslofjord Vest GreNseløst

- En spennende tid for BPA
I 2015 blir BPA en rettighet, og stadig fler kommuner tilbyr fritt brukervalg. Det skaper konkurranse 
mellom BPA-leverandører og større valgfrihet for mennesker med assistansebehov.

■   Foto: Optimal Kompetanse

Ifølge bpaportalen.no er det nå hele 30 private BPAleverandører 
i Norge. Det er en mangedobling på få år. Uloba er størst, men 
blant de mange utfordrerne finner vi OptimalAssistanse, som har 
vokst fort i Oslofjordområdet.

- Vi har base i Sarpsborg, så startfasen har det vært 
naturlig for oss å satse på Østlandet. Men nå har vi konse-
sjon i kommuner over hele landet. Nylig etablerte vi oss i 
Bergen og Trondheim, og fikk fort våre første kunder der. 
Gjør vi en god jobb ett sted, løper ryktet foran oss til nye 
områder, sier BPA-fagsjef Kirsti Cath Dahle.

Bruk nettverket ditt
Hun mener at utviklingen med flere BPAleverandører er bra for 
kundene, og at kommunene i økende grad ser på spesialiserte 
BPAbedrifter som en styrke.

- Utfordringen er at det kan bli for mange tilbud å velge 
blant. Da er mitt råd: Bruk nettverket ditt, snakk med noen 
som kjenner leverandøren, lytt til andres råd og erfaringer. 
Det er også mye hjelp å finne på internett og sosiale medier, 
sier Dahle.

Hun ser frem til at BPA blir rettighetsfestet i 2015.
- Jeg er veldig spent på dette. Det er fantastisk at flere 

nå får muligheten. Det er på høy tid. Samtidig er det satt 
noen kriterier som vi ikke er fornøyd med, og vil fortsette 
og jobbe politisk for. Vi som brenner for BPA går en spen-
nende tid i møte.

 
Kjempet for å få BPA
Dahle er selv arbeidsleder og har hatt BPA i 20 år.

- Jeg har en muskelsykdom, og vokste opp på institu-
sjon, før jeg flyttet for meg selv og brukte hjemmesyke-
pleien i 10 år.  Det var jeg aldri fornøyd med. Jeg måtte 
kjempe med kommunen for å få BPA, og da jeg fikk det til 
åpnet det seg en helt ny verden av muligheter. 

- Jeg fikk overskudd til å kjøpe et koselig, gammelt hus 
som jeg restaurerte selv. I dag lever jeg et aktivt liv og er i 
full jobb. Det ville vært utenkelig uten BPA. Alternativet 
ville vært omsorgsbolig eller institusjon. Helt meningsløst 
for en kvinne i sin beste alder, smiler Dahle.

Krevende å være gründer
Etter å ha jobbet i mange år på arbeidskontoret og som rådgiver 
i Uloba, etablerte Kirsti Cath Dahle firmaet OptimalAssistanse i 
2009.

- Jeg så tidlig store muligheter med BPA. Jeg ønsker at 
flere skal få tilgang til det unike verktøyet det er, med en 
trygg og god samarbeidspartner. Med den egenerfaringen 
vi har, er det lettere å sette seg inn i kundenes situasjon og 
lage gode løsninger.

- I hvilken grad har det vært en utfordring å etablere en 
bedrift fra bunn av, for deg som har assistansebehov selv?

- De utfordringene som har vært, har ingenting med 
assistansebehovet å gjøre. Det er krevende å være gründer, 
det er det for alle. Men hvis jeg ikke hadde hatt BPA og ikke 
hadde hatt privatlivet mitt på stell, så hadde det heller ikke 
gått. Superflinke assistenter er helt avgjørende. 

BPA-fagsjef Kirsti Cath Dahle og assistent Linda foran Inspiria-bygget i 
Sarpsborg, hvor OptimalAssistanses administrasjon holder til.
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Jeg har en bror, som egentlig er eldre 

enn meg men samtidig så går han for å 

være minsten i familien. Han er ikke 

helt som alle andre, han er mye syk og 

har mange forskjellige tilstander. Dette 

er en historie om hvordan det er å være 

søster, og historien om min bror som 

ikke alltid får forklart seg, i dag kan han 

prate selv om han prater litt rart og er 

ikke alltid like lett å forstå hva han sier.

Når han var liten kunne han ikke prate, 

han laga lyder, men det kom ikke 

ordentlige ord, når vi var veldig små 

laga vi på en måte vårt eget språk, vi 

forsto hverandre. Jeg kunne prate og si 

det jeg ville, han kunne ikke. Du så han 

prøvde å si ting men det kom ikke ut 

slik som han ville tror jeg, for noen gan

ger ble han sint og andre ganger ble 

han bare veldig lei seg. Det er ikke så 

lett å sette seg inn i hvordan det er å 

være han bestandig, og prøve å være 

han det blir bare rart. Men det jeg vet, 

er jo hvordan jeg har oppfattet det opp 

mellom åra. Han gikk i barnehagen, når 

vi var ute å lekte, var han på et rom og 

lærte å prate. Han begynte ikke på 

skolen når han skulle, for han mye på 

sykehuset og han var ikke klar til å 

begynne på skolen når han var 6 år. 

Når han begynte på skolen, begynte 

han på en vanlig skole, men etter hvert 

ble det for vanskelig for han å være der.  

Han opplevde mye vondt på skolen, 

fordi han var annerledes enn de andre. 

En gang ble mamma og pappa ringt 

etter, da hadde noen grisebanka han. 

En gutt hadde holdt han, en slo, en 

sparka og en sto å passet på at ingen 

så det. Hvorfor? Jo fordi han ikke var 

som alle andre, han pratet ikke som 

dem, og han hadde fortalt læreren at 

de hadde gått til skogen for å snik

røyke. De skulle hevne seg. Han hadde 

skoavtrykk i tinningen, og over magen 

der sonden hans er. Han ene gutten 

hadde sagt at slike som han, ikke 

hadde livets rett. Tenk så mye vondt, 

bare fordi man er litt annerledes. Tenk å 

være så slem med andre, det gjør 

vondt å tenke på, de var slemme med 

han uten grunn. Selv om de mente de 

hadde en grunn, fordi han hadde sla

dra på dem. Han gjorde jo egentlig ikke 

det, han har lært at gå utenfor skolens 

område ikke var lov, og røyking og barn 

er heller ikke lov så da sa han i fra. Han 

er en parragrafrytter, regler skal følges, 

har han lært noe ja da er det slik, det 

kan ikke forandres. Det kan være van

vittig irriterende, jeg vet det. De skadet 

broren min bare fordi han ikke er som 

dem. Han er ti ganger bedre enn dem, 

fordi sammen med han kan man være 

seg selv, man trenger ikke late som om 

man er noe annet enn seg selv. Å være 

seg selv i nærheten av han er ganske 

enkelt.

 I dag går han på Frøy, det er en skole 

for de som trenger litt annerledes 

læring, han er glad der, han gleder seg 

til skolen og han har fått venner, venner 

som er som han. Når han var blitt trygg 

der, var han glad og lykkelig når han ble 

vekket om morgenen, han sa ofte: 

”skole i dag mamma, skole nå Nikki” 

og gliste.

Noen dager som er vanskelige for han, 

er når han har hatt mange og lange 

epilepsianfall, da sliter han med å si hva 

han vil. Han står og da sier han ofte det 

samme om igjen og om igjen. Det er så 

utrolig irriterende noen ganger, men 

samtidig må det jo være ganske skrem

mende for han. Han vil gjerne fortelle 

masse, ting han har vært med på, ting 

han gruer seg til og ting han gleder seg 

til. Noen ganger bruker han enkle tegn, 

spesielt ferdig tegnet, da får han ikke 

fram hva han mener, han blir urolig eller 

så begynner han å le. Han kan le av 

rare ord, han kan le av ord som er van

skelige å forstå. Det som er kjempe rart 

er at han forstår mange engelske ord, 

han er god i engelsk, han forstår mye 

og han prater masse engelsk, hvorfor i 

alle dager klarer han da ikke å si en del 

ord på norsk, det skjønner jeg ikke.  

Andre ganger bare glemmer han ord 

han har klart før, han bare glemmer ord 

helt uten grunn, eller han glemmer ting 

han har klart tidligere, da bare står han 

å ser på deg å sier at han ikke husker 

eller så sier han :”atte i morgen… ” det 

sier han om igjen  og om igjen.

Han kan ikke si r lyden, og mange ord 

har r i seg, noen ganger blir det så van

skelig å forstå hva han vil og hva han 

sier, noen ganger prater han så veldig 

Jeg prøver å si noe men du forstår ikke hva jeg mener.

Ikke helt som alle andre
En søsters betraktninger!
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fort at det blir helt umulig å få med seg 

hva han vil. Når man bare hører han 

prate, så tror man kanskje at han er 

mye yngre enn det han egentlig er, fordi 

han prater annerledes enn det vi gjør. 

Han høres ut som en liten unge sier 

noen.

”Nikki skal vi spille payday? Nikki til 

mandag skal jeg i busdag, skal på 

bowling busdag, skal du væle med da? 

Offer skal du ikke det? Nikki skal vi 

spille payday nå, Nikki offer svalel du 

ikke?” Det er enkle ord, ord som er 

lette å forstå og som egentlig er lett å 

si, bare ikke for ham. Skal gudene vite 

at det kan være irriterende, noe vanvit

tig irriterende. At planer blir forandret 

for det er noe som skjærer seg, at det 

er utredninger og sykehusbesøk som 

gjør at ting må utsettes, ting jeg har 

gledet meg til, som må utsettes. Hva 

med meg da? Hva med det å være 

søster, hvorfor får ikke søsken være 

med? Hva skjer når mamma og pappa 

blir gamle? Blir han mitt ansvar, hvem 

skal følge han, hvor skal han være, 

hvem er det da som skal passe på at 

han får den hjelpa han trenger?

Noen gjør narr av han når han prater, 

det er slemt gjort, han kan ikke noe for 

at han ikke kan prate som oss, han kan 

ikke noe for at han ikke forstår. Det er 

vondt og sårt å bli gjort narr av bare 

fordi du sier ting litt annerledes enn 

andre. Noen ganger gjør noen narr av 

meg, fordi de sier jeg sier l på en rar 

måte, en østfold måte. De som gjør 

narr av andre for måten de prater på er 

kanskje fordi at de blir usikre og ikke 

helt forstår hva han sier, det er jo bare å 

spørre om igjen. Jeg gjør det ofte. Han 

blir lei seg når noen må spørre om igjen 

hva han sier mer enn en gang, da vil 

han ikke prate etterpå. Noen ganger 

velger han å ikke prate, bare bruke 

tegn, det er også ord, men det er ord 

det er mange ikke forstår, man må ha 

lært tegn til tale for å forstå, og enda 

verre er det når han lager egne tegn.

Når man ikke har ord må man få alter

nativ kommunikasjon, det kan være 

både tegn og bilder eller en kombina

sjon av alt sammen. Samme hva det 

heter egentlig, bare det kan hjelpe 

noen å kommunisere, slik at man kan 

forstå den andre. Det er viktig å kunne 

få uttrykt seg, man blir ensom om man 

ikke har noen å prate med. 

Noen ganger er folk flinke til å prøve å 

forstå, noen ganger tar de det helt 

naturlig, men når man ikke tør eller får 

til å prate med andre blir man ensom. 

Jeg tror han var ensom under konfir

masjonsundervisninga. Mamma var 

med han som hans tolk, ikke fordi han 

ikke har ord men fordi han trenger en 

del ekstra og fordi at de ikke hadde 

klart å skaffe noen som forsto han. Han 

grua til hver gang, det var ikke mange 

som prata med han, de prata om han. 

Noen få prata med han, de blei over

raska over at han kunne så mye. Når 

de fant ut det, da kunne de spørre, da 

kunne de prate med han, da slapp de 

jo å gjøre oppgavene, han viste jo 

svara, han hadde jo lest det som var 

lekse og han er vanvittig flink i historie, 

og kan masse om verdenskrigene og 

slike ting som vi fikk spørsmål om. 

Noen sa de var på gruppe med en 

raring, en retard, min bror retarden, jeg 

sa ikke han var broren min, han er tvil

lingen min, jeg hadde ikke lyst til å si 

det, jeg blei bare lei meg når jeg hørte 

det.  For å være retard, må man være 

mentalt retardert eller ha psykisk utvi

klingshemming, han har ikke det, han 

har bare mye annet. Han har felt i hjer

nen sin som har masse elektriske 

impulser, han har felt som ikke fungerer. 

Tenk om det var de som ikke kunne 

prate da. Tenk hvordan de hadde følt 

seg da.

Ord, ord er mye rart, for oss er ord en 

del av det å være oss, vi kan bruke 

dem som vi vil, vi kan gjøre oss forstått, 

for han er ord noe som er vanskelig, 

noe som han ikke helt forstår men 

samtidig forstår, ord er vanskelig. Å 

finne ord om hva ord er, synes jeg kan 

være vanskelig, det er vanskelig å få 

forklart hva man mener uten å bli mis

forstått. Det er så utrolig fort gjort å 

misforstå ord, og da blir man lei seg 

eller sint, men har man ord så kan man 

jo forklare hva mener, men når man har 

ord og ikke forstår hva orda er så får 

man ikke forklart seg. Da blir ord van

skelige, det er vanskelig å sette seg inn 

i hvordan ord påvirker de som ikke har 

dem, eller som har dem i liten grad.

Det er ikke bare ord som er vanskelig 

for han, det er mye annet også som er 

vanskelig for han. Noe av det er det å 

forstå andre, han forstår ikke kropps

språk, han forstår forskjell på sint 

stemme og vanlig stemme, han blir 

redd om han hører noen med sint 

stemme. Stemmen trenger ikke være 

sint, den kan være litt høy, da tror han at 

man er sint og han blir redd. Når han 

blir redd, blir det enda vanskeligere for 

han å forstå for han lukker seg inne i 

seg selv. Noen ganger forstår jeg ikke 

hvorfor han blir redd, vi kan være på 

kino, og det kommer en høy lyd vil han 

hjem. Han holder hendene for ørene og 

ser ned. Noen ganger går han i ring, 

noen ganger går han bare rundt og sier 

”poke”, da tar han fingeren borti armen 

din. Han kan holde fingrene forran mun

nen, og le, han står og fniser av alt og 

ingen ting da er han glad og lykkelig. Du 

blir glad når han ler, sjøl om jeg kanskje 

er irritert på han, når han ler så blir du 

lattermild, det smitter. Han er ofte lykke

lig, han ler mye. Han er han, det er 

ingen som han, han er spesiell på sin 

egne måte. Han er min ”storebror” og 

jeg er glad i han akkurat som han er.

Anniken 15 år.
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Ekeberghallen var heldigvis stor nok til å 
ta imot rundt 50 stands fra ulike utstillere, 
samt opp mot 2000 besøkende, fordelt 
utover to dager. Nytt av året var større 
«vrimleområder», der det ble god plass til 
å teste ut ulike hjelpemidler. Særlig popu
lære var segway og såkalte «sitteseg
wayer», ved navn Genny.

– Vi er her for å se etter en liten 
stol til innebruk, forklarer Nils 

Herman sen, imens kona Lill Kristin 
Hermansen klyver opp i Genny’en. 
Den lille rullestolen har kun to selv-
balanserende hjul, og tar svært liten 
plass.

– Det er veldig ålreit å komme hit 
og se og prøve ting, sier Lill Kristin 
Hermansen, som kjapt får teken på 
det nye hjelpemiddelet. Christian 
Rylander fra utstiller Nordic Health 

Design kan fortelle om stor interesse 
og mye besøk.

Seminarer
Nytt av året var også beslutningen om  
å holde fagseminarer begge dager. 
Onsdagen var det BPAseminar på etter
middagen med Hege Larsen, der rundt 
25 nysgjerrige tok turen innom. I tillegg 
delte Marianne Semner, som har BPA for 

Med hundrevis av besøkende og svært fornøyde utstillere kunne NHF Oslo og NHF Øst 

notere nok en suksess, da Hjelpemiddelmessa Øst gikk av stabelen for tredje gang.
■   Tekst og foto: Ida C. Freng

Messe-suksess for 
tredje gang

Sykkeldilla: Mange har fått med seg at 
også de over 26 år nå kan få støtte til 
aktivitetshjelpemidler, så Vegard 
Løkken (t.v) fra Hjelpemiddeleksperten 
og Finn Haff fra Qualitycare hadde 
hendene fulle med utprøvinger.



11

GrenseløstMedlemsblad for norges Handikapforbund Oslofjord Vest

sin datter, og Elisabeth Wilhelmsen (NHF Oslos regionstyre) på 
sine erfaringer med BPA. Enda mer populært var torsdagens 
seminar om Velferdsteknologi med Hilde Thygesen, første
amanuensis ved Diakonhjemmet høgskole. En rask håndsopp
rekning blant de over 100 fremmøtte viste en klar overvekt av 
ergo og fysioterapeuter samt sykepleier og studenter i publi
kum.

Populær stand
NHFs egen stand med eviggående vaffelpresse var som vanlig 
et populært innslag under messa. Det samme var Aktivitetstorget, 
der besøkende kunne få med seg rullestoltennis, oppvisninger 
fra Norske Servicehunder og prøve ut en egen kjørebane med 
de mange ulike hjelpemidlene man kunne teste.

– Vi er svært godt fornøyd. Det var godt med besøkende 
begge dager, og samtlige utstillere virker fornøyde. Nå skal 
vi gå i tenkeboksen og evaluere, slik at neste messe blir 
enda bedre, sier «messegeneral» Sverre Bergenholdt fra 
styringsgruppa.

Nyhet: Jeanine Flaatten og Kristine Westby fra Krabat viser frem den nye 
barnerullestolen Krabat Sheriff S2, som har fått mye oppmerksomhet og 
masse bestillinger.

Populært: Det var mange som benyttet sjansen til å stikke innom 
Michael Bjerke på Togemos stand, for å prøve seg på en vaskeekte 
Segway!

Kjapt teken: Lill Kristin Hermansen får instrukser fra Christian Rylander 
på hvordan hun skal kjøre gennyen.

Dreven: Einar Enevoldsen fra Oslo Rullestoltennisklubb svingte racketen 
på Aktivitetstorget.

Godt besøkt: Over 100 besøkende tok turen til seminaret om 
Velferdsteknologi, som ble holdt av førsteamanuensis Hilde 
Thygesen.
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tlf: 974 80 800
e-post: bpa@aleris.no
www.aleris.no/bpa

Brukerstyrt personlig 
assistanse i Aleris  
er supert!

Tekstside

Din samarbeidspartner innen:
Adressering  • Plastpakking  • Håndarbeide • Pakking

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

ann DNF_Layout 1  25.01.13  13:41  Side 2

Annonsen skal settes på tekstside

For mange slagrammede og pårørende kan ofte hver-
dagene 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 mandager fra kl. 16  
og et par timer. 

På kafeen kan vi slå av en prat, dele erfaringer og gi 
gode råd til hverandr e. Medlemmer fra styret i LFS 
Buskerud vil være til stede disse dagene.  

Vennlig hilsen Landsforeningen For Slagrammede 
(LFS) Buskerud

Kaffetreff  
for slagrammede!
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Størst av alt
Er Kjærleiken

draumen
Ber - bind saman

Tole alt -
Trassar alt - kjærleiken draumen

Livselden me alle eig i oss. Reidun Odland 25.5.14
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Politisk smånytt fra NHF
Extra-midler  
til NHF
Nå er det klart at det i 2. runde  
av ExtraStiftelsens pilotordning 
EXTRAEXPRESS kom inn hele 
440 søknader totalt, og av disse 
står Norges Handikapforbunds 
lokallag, landsforeninger, regioner 
og sentralledd for hele 50 stykker! 

Pilotordningen har hurtigbehand
ling av søknader, med forenklet 
søknadsprosess og anledning  
til å søke støtte på enten 10.000, 
20.000 eller 30.000 kroner. 

Ved tildeling legges det vekt på 
stimulering av frivillighet, særlig 
lokalt, aktivitet, mestring og  
tilrettelegging av aktivitet samt 
brukerstyring og nærhet til  
bruker.

Etterbetaler 16 millioner
BPAleverandøren Uloba måtte i høst etterbetale 16 millioner kroner til assisten
ter i Oslo, etter at avisen Dagbladet avslørte at de brøt arbeidsmiljøloven og ikke 
hadde fulgt overtidsbestemmelsene. Selskapet skal ha etterbetalt totalt 16.6 
millioner kroner, med gjennomsnittsutbetalinger på mellom 8000 kr og 10.000 
kroner til assistenter i Oslo.

NAV-ombud?
Til tross for at det å få på plass et 
NAVombud var en av hans hjerte
saker, ser det ikke ut til at arbeids 
og sosialminister Robert Eriksson 
(Frp) vil jobbe for å få dette på 
plass, melder bladet Velferd. Han vil 
i alle fall ikke gjøre noe før ekspert
gruppen som nå gjennomgår NAV 
leverer sin sluttrapport i mars 2015. 
«Jeg ønsker imidlertid å avvente 
den ovenfor nevnte ekspertgrup
pens rapport før jeg tar endelig stil
ling til om det bør etableres et Nav
ombud», skriver Eriksson i et brev til 
SVs Karin Andersen, som har bedt 
om fortgang i saken.

Innsats mot  
statsbudsjettet
NHF gjør sitt for å påvirke det 
endelige statsbudsjettet, og ber 
blant annet Stortinget om å stoppe 
de varslede kuttene i barnetillegget 
og bilstønadsordningen, melder 
NHF sentralt på sine hjemmesider. 
Kritikken mot regjeringen har haglet 
fra flere hold etter offentliggjøringen 
tidlig i oktober. NHF har deltatt i 
flere møter på Stortinget om bud
sjettet, blant annet i de ansvarlige 
komiteenes høringer. 
Høringsinnspillene er tilgjengelige 
på de sentrale nettsidene.

Universell utforming er en  
investering i framtiden
Den fysiske utformingen av samfunnet har stor betydning for 
individets muligheter. Universell utforming er viktig for å sikre 
funksjonshemmede deltakelse i utdanning, arbeid og samfunns
liv. Universell utforming innebærer samfunnskvaliteter som er 
positive for alle innbyggere. Det er uklart om Regjeringen fortsatt 
har en visjon om at Norge skal være universelt utformet i 2025.

NHF etterlyser en tydelig satsing på ny handlingsplan. NHF 
mener ny handlingsplan må ha skole som hovedprioritering, i 
tråd med anbefalingene fra innspillsrunden til ny handlingsplan. 
En inkluderende skole legger grunnlaget for deltagelse i videre 
utdanning og arbeidsliv.

Vi finner det naturlig å minne komitéen på et anmodningsvedtak 
fra 2013 hvor Stortinget anmodet regjeringen om: «Stortinget 
ber regjeringen legge frem forslag om en fremdriftsplan for å nå 

den vedtatte visjonen om et universelt utformet samfunn frem 
mot 2025.» FrP og KrF stemte ikke for dette, de fremmet i ste
det følgende forslag: «Stortinget ber Regjeringen, på bakgrunn 
av den bebudede evalueringen våren 2013, legge frem forslag 
om en fremdrifts og finansieringsplan for å nå de vedtatte 
målene for et universelt utformet samfunn frem mot 2025.»

NHF ber komiteen å gi føringer om:
•	 Ny	handlingsplan	for	universell	utforming	utarbeides	og	trer	i	
kraft 1. januar 2015. Evalueringsrapport og innspillene til ny 
handlingsplanplan legges til grunn for satsingen. Bevilgningen 
økes til 21 millioner for 2015. 
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Med tommel på  
den dominerende hånd!
På denne måten innledet Rune Ramsli kurset for likepersoner i Kongsberg 24. og 25. oktober. Alt skal være 

så nøytralt nå. En likemann er ikke lenger en likemann og en fylkesmann er ikke lenger en fylkesmann.  

Problemstillingen fremkommer dersom en høyrehendt person skader tommelen på høyre hånd. Du kan da 

ikke lenger ikke henvise til tommelen på høyre hånd, men tommelen på den dominerende hånden.

■   Tekst: Torleif Støylen

Likepersonen
Hvem er denne mystiske skapningen? 
Likemannen, eller som det skal hete nå 
likepersonen. Når livssituasjon i familien 
endrer seg ved at et familiemedlem av 
ulike årsaker får en funksjonsnedsettelse, 
kan det være godt å snakke med noen 
som kanskje har vært gjennom noe lign
ende.  En god samtale med en likeperson 
har hjulpet mange på den lange veien 
mange må gå for å oppnå en god rehabi
litering eller hvor en skal finne frem i jung
elen av lover og bestemmelser som kan 
bidra til en enklere hverdag.

Kursdeltakere fra Innlandet, Øst og 
Oslofjord Vest møttes i 2 dager for å få 
faglig påfyll for denne viktige oppgaven.  
Hovedtemaene dreide seg om hvordan 
man skal kommunisere med personer en 
skal være likeperson for.

Diskusjonene som fulgte i kurset tydet på 
at temaene fenget, noe som tyder på at 
ønsket om å tilegne seg nyttig kunnskap 
om å veilede er viktig.

Hva er viktig for deg som  
likeperson?
Ønsket om å være et medmenneske, en 
støtteperson eller ganske enkelt være til 
stede for noen som trenger bistand, å 
finne de riktige løsningene for den vi er 
likeperson for. I dette ligger også å gi 
trygghet og ha evnen til å fokusere posi
tivt selv om utgangspunktet er vanskelig.

Mange er redd for å gi informasjoner som 
er feil eller ufullstendige. Dette kan være 
en barriere for noen, men ved å tilegne 
seg kunnskap kan det bli enklere. Nå skal 
man ikke være fagperson (lege, fysiotera
peut el.). Ved at det blir gitt riktig og god 
informasjon, kan dette føre til hurtigere 
løsning.

Veldig mye kos med egen misnøye
Med dette som utgangspunkt diskuterte 
deltakerne hvilke forutsetninger som 
måtte være til stede for å bli en dyktig 
likeperson. Å ha en positiv holdning 

når du møter den du er likeperson for er  
viktig.

•	 Evne	til	å	lytte	uten	av	avbryte
•	 være	imøtekommende
•	 ha	innlevelse	/	empati
•	 vise	respekt
•	 være	en	som	går	sammen	med	deg.
•	 	gi	håp	/	tenne	lys	der	alt	er	mørkt	og 

uoversiktlig
•	 involvere	pårørende
•	 være	ferdig	med	egen	sorgprosess
•	 	gi	komplement:	Det var veldig fint at 

du tok kontakt med meg nå!

Å være en god veileder
Kjennetegnet på en god veileder er evnen 
til å ha 100 % fokus på den du er likeper
son for. Husk at likepersonen ikke skal 
være en fagperson. Et fint virkemiddel 
kan være å ha fokus på hvordan man kan 
veilede slik at det kan virke som det er 
personen selv som har innspill til hvordan 
løse nye problemstillinger. Et eksempel: 
Legen sier til en person som har vært 
hjertesyk: Hvis du vil bli frisk, må du slutte 
å røyke! Snur man påstanden kan du 
som likeperson spørre vedkommende: 
Hva tror du kan være det beste for deg å 
gjøre for å bli raskere frisk?
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Regionleder Rune Kløvtveit ønsket vel
kommen og informerte om Tilgjenge
lighetsutvalgets organisering og rolle. 
Leder for utvalget er Jan Ronald 
Skogsrud. I Telemark har Jan Ivar 
Hennum ansvaret sammen med Helmin 
Kvennodd. I Vestfold mangler en ansvar
lig, men her er Bertil Nerdrum og Toril K. 
Eriksen aktive medlemmer. Buskerud har 
heller ingen som er ansvarlig, men 3 
aktive medlemmer, Anne Lise Fluto, Atle 
Haglund og Brith Ek Wøien.

Regionen har en oppgave med å finne 
kandidater som kan påta seg et ansvar i 
alle fylkene. 

Regionen bistår utvalget ved behov og 
søker midler. Henvendelser som kommer 
til regionkontret blir videreformidlet via 
epost til den som er ansvarlig i fylket og 
med kopi til utvalgets leder. TU skal syn
liggjøre nødvendigheten av universell 
utforming og tilgjengelighet gjennom 
Sentrumsprosjektet, et prosjekt som er i 
gang med gode erfaringer så langt. 
Lokallagene involveres i prosjektet, og 
målet er å finkjemme både det som er 
positivt og det som er negativt i kommu
nene som blir besøkt. 

Det gis veiledning om universell utforming 
og tilgjengelighet til kommuner, utbyg
gere, arkitekter, studenter og ander som 
henvender seg til regionskontoret. 
Kartleggingen av grunnskoler skal følges 
opp ved behov.

Drammen kommune –  
hvordan jobber kommunen med  
universell utforming?
Arne Enger fra Planavdelingen fortalte at 
det er mange som jobber med universell 
utforming i kommunen. Universell utfor
ming gjelder for alle, og siden universell 
utforming er gitt i lovverk (overordnet), så 
er ikke dette spesielt nevnt i kommunens 
reguleringsplaner.
Enger var innom at det er mange ledd i 
byggesaker. Svikter et ledd faller alt i fisk. 
Det er en svakhet, og det må følges opp 
på bred front i forhold til eksisterende lov
verk. På uu.lifi.no finner man Statens krav 
som ligger i bunnen for alt. Byprosjektene 
i Drammen som har ansvar for offentlige 
områder har en stor og kompetent stab. 
Her er universell utforming en naturlig del 
av sjekklisten. Enger nevnte også opp
graderingen av Strømsø torg, hvor kon
sulentene var lite interessert i universell 
utforming. Dette bød på store utfordrin
ger, og mye måtte rettes opp i etterkant. 
Universell utforming er kommet for å bli, 
for det legger til rette for alle, ikke bare 
funksjonshemmede. Han nevnte også 
heisen på bybroa som brukes av syklis
ter. Videre nevnte han at de har godt 
samarbeid med Drammen eiendom 
(ansvar for kommunens bygg) og Statens 
vegvesen om gode løsninger. Som han 
sa: «Vi lærte mye av saken som angikk 
Busstasjonen». Her er det en del svikt 
med tanke på universell utforming. Vi fikk 
inntrykk av at Drammen kommune abso
lutt har universell utforming som et mål.

Byggesaker
Saksbehandler i Drammen kommune 
Tien Le Thi mente det tar tid å omstille 
seg i forhold til lovverket, og at det ofte 
handler om holdninger. Ansvar handler 
om å ha kompetanse og kunnskap på 
det feltet man jobber med.  Regler om 
universell utforming slår inn når man byg
ger, men det gjelder også for eksiste
rende bygg. Hun mente også at kommu
nale råd for funksjonshemmede bør 
komme inn før byggeplaner foreligger, 
kreve involvering i prosjektene på et tidlig 
stadium. For å få på plass alle krav, for
skrifter og alle detaljer kreves det vilje hos 
aktørene. Alle har et ansvar for et felles 
mål, og alle må følge opp. Thi mente det 
er nyttig å ha med personer med nedsatt 
funksjonsevne i prosjektene fra prosjekte
ring til ferdigstillelse. Hun etterlyste også 
bygningskontrollen – hvor er den? Teori 
og praksis er to forskjellige ting! Tekniske 
løsninger ender ofte opp med en annen 
løsning enn ønsket, derfor er det viktig å 
følge med og påpeke.

Tips!
DIBK.no – Direktoratet for Byggkvalitet.

Media – tips, triks og trender
Mediarådgiver i NHF Terje Herttua, startet 
med å si at man skal være relevant til det 
man skal formidle. Dette illustrerte han 
med å vise en bildeserie av seg selv i ulike 
situasjoner. Budskapet var at ingen bilder 
ga noen pekepinn på hvorfor han var hos 
oss på kurset.

Universell utforming og  
tilgjengelighet i lokalmiljøet
Tilgjengelighetsutvalget (TU) i NHF Oslofjord Vest består av- og 

drives av tillitsvalgte. 10.-11. oktober inviterte de til kurs på 

Tollboden i Drammen.

■   Tekst: Karine Strand Kløvtveit
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Statsbudsjettet var neste punkt. Her er 
det en kamp å kjempe, da det ikke var 
nevnt noe om universell utforming i bud
sjettet. Stortinget forventer en frem
driftsplan fra Regjeringen om uu, for at 
Norges innen 2025 skal være universelt 
utformet. Herttua kom også inn på saken 
om mindre boliger for å holde kostan
dene nede. SINTEF og andre samar
beidspartnere har kommet frem til at det 
ikke er byggekravene om tilgjengelighet 
som er årsak til høye kostnader, men 
beliggenhet og andre faktorer. På bestil
ling fra Jan Tore Sanner ble Høgskolen på 
Gjøvik bedt om å lage en rapport. 
Heldigvis for alle, inkludert Sanner, ble 
det en så dårlig rapport at den ikke blir 
vektlagt så mye i det videre arbeidet. 
FFO, Nav Hjelpemiddelsentral, Eldre
rådet, Uloba, Sintef og NHF har samar
beidet med høringssvar, og det vil bli en 
ny diskusjon når alle høringssvarene er 
gjennomgått. Neste skritt er å drive 
lobby virksomhet, og dette har ført til et 
opplæringsseminar i Stortinget. Et medi
apress på Sanner er et annet samar
beidsprosjekt, hvor NHFs rolle er å finne 
en «case» som kan vises på nasjonal 
sending. 

Universell utforming gjelder alle, her må vi 
få frem at det gjelder alle, alle blir eldre og 
det kreves en holdningsendring. Det 
burde følge en holdningsendring med 
forskriftene, mente Herttua. Han oppfor
dret oss til ikke å bruke ordet likestilling 
(forbundet med kvinner og likestilling).

For NHF er media viktig, derfor må vi 
svare på henvendelser og vite at kritikk 
fra vår side kan skape motstand. Vi må 
være attraktiv, åpen og en pålitelig kilde. 
Budskapet er viktig, for hvordan vi skal 
formulere og kommunisere vårt budskap 
handler om troverdighet og evne til å 
oppnå tillit. Gjenta ofte det du vil få frem, 
og tenk på hvem som skal høre på bud
skapet. Pressen er en kanal, journalister 
og media er ikke et mål i seg selv, men en 
kanal for å nå ut til ønsket målgruppe.

Ved godt mediearbeid oppnår vi: godt 
omdømme, tillit, godt samarbeid, hjelp 
og endringer. Media er interessert i urett
ferdighet, VISAKnyhetskriteriene, ferdig

snekret sak, personifisering og saker som 
vekker følelser. Gladsaker bygger godt 
omdømme. 

Universell utforming i bygg  
og uteområder
Faglig leder, Trine Presterud fra Universell 
utforming AS startet med å si at Universell 
Utforming AS driver med rådgivning, og 
at de tar betaling for sine tjenester. De har 
nylig feiret 5 års jubileum, og har mange 
store prosjekter som nå går i pluss. Dette 
er positivt, for det går tilbake til eierne, 
som er: Norges Handikapforbund, 
Norges Blindeforbund og Hørsels
hemmedes Landsforbund. Styreleder for 
Universell utforming AS er Lars Ødegård.
Universell utforming AS skal ha god kom
petanse på gode løsninger for alle typer 
funksjonsnedsettelser og skal forholde 
seg til oppdragsgiver. De er i dag 8 
ansatte. Det jobbes mye med kvalitets
sikring av planer, og universell utforming 
må være med helt fra starten. Dette for å 
hindre diskriminering, hindre utestengelse 
og redusere uhell og skader. 

Universell utforming AS har gjort en del 
kartlegginger av kjøpesentre. Der ser 
man på:
Tilgjengelighet: trinnfritt, plass, romslige 
heiser.
Sikkerhet: merking / kontraster, trapper, 
nivåer, belysning, glassflater og bevegel
sessoner.

Prestrud kon inn på konkurransefortrinn 
ved universell utforming. I fremtiden vil 

markedet etterspørre bygg og lokaler 
som er universelt utformet. Dette er et 
fortrinn man må selge inn, for det igjen 
fører til flere leietakere, flere kunder, flere 
arbeidstakere og effektive medarbeidere.
Allmennheten har størst nytte av å ned
bygge samfunnsskapte barrierer. Det 
handler om menneskesyn. Vi har lovver
ket, men ikke verdier til å skjønne.

Kronikk / leserinnlegg:
 Introduksjon av et problem
 Utdypning av et problem
 Underbygge problemet
  Konsekvenser hvis det ikke kommer 

noen løsning
 Forslag til løsning
 Oppsummering 
Lokalaviser leses i sin helhet – bruk disse!
Innsalg til pressen:
 Ring først, og følg opp med en epost
 Finn riktig journalist
 Eksklusivt 
 Understrek hvorfor dette ble en god sak
Når pressen ringer:
 Be om tid til forberedelser
  Journalisten vil heller ha en god sak enn 

å dumme ut intervjuobjektet
  Be om å få ringe tilbake – skaff deg 

oversikt over saken
 Utform budskapet
  Be om hjelp fra kommunikasjonsråd

giver
  Si gjerne høyt for deg selv det du skal 

formilde før du er på lufta
  Be om å få starte opp på nytt dersom 

det er opptak og be om å få sitatsjekk 
ved skriftlig sak

Sosiale medier:
Foreløpig er NHF kun på facebook. Det 
foreligger anbefalinger for bruk av FB.

Ulike lovverk:
Nybygg og rehabilitering: Plan og bygningsloven (PBL) og byggteknisk forskrift, Tek 10
Eksisterende bygg: Diskriminerings og tilgjengelighetsloven (DTL)

Norsk Standard (NS) 11001 (2009) anbefales å leses, og henvise til at denne må bru
kes. Lovverket henviser til standarden. 

Prestrud viste flere eksempler på løsninger og var innom de ulike gruppene av syn, 
hørsel, bevegelse og miljø. Hennes budskap var å tenke universell utforming fra tidlig 
fase, og gode løsninger koster ikke alltid mer.

www.universellutforming.org

«En definisjon av  
universell utforming:

uu = likeverdige løsninger»
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Helle skole stod ferdig 1.august 2009. 
Skolen har i dag 7 trinn med til sammen 
204 elever og 45 ansatte. Skolen er en 
skole for fremtiden der utformingen av 
skolebygget og uteområdet gir de beste 

rammevilkår for varierte læringsformer.  
Skolen søker å ivareta estetikk, miljø og 
inneklima. Romplanen og møbleringen 
legger til rette for fleksible læringsaktivi
teter.

Skolen har universell utforming og er til
rettelagt for funksjonshemmede. Hoved
inngangen gir god tilgjengelighet for rulle
stolbrukere. Det er døråpnere på de fleste 
dører, lave dørstokker og det er heis. Det 

HELLE SKOLE
For en tid tilbake foretok NHF en kartlegging av alle grunnskoler i Telemark, Buskerud 
og Vestfold. I Telemark var det Helle skole i Kragerø som kunne vise til den beste  
tilretteleggingen for personer med funksjonsnedsettelser og universell utforming.
■   Tekst og foto: Helle skole
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er også muligheter for å koble til lydan
legg i alle baser for hørselshemmede. 
 
Skolen er tilpasset tomten og utformet 
slik at landskapet kommer til syne inne i 
bygget. Materialvalg og fargevalg gir et 
helhetlig estetisk inntrykk både ute og 
inne og er i sin helhet av miljøvennlige 
materialer. Det er godt lysinnfall til alle 
rom gjennom store vindusflater.

Det er tatt hensyn til støydemping og det 
er god akustikk. Skolen blir varmet opp 
med jordvarme og det er gulvvarme i alle 
garderober og i SFObasen og med god 
ventilasjon i alle rom. 

Skolen er bygd i en enhet som ivaretar 
korte avstander mellom læringsbaser, fel
lesrom og spesialrom. Den er oversiktlig 
og lett å finne frem i.

Helle skole er tilrettelagt for andre bruker
grupper etter skoletid.

Uteområdet er tilrettelagt for å ivareta 
fysisk aktivitet og estetikk. Det er for øvrig 
lett tilgang til uteområde fra alle lærings
baser med egne innganger til hver base. 
Skolegården har store arealer med natur
tomt som innbyr til fri lek. Elevene har til
gang til kunstgressbane, aktivitetspark 
med skaterampe og skateelementer, 

skategrop, ballbinge, husker, ørnerede, 
sandkasser, sklie, og natur klatrejungel. I 
tillegg har skolegården områder med fast 
dekke som kan benyttes til lek med 
hoppe strikk, slengtau og paradis. Skolen 
har også skøytebane og akebakke om 
vinteren.

Skolen har egen SFObase som ligger i 
tilknytning til 1.4.trinn, kunst og hånd
verksavdelingen og amfiet. SFObasen 
inneholder et fellesrom med dukkekrok, 
lekerom til byggeaktiviteter, lese/TVrom, 
kontor og terrasse. 
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Hvordan kan vi påvirke?
Høstkonferanse i SAFO Telemark, Vestfold og Buskerud ble gjennomført  

26.-27. september på Rica Park Hotell i Sandefjord med 27 deltakere fra NHF, 

NFU og FNDB. Konferansen tema var: «Hvordan kan vi påvirke?»
■   Tekst: Karine Strand Kløvtveit

Dette er en viktig arena for våre bruker
medvirkere i Safo TVB. Her er det anled
ning til å få faglig påfyll, motivasjon og 
erfaringsutveksling. Alt dette er ingredien
ser av stor betydning for å kunne gjøre en 
god jobb der man er, det være seg i kom
munalt / fylkeskommunalt råd, Nav eller 
helseforetak. Safo TVBs leder, Rune 
Kløvtveit ønsket alle velkommen før 
dagens første tema.

Brukermedvirkningenes ulike roller
Bjug Ringstad, tidligere regionkontorleder 
i NHF Innlandet, og nå nestleder i NFU 
var første foredragsholder. Han begynte 
med å minne oss på at brukermedvirk
ning er en rettighet, noe som er slått fast 
både i særlovgivning og overordnet lov
givning. Han understreket også at det er 
brukernes ansvar å fylle brukermedvirk
ningen med innhold. Han var også innom 
de ulike arenaer hvor det er brukermed
virkning, og at det er brukermedvirkning 
på flere nivå (individ, tjeneste og system
nivå). For å være en god brukerrepresen
tant skal man ha etablert avstand til sin 
egen diagnose, kjenne grensesnittet mel
lom brukermedvirkning og politisk påvirk
ning. Det er viktig å sette seg inn i pro
blemstillinger og bidra aktivt til endringer. 
Ved behov skal man kontakte andre 
bruker representanter og organisasjoner 
for å drøfte synspunkter. Opplæring og 
oppfølging må man melde fra om ut fra 
behov. 

Kommunene og fylkeskommunene skal 
sørge for at mennesker med nedsatt 
funksjonsevne blir sikret åpen, bred og 
tilgjengelig medvirkning i arbeidet med 
saker som er særlig viktige for mennes
ker med nedsatt funksjonsevne. Dette 
gjelder bl.a. tilgjengelighet, arbeid mot 
diskriminering på grunnlag av nedsatt 
funksjonsevne og tjenester for mennes
ker med nedsatt funksjonsevne. 

Som brukerrepresentant i et kommunalt 
råd for funksjonshemmede forholder vi 
oss til ALLE saker som angår / skjer i 
kommunen, derfor er det viktig med for
ankring hos Rådmannen. Rådet har 
makt, og kan hindre at en sak blir tatt opp 
i et vedtaksført kommunalt organ hvis 
saken ikke er forelagt rådet, og det er 
logisk at saken skulle vært der. Ofte 
glemmer saksbehandler at rådet skal ha 
saken til behandling – krev at saken 
behandles på nytt.

Universell utforming
Leder i Safo TVB, Rune Kløvtveit loset 
oss gjennom hva universell utforming er, 
og hvorfor vi skal ha dette. Universell 
utforming er nødvendig for noen, bra for 
alle. Et universelt samfunn inkluderer alle 
mennesker uansett livssituasjon, og kla
rer man å få til dette vil flere klare seg uten 
behov for masse hjelpemidler og annen 
bistand. Man har en funksjonsnedset
telse, men blir funksjonshemmet på 
grunn av samfunnsskapte barrierer. 

Funksjonshemninger oppleves som 
situa sjonsbetinget. Norge skal være 
univers elt utformet innen 2025, men det 
er en lang vei å gå. Mye gjenstår, og vi 
som brukermedvirkere på ulike arenaer 
må være med å passe på at dette ivare
tas.

Arbeidsmiljøloven overskygger  
annet lovverk: Hva med beboernes 
rettigheter i kommunale boliger
Janne Skei, tidligere ansatt i NHF, nå i 
JAG Assistanse. Først fikk litt historikk 
om JAG Assistanse, som bygger sitt 
verdi grunnlag på Independent Living: 
Menneske og borgerrettigheter, likeverd, 
likestilling og ikke diskriminering.

Det overordnede målet er at alle skal bo 
trygt og godt, og det skal gis nødvendig 
bistand til de som ikke kan få egen bolig. 
FN konvensjonen sier at det skal være 
max 4 boliger i en sammensetning, boli
gene skal være i vanlige boområder og 
boligene skal være universelt utformet. 
Man skal kunne disponere og motta tjen
ester i eget hjem. Kommunene ønsker å 
samle flest mulig på ett sted, selvsagt av 
økonomiske og praktiske årsaker. 

Helse og omsorgsloven setter rammer 
for rettighetene for personer i boligene. 
Formålet er å forebygge, behandlet og 
tilrettelegge. Her skal det forebygge sosi
ale problemer, man skal leve og bo selv
stendig, ha en aktiv og meningsfylt til
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værelse med likeverdig tjenestetilbud. 
Det skal sikres tilpassing til den enkeltes 
behov og tjenestebehovet skal legges til 
rette med respekt for den enkelte intrigi
tet og verdighet.

Helsepersonell skal sikre og oppfylle lov
pålagte plikter og jobbe systematisk med 
kvalitetsforbedring. Faglighet er ikke ens
betydende med at man klarer å se det 
beste for bruker. Det skal være skriftlige 
og nedfelte prosedyrer til de som leverer 
tjenester i boliger, nettopp for å sikre at 
de som mottar får trygghet. 

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er 
en alternativ måte å organisere tjenesten 
på. Det er mulig å få BPA selv om en ikke 
bor i bolig / bofellesskap. BPA er en 
annen måte å utvikle tjenester på for å 
ivareta brukers behov.

Arbeidsmiljøloven (AML) gir grunnlag for 
helsefremmende og meningsfylt arbeids
situasjon. Formålet med AML er å bidra til 
et inkluderende arbeidsliv. Her innbefattet 
regler for arbeidstid, men Arbeidstilsynet 
kan gi samtykke til andre arbeidstidsord
ninger og fagforbund kan også gi dispen
sasjon. AML skal forebygge skade og 
sykdom og fremme fysisk og psykisk 
helse og velferd. Når man arbeider i et 

hjem, kreves det tilrettelegging for både 
tjenesteyter og tjenestemottaker. Spesielt 
med tanke på inneklima i forhold til røyk, 
allergier og lysforhold (lysømfintlig). AML 
skal beskytte arbeidstaker og de som 
mottar tjenester.

Kommunenes organisering av  
tilrettelagte boliger

Kari Melby fra NFU startet med 
et tilbakeblikk:
1960:   Frem til da sentralinstitu

sjoner
1970:  Nedbygging av institusjoner
1980:   Trygdeboliger og boliger 

med livsløpsstandard
1990 tallet: Omsorgsboliger

En tilrettelagt bolig er særskilt tilrettelagt 
for mennesker med funksjonsnedsettel
ser og for personer med spesielle bolig
behov av varig karakter. Kommunale 
boliger skal ha faglig kompetanse og 
trygghet. Det er ingen rett å ha krav til en 
slik bolig av kommunen, bare hvis du ikke 
kan skaffe deg bolig selv. Det er mange i 
kø for å få bo i kommunale bofellesskap, 
da det er lite bygging av denne typen. 
Tanken bak bofellesskap er at det er god 
økonomi for kommunen og beboerne 
betaler husleie. Et bofellesskap er organi

sert med kontor, personalrom / soverom, 
felles oppholdsrom, felles kjøkken og 
personale i turnus. Her er det ikke rom for 
selv å velge hvem man vil omgås / bo 
sammen med. 

Et enkeltvedtak gjelder kun den enkelte, 
men det er fort gjort at det blir fellesved
tak. Derfor er det viktig at enkeltvedtaket 
spesifiseres. 

Når man skal velge bolig, er det mange 
hensyn å ta. Skal man flytte inn i bofelles
skap, kjøpe egen bolig, flytte alene til 
egenleid bolig, flytte sammen med en / 
noen man selv velger eller flytte til en 
større bolig.

Uansett hva en velger, er det viktig at 
tjen estetilbudet er på plass. Individuell 
tjenesteyting i bofellesskap etter enkelt
vedtak og individuell tjenesteyting i egen 
bolig etter enkeltvedtak.

Oppsummering: To lærerike og inspirer
ende dager var konklusjonen til fornøyde 
deltakere. Gode temaer med flinke fore
dragsholdere og tid til å snakke med 
hverandre. Det ble også mulighet til å 
komme med ønsker for tema / innhold til 
dagskurset i mai, og 2dagers kurset 
siste helgen i september 2015.

 NHF Oslofjord Vest ønsker dere alle  
en god jul og godt nytt år.



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?

Anna-Lisbeth Mikalsen 
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

Regionkontoret

Grenseløst 
Medlemsblad for norges Handikapforbund  
Oslofjord Vest (Buskerud, telemark og Vestfold) 
Utkommer 4 ganger pr. år, 22. årgang
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Årsabonnement kr 150,- for 4 utgaver.  
Bankkonto: 8380.08.05964

Alle hevnendelser vedr. Grenseløst til 
nHF Oslofjord Vest, skogergata 1, 3112 tønsberg
tlf. 91 30 37 38 
e-post: nhf.oslofjordvest@nhf.no 

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

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

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

Torleif Støylen
e-post: torleif.stoeylen@nhf.no
tlf. direkte 95 52 82 07
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Media Direct norge, Postboks 2385, 3003 Drammen
tlf. 32 20 56 00, fax: 32 20 56 99 

Trykk: 
BK Grafisk, Postboks 2076, 3202 sandefjord  
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Sofakroken

■   Foto: Jan Arne Dammen

Men vi ser også at nye tradisjoner er 
kommet til fra Amerika og andre steder 
og noen er blitt helt borte. Tradisjonen 
med seriøse litterære julehefter eksisterer 
ikke lenger. Det var en nødvendighet fra 
1800tallet og opp igjennom mellom
krigsårene og det fantes enda noen i 
1960. Nå er det bare tegneseriene som 
lager litt ekstra i heftet sitt til jul  slike som 
Knoll og Tott, Finbeck og Fia, Stomperud, 
Kaptein Vom og megler Smekk og mange 
flere. 
 Men de flotte litterære juleheftene, 
hvorav de første kom ut omkring år 1800, 
de er ikke mer. I mellomkrigstiden hadde 
de sin storhetstid. Alle sammenslutninger 
hadde sine julehefter, organisasjoner, 
kirke samfunn, avholdslosjen, sportsjule
hefter, Landbrukets Jul, Jul på havet, 
politiske julehefter, krigsjuleheftene gitt 
ut med fare for de som våget, hjelpeorga
nisasjoner, Julehefter for barn, for ung
dom og mengder andre.
 Før spilleautomater og skrapelodde
nes tid var juleheftene en sikker inntekts
kilde for humanitære organisasjoner og 
interesseorganisasjoner. Først ute var 
Røde Kors med julehefte i 1921. I 1933 
fikk det navnet ”JULEFEST”. Et blad som 
het ”SOLGLIMT” og var beregnet på 
”vanføre” ga ut sitt første julehefte i 1927 
 ”SOLGLIMTS JULENUMMER.” Senere 
ble det kalt ”VANFØRES JUL”. Et jule
hefte som eksisterte noen år het ”DØVES 
JUL”. Ifølge folketellingen var det i 1920 
her i landet 8.891 vanføre under 65 år. 
Ordet ”krøpling” var akseptabelt den 

gangen. Godt noen tok tak i alt dette 
skrotet  for ikke alt var bedre før om 
noen mener det. 
 La oss stoppe ved vår egen organisa
sjon, Norges Handikapforbund, og hvor
dan de fikk skikk på juleheftene til funk
sjonshemmede, men det var først i 
1974/75. Norges Vanførelag var med i et 
julehefte og SOLGLIMT var et av de før
ste startet av Toralf Sandvik fra Volda 
som omtaler seg selv som meget vanfør 
og at han ikke lenger skammer seg ved å 
si det. Norsk VanføreTidsskrift, utgitt av 
Norges Sosialforening for uføre, hadde 
julehefte, og jeg vet det kom ut så sent 
som i 1951. Knut Reistad som da hadde 
med dette å gjøre oppfordret leserne slik: 
Om vi i julen kunne finne tid til ettertanke 
og forståelse overfor de livsproblemer vi 
vanføre har”. Det blei aldri noe greie på 
disse juleheftene  de skrev ofte det 
samme fra år til år. Ord som krøpling og 
setninger med ”lenket til rullestolen” var 
vanlig. Norges Handikapforbund klarte 
først å få elt slutt på alt slikt i 1974/75 
med tidsskriftet ”Handikapnytt”.
 Juleheftene var nødvendige for at det 
skulle bli jul, for først når de var i hus 
kunne feiringen begynne. Det var ikke 
mange som hadde råd til å kjøpe de flotte 
litterære verkene  vi kan kalle dem det  
de med kunst og kultur flott papir  virke
lig verdt å eie og ta vare på. Men så måtte 
en lage noe enklere også da på simpelt 
papir og mindre glamorøst for de med 
dårlig råd, og det var de fleste, men de 
inneholdt det som var et must i alle jule

hefter. De var alle bygd opp etter et visst 
mønster. Et vakkert omslag  gjerne 
”Dompap i Nek” eller ”Hest og slede på 
kirkeveg”. Først i heftet stod Jule
evangeliet, og dernest et splitter nytt 
juledikt hvert år. Mange av våre store for
fattere har hatt sin debut på dette jule
diktet. Det kunne bli en skilling av det om 
det ble antatt, og de var gjerne fattige alle 
de som ble store før de ble kjent, så det 
kom vel med. Det har ofte overlevd også 
det de laget. Jeg kan nevne Jakob 
Sande, som en høstdag etter slåtten lå 
ute på jordet og sleit med julediktet som 
han var blitt bedt om å lage. Det førte til 
”Det lyser i stille grender...” det som 
eksisterer den dag i dag som en salme 
inntatt i en Norske Salmebok. Så talentet 
kom tidlig til syne. Alle trossamfunn 
hadde sitt julehefte, og en mengde andre 
også, organisasjoner og sammenslutnin
ger av alle slag.
 Det første ”ordentlige” juleheftet som 
er utgitt i Norden het ”JULEROSER”, og 
var et praktverk som regnes som det flot
teste som er laget av slike, og det var i 
farger, med kunst og kultur på hver 
eneste side, av våre beste på området. 
Norske julehefter forteller en viktig del av 
vår historie, og det skal gjennom tidene 
ha utkommet ca. 800 forskjellige titler. 
Synd at de ble borte.

GOD JUL ØNSKES DERE ALLE FRA 
SOFAKROKEN MIN.
Else

Juletradisjoner gjennom 100 år
Hvor mange ganger må en ting gjentas før det kan kalles 
tradisjon? Det er jeg usikker på. Julen har alltid vært  
forbundet med tradisjoner, og ser vi nærmere på det så  
er det riktig når det gjelder juletre og en del annet. 
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Digitale hjelpemidler 
som alle vil ha glede av
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Ungdomsiden
Ansvarlig for siden: Birgitte Holmsen

Litt informasjon om 
hjelpemidler som kan 
være med på å gjøre 
hverdagen enklere for 
noen og enhver.

Activ Mouse =  
Skannermus
Skann inn bilder og tekst med 
Active Mouse direkte til PC. Du 
skanner flere linjer samtidig med 
100 % nøyaktighet, direkte til 
Word, Txt, JPG, PDF eller direkte 
til talesyntesen Voxit Speak App 
for direkte opplesning

Voxit Speakapp 2.6  
talesyntese
Voxit Speakapp er en tekstbehandler 
med innebygd talesyntese som konver-
terer tekst til tale. Det vil si at den kan 
lese all tekst du kan merke på en PC. Du 
kan velge fra et bredt spekter av språk, 
og mellom mannlige og kvinnelige stem-
mer. Ønsker du å lagre teksten som lyd-
fil, så kan du gjøre det på en enkel måte. 

Textpilot = Retteprogram
Hjelper deg med å rette skrivefeil på en 
enkel måte. Textpilot inneholder både 
stavekontroll og ordprediksjon. 
Stavekontrollen er svært avansert og  
retter flere og grovere skrivefeil enn  
det man finner i tekstbehandlere og  
lignende. Talesynteser på flere språk, så 
du kan få lest opp det du har skrevet. 

WiFi SmartPen
Skriv notater og ta opp lyd med god lyd-
kvalitet! Synkroniser  notater deretter tråd-
løst til din Evernote-konto! WiFi Smartpen 
husker alt du skriver og hører slik at du  
aldri går glipp av noe. WiFi Smartpen er et 
flott verktøy for de som har problemer 
med å skrive ned notater eller beskjeder. 
WiFi SmartPen er en avansert diktafon. 
Du skriver stikkord, og pennen tar opp det 
som blir sagt. Supert til å bruke om en  
sliter med å skrive, har en uleselig hånd-
skrift, eller til å ta opp forelesninger. Du 
skriver stikkord, og pennen kan i etterkant 
hente frem opptaket ved å peke med  
pennen på stikkordene. Notater og opptak 
kan overføres til PC eller MAC.
Echo Smartpen. Fungerer likt som WiFi 
SmartPen, men notater og opptak over-
føres til PC via USB kabel.

Ønsker dere mere informasjon om 
de digitale hjelpemidlene dere ser 
her, eller om det finnes flere lure 
hjelpemidler – så ta kontakt.

Laila Brandsdal Johnson
Telefon 924 65 185
E- post: johlaila@online.no   
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Jeg er en 46 år gammel mann med 
CP som i hele mitt liv har snyltet på 
offentlige trygdeordninger og sendt 
regningen til skattebetalerne  uten 
skam.

Det har seg slik at jeg gjerne står opp 
om morran. Mine motoriske evner og 
språklige utfordringer har gjort det 
vanskelig å finne høvelig arbeid til 
meg. Etter 25 år på uføretrygd har 
jeg akseptert at sånn blir det mest 
sannsynlig frem til jeg fyller 67 år.

Du og dine venner sier at det skal 
lønne seg å jobbe. I utgangspunktet 
tenker jeg som deg. Ja jeg er lokal
politiker for Arbeiderpartiet  og synes 
at arbeidslinjen bør være hovedveien. 
Samtidig skal måten vi argumenterer 
på være skånsom. For motstykket til 
dette mantra er at det skal straffe seg 
å være syk.

Nå er det ikke bare argumenter, men 
når du tar fra mine kollegaer som har 
barn 28 000 kr i året, så blir vanskelig 
å gi barna den oppveksten de ønsker. 
Før valget hørte jeg deg snakke om 
barnefattigdom. Du utviste et stort 
engasjement. Jeg tvilte aldri på at 
dette var et ektefølt engasjement. 
Men foreldre som er uføre har ikke 
alltid det store økonomiske hand
lingsrommet. De ønsker å gi barna 
sine fine opplevelser. Som en burs
dagfest, en julegave de kan snakke 
om på nyåret, opplevelser i en som
merferie som ikke bare blir lang men 
kjedelig når kompisene er bortreist. Å 
ta fra mine kollegaer denne mulig
heten er ikke pent. Du må gjerne ha 
med deg en ekstra voksen på aktivi
teter, og foreldredugnad kan bli van
skelig så å slenge en ekstra slant i 
kassen, kan være eneste måten å 
løse dugnadsfloken på.

Har statsråden tenkt på hvordan det 
er for oss og alltid bli stemplet som 
en belastning for nasjonalregnskapet, 
føle at vi blir skulet på som lat sabber 
og snyltere? Det utenforskapet som 
det blir pekt på hele tiden, blir forster
ket gjennom disse argumentene!

Jeg husker at sponsorene dine i NHO 
hadde en svær konferanse hvor de 
snakket om velferds fellen.!

Jeg er svært takknemlig for at jeg 
med min helse er født inn i et vel
ferdssamfunn som  gir oss trygghet 
for inntekt når vi ikke kan forsørge 
oss selv. Når dine sponsorer kaller 
dette en felle, blir jeg utrygg på frem
tiden.

Jeg håper du som statsråd kan tenke 
deg om en gang til om de kuttene 
som du foreslår er godt nok fundert. 
Dersom du ser at dette slår feil ut vil 
jeg få stor respekt for deg hvis du 
endrer mening.

Med Vennlig Hilsen

Kristian E. Hansen
Ufør.
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Åpent brev fra en latsabb
Ærede Arbeids- og sosialminister Robert Erikson.
■   Tekst: Kristian Erling Hansen

GUBBEN i HORNET
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Grenseløst tar kontakt med  
3 ivrige tursjeler i Larvik

Det hele startet med at en gjeng fra Norsk 
Revmatikerforbund startet en turgruppe 
hver tirsdag. De oppdaget da fort at det 
var vanskelig å finne passende turløyper 
som var tilgjengelig for mennesker med 
funksjonsnedsettelse. Det ble til at vi gikk 
de samme faste løypene hver gang, for
teller Inger som har savnet veldig å 
komme seg ut i naturen. Revmatiker
foreningen fikk en ide om å lage tilrette
lagte turløyper for mennesker med ned
satt funksjonsevne, og tok kontakt med 
FFO Larvik som synes ideen var veldig 
god.  FFO Larvik fikk økonomisk støtte fra 
Sophies Minde Stiftelsen. FFO Larvik tok 
kontakt med LOT for å få hjelp til utvikle 
hefte og heldigvis var LOT positive til å 
bidra. Vi opprette en prosjektgruppe og 
da var vi i gang, smiler de!

FFO Larvik ble nedlagt i mai, men årsmø
tet vedtok at heftet skulle fullføres.  

Laila Brandsdal Johnson og Inger Løberg 
som satt i styret som leder og kasserer, 
ble bedt om å fullføre jobben med brosjy
ren.

Vi laget en smørbrødliste som kriteriene 
for hvordan en god turløype for mennes
ker med nedsatt funksjonshemning skulle 
være. Noe av det var:  Løypene skulle 
være sprett rundt i kommunen og noen 
løyper skulle gå til sjøen, mens andre til 
skogsområder. Ikke for mange bratte 
bakker. Lett og komme gjennom bom
mer. Noen steder skulle ha HC toaletter 
og parkeringsmuligheter. Tilgjengelige 
turisthytter. Løypene skulle være varier

ende slik at man har flere valg for hvor 
man selv ønsker å gå.

Orienteringsveteraner fra LOT fikk i opp
gave og saumfare løypenettet. De fant 
mange flotte og varierende løyper og 
plukket ut de 9 beste løypene. Disse 9 
flotte turløypende er nå resultatet av hef
tet som kom ut i juni. Vi er stolte over 
resultatet og nå ønsker vi så mange som 
mulig bruker de.

Helt tilslutt: Vi vil oppfordre folk til å 
komme seg ut i naturen og prøve de 
mulighetene man har. Hvis du synes løy
pene blir for lang går det fint å gå halve 
løypen.

Grenseløst har fått et hefte som 
heter Forslag til turløyper for 
funksjons hemmede, spesielt for 
rullestolbrukere i Larvikdistriktet. 
Dette hørtes spennende ut og vi 
vil gjerne ta en prat og høre litt 
med de som står bak dette  
heftet.

■   Tekst og bilde: Birgitte Holmsen.

Utskremt reporter fra Grenseløst møter de 
ivrige og det er: Inger Løberg (Norsk 
Revmatikerforbund)  Laila Brandsdal 

Johnson  (Dysleksi Sandefjord og Larvik) 
Tore Fjeldskår (fra LOT) 



NHF har vært lenge i Uganda. Og er det 
noe som preger bistandsarbeidet i 
Handikapforbundet, så er det nettopp 
langsiktighet. Vi vet at det tar lang tid 

både å bygge opp en organisasjon og 
opparbeide tillit i de organisasjonene og 
miljøene som vi inngår samarbeid med. 

Utenfor samfunnet
Det er spesielt å komme til Afrika og en 
helt annen kultur. Det er andre lukter, 
andre smaker og andre farger. Det som 
imidlertid gjorde sterkest inntrykk på 
meg, og som først og fremst sitter igjen, 
er alle møtene med mennesker. 

Uganda er ingen velferdsstat, slik vi kjen
ner dette begrepet. Arbeidsledigheten er 
høy, korrupsjonen omfattende og utdan
ningsnivået lavt, selv om levestandarden i 
aller høyeste grad er på veg oppover. Har 
du en funksjonsnedsettelse, er du utenfor 
samfunnet. Det finnes ingen tilbud og du 

blir sittende alene, dersom du selv eller 
de omkring deg ikke tar tak. 

Spare- og lånegrupper skaper  
selvstendighet
NUDIPU er en paraplyorganisasjon 
bestående av mange organisasjoner av 
funksjonshemmede. Der vi i Norge har 
bevegelseshemmede som primær mål
gruppe, inkluderer vårt internasjonale 
samarbeid alle typer funksjonsnedsettel
ser og deres organisasjoner. På samme 
måte som NHFs arbeid i Norge, dreier 
NUDIPUs arbeid i Uganda seg om å sikre 
at mennesker med funksjonsnedsettelse 
blir likestilt med alle andre. Arbeids
formene er svært ulike, innholdet i arbei
det er ganske forskjellig, men målet er 
det samme: å bygge samfunn og struktu

Medlemsblad for norges Handikapforbund Oslofjord VestGrenseløst

Våren 2014 reiste forbundsleder Arne Lein til Uganda og besøkte NHFs samarbeidspartner 

NUDIPU, sammen med Svein Brodtkorb som leder NHFs internasjonale avdeling.  

I dette reisebrevet forteller han om en reise som gjorde inntrykk.

■   Arne Leins reisebrev fra Uganda

Får stoltheten tilbake
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rer som fører til at personer med nedsatt 
funksjonsevne kan leve selvstendige liv, 
hvor de selv har kontrollen, får være en 
naturlig del av samfunnet og bidra med 
de ressursene som den enkelte har i kraft 
av å være seg selv.  

Blant de mange aktivitetene NUDIPU dri
ver, er spare og lånegrupper. I et område, 
eller grend ville kanskje vi sagt i Norge, 
samles om lag 30 personer til en slik 
gruppe. Gruppa sparer penger og låner til 
hverandre. Slik kan medlemmene i 
gruppa få råd til å kjøpe ei ku, en gris eller 
frø til noen planter.  Når den som har lånt 
penger får solgt sine produkter på det 
lokale markedet, betales gjelda tilbake og 
en ny i gruppa kan komme i gang med 
sin aktivitet. 

Tillit og respekt
Vi var innom flere slike grupper. Et sted 
kom vi noen minutter etter at møtet 
hadde startet og ble avkrevd et straffege
byr. Reglene tilsier at alle må komme 
presis, og reglene gjaldt også for oss. 
Gruppa hadde i fellesskap innført ulike 
gebyrer for forseelser. Dyrest var det å bli 
tatt for å snakke nedsettende om et 

annet medlem i gruppa, det ville de ikke 
ha noe av. 

I front av rommet satt styret, med en 
metallkasse med tre låser foran seg. 
Nøklene til låsene var gitt til tre medlem
mer i gruppa, og nøklene skulle oppbe
vares adskilt. Om to av medlemmene ble 
sett sammen utenom de ukentlige sam
lingene, ble den ene fratatt nøkkelen. En 
effektiv metode for å forhindre korrup
sjon. I kassen var også gruppas protokol
ler og den enkeltes spareplaner skrevet 
ned. Alt var synlig, hele gruppa hadde 
innsikt i hva som skjedde, virksomheten 
var totalt transparent og bygget på gjen
sidig tillit og respekt. Gruppa kontrollerte 
seg selv. De forvaltet hverandres penger, 
de lånte av hverandre, de hjalp hverandre 
framover. Alt materiellet, metallkassa, 
protokollene og medlemmenes «bankbø
ker», hadde gruppa selv kjøpt. NUDIPUs 
bistand består av råd og veiledning. Det 
er også den delen av arbeidet NHF bidrar 
til. 

Nå stopper drosjene
En annen gruppe vi var innom, hadde 
holdt på noe lengre tid. Vi stilte noen av 

deltakerne spørsmål om hva det hadde 
betydd for dem å være med i denne 
gruppa. En kvinne, antagelig omkring 50, 
reiste seg og fortalte at tidligere kjørte 
«drosjene», som fungerer som våre bus
ser, bare forbi henne og enset henne 
ikke. Hun hadde ikke noe å betale med 
og var derfor uinteressant for dem. Nå 
som hun hadde klart å komme i gang 
med aktiviteter som gav inntekt, stoppet 
drosjene for henne og tilbød henne å sitte 
på. Hun var blitt en del av samfunnet i 
grenda, hun hadde fått tilbake sin stolthet 
og levde likestilt med de andre i samfun
net. 

Et tilbud som vokser
Da vi var i Uganda i februar var det dan
net rundt 700 spare og lånegrupper. Før 
sommeren var det etablert 800. Når dette 
reisebrevet trykkes, er tallet trolig over 
1000. I hver gruppe deltar det om lag 30 
personer. Nye grupper og deltakere kom
mer stadig til. Til sammen blir det et stort 
antall mennesker som får hjelp til komme 
i gang og ta del i et fellesskap og samar
beid som gir styrke.



32

Medlemsblad for Norges Handikapforbund Oslofjord VestGreNseløst

 

    

● ● ● 
 



33

Medlemsblad for norges Handikapforbund Oslofjord Vest Grenseløst

 

    

● ● ● 
 



34

Medlemsblad for norges Handikapforbund Oslofjord VestGrenseløst

I henvendelsen til 
Grenseløst skriver han:
Jeg startet opp 1. april i år, båten ble 
kjøpt senhøst i fjor 2013. Et av de 
store målene mine var å tilby grupper 
som ikke har det like enkelt med å 
komme seg på fjorden, særlig rulle
stolbrukere. Jeg startet med helt 
blanke ark og har måttet tjene inn 
penger for å bygge om båten til å 
kunne ta ombord rullestol. Jeg har 
ennå ikke tatt ut lønn til meg selv.

Jeg søkte mange steder for å få pen
ger til å gjøre båten mer universell, 
men der møtte jeg kun stengte dører. 
Derfor ble dette klart først i forrige 
uke.

Jeg kan ta ombord 3 stoler, passer 
best med de som ikke er elektriske, 
min båt er liten, men den kommer inn 
i smale sund som mindre båter gjør. 
Så kan jeg ta ledsagere inntil 10 stk. 
En time koster 2500 kr, da leier jeg 
inn en skipper slik at jeg kan være ute 
på dekk med mine gjester. Jeg guider 
om lokalhistorie, næringshistorie, 
geologi og mineraler, livet på øyene 
før og nå. Grenlandskjærgården som 
er mitt område har utrolig mye å tilby 
en båtgjest. Også et elvecruise fra 
Brevik til Skien er jo et alternativ.

Det er ikke mulig å få hc toalett 
ombord, men ved kai i Brevik er det 
10 meter unna båten eget toalett for 

hc. Har salg av drikke ombord og har 
kortterminal. 

Grenseløst sender tipset videre til 
leserne og ønsker Stein lykke til med 
prosjektet.

Stein Haugland og er skipper og daglig leder i 
Stein Haugland Sjøservice as som  holder til i 
Grenland i Telemark. Han har base på Sandøya, 
en øy på utsiden av Brevik. Hans facebookside:  
stein haugland sjøservice eller steinsjo.no.
■   Foto: Privat

Et flott engasjement og et flott  
tiltak i Telemarks skjærgård!
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D R A M M E N

M O D U M

H U R U M

L I E R

N E D R E  E I K E R

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

Avd. Tofte 
tlf. 32794249

Avd. Slemmestad    
tlf. 31282061

Avd. Sætre
tlf. 99307010

Bilbransjens 
Opplæringskontor i Buskerud

Lierhallen Svømme-
og Idrettshall

Lier
Tlf. 32 84 80 95

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

(21)

R I N G E R I K E

Hønefoss: 32 17 18 40 - Jevnaker: 61 31 12 00
www.coop.no

Kontormiljø Ringerike AS
Osloveien 75, 3511 Hønefoss

Tlf. 32 11 50 50 • www.kontormiljo.no

Brødrene Myhre AS
Hadelandsveien 841, 3520 Jevnaker
www.brodrenemyhre.no

R Ø Y K E N

S I G D A L

BDO AS
Næringshagan, 3350 Prestfoss

Tlf. 32 88 21 50

Å L

Ål Kommune
3570 Ål

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

VIC Kjemperud
3015 Drammen, Tlf. 32 83 29 45

__________________________________________________

DC-Renhold AS
3036 Drammen, Tlf. 47 02 87 26

__________________________________________________

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

__________________________________________________

Knudsen Regnskap
3027 Drammen, Tlf. 90 54 26 52

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

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

_________________________________________________

YX Klokkarstua
3490 Klokkarstua, Tlf. 32 79 88 10

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

_________________________________________________

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

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

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

__________________________________________________

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

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

R Ø Y K E N

D R A M M E N

H U R U M

Ø V R E  E I K E R

F L E S B E R G

M O D U M

N E D R E  E I K E R

KJØP KJAPT, TRYGT OG BILLIG

(21)

N E D R E  E I K E R

Interkommunalt Selskap
Kleivi, 3570 Ål, Tlf. 32 08 61 10
www.hallingdalrenovasjon.no
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40 år i tjeneste!

www.kongsberg.com

Spar • Jernia • Esso
tlf. 32 71 46 03

EIKER 
HUSBYGG AS

Anemonevn. 5
3050 Mjøndalen

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

ØVREBØ REHABILITERING AS 
HJELPEMIDLER FOR ELDRE OG 

FUNKSJONHEMMEDE 
POSTBOKS 604 

3412 LIERSTRANDA
TELEFON 32 24 42 50

E-post: 
firmapost@ovrebo.no

www.ovrebo.no

Vi ønsker alle våre 
forbindelser GOD JUL og 

GODT NYTT ÅR!

Sundrejordet 4,
3570 Ål

Tlf. 417 99 417

www.asplanviak.no

Bygg og tømmermester

Hans Petter 
Krane

Tlf. 970 98 482
Falkev. 19, 3475 Sætre

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

KROKSTAD INDUSTRIOMRÅDE

PB. 158, 3054 KROKSTADELVA

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

www.bermingrud.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

SAGBAKKEN
Hjemmebakeri og Gårdscatering 

Follestadveien 34, 3474 Åros

Vi er et familiedrevet �rma som lager mat 
og kaker til alle anledninger. 
Vi hjelper til med arrangementet når det gjelder
bryllup, kon�rmasjoner og andre viktige selskaper. 
Kaker er vår spesialitet. 
I våre marsipankaker har vi hjemmelaget
bringebærsyltetøy laget av usprøytet og
naturgjødslet bær fra egen åker. 

Vi har egen kokk og kan være behjelpelig med
servitører om det er ønskelig. 
Vi ønsker å gjøre vårt beste for at dere 
skal få en �n feiring av dagen.

Se gjerne på vår hjemmeside;
www.sagbakkencatering.no 
eller kontakt oss på 
mailis@sagbakkencatering.no
eventuelt på telefon 926 44 854.

Vi har lavvo som er tilrettelagt for 
funksjonshemmede .

Vi leverer over alt i nedre Buskerud, 
Asker, Bærum og Oslo

Rogneveien 10, 3431 SPIKKESTAD
Mob.: 911 30 839

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

Lever din blåresept her og 
få varene gratis hjemkjørt!

• Stomi
• Ufrivillig vannlating
• Kateter
• Brystproteser
• Diabetes
• Ernæring
• Sårutstyr
• Kompresjonsstrømper
• Støttebandasjer
• Hudpleie
• Sko

Vi er fagbutikken når det gjelder!

Tlf: 32 80 80 80
Erik Børresens allé 9, 3015 Drammen
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Storgaten 10, Tønsberg 
Tlf. 33 30 70 10 • www.linnea-ks.no
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A N D E B U

S A N D E F J O R D

L A R V I K

S T O K K E

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

office@vidaraasen.no • www.vidaraasen.no

MatBørsen AS
Borgeskogen 38, 3160 Stokke

Tlf. 33 74 43 00

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

www.telefast.no

Støtter NHF

H O R T E N

1.1.3

PROFILELEMENTER
LOGO
MED LokAL LoGo/MErkEr

Det	 er	 tillatt	 å	 benytte	 egen	 logo	 i	
	sammenheng	 med	 Kulør	 logoen.	 I	 slike	
	tilfeller	 skal	 lokal	 logo	 alltid	 plasseres	
under	 Kulør	 og	 være	 underordnet	
	størrelsesmessig.

Avstand	 mellom	 logoene	 skal	 minimum	
være	1,5	ganger	diameteren	til	den	oransje	
sirkelen	i	Kulør	sin	logo.	

Merker	 som	 skal	 stå	 i	 tilknytning	 til	 logo	
(eks.	 mestermerket,	 våtromsmerket	 o.l.)	
følger	samme	regel	om	størrelse	og	utform-
ing	 i	 forhold	 til	 Kulør	 logo,	 men	 merkene	
kan	 i	 utgangspunktet	 plasseres	 fritt	 så	
lenge	regelen	om	luft	rundt	Kulør	logo	over-
holdes.

Lokal	logo,	samt	merker	anbefales	integrert	
i	 Kulørs	 fargepalett:	 Pantone	 Cool	 Gray	 10	
for	lyse	bakgrunner	og	Pantone	Cool	Gray	3	
for	mørke	bakgrunner.

Det	 er	 ikke	 tillatt	 å	 kombinere	 egen	 logo		
med	 lokalt	 navn	 satt	 i	 	Antenna	 Bold	
	Condensed.

D

D

D

r

D
D

Nordre Kullerød 17C, 3241 sandefjord
tlf.: 33 47 91 10   
Fax: 33 47 62 11

T Ø N S B E R G

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

- godt arbeid til riktig pris

Hovedentrepenør julegater - snørydding/strøing - hagedesign - råd og veiledning
Vedlikehold grøntanlegg - natursteins- plen og plantearbeider - servicebedrift

Velleveien 15 - 2118 TØNSBERG - Tlf. 99 11 60 00 - Fax. 94 77 04 76
post@strandman.no - www.strandman.no

www.mollerbil.no/tonsberg/
Støtter NHF

Steinar L Hansen AS
3089 Holmestrand, Tlf. 91 18 88 15

___________________________________________________

Omsorgspartner Vestfold AS 
3175 Ramnes, Tlf. 33 05 93 21

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

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

___________________________________________________

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

TS Electro Engineering AS
3204 Sandefjord, Tlf. 33 48 84 00

____________________________________________________

Bulls Tankrederi AS
Pb. 271, 3236 Sandefjord, Tlf. 33 48 44 00

Stokke Trafikkskole
3160 Stokke, Tlf. 33 33 84 24

Svelvik Maskin AS
3060 Svelvik, Tlf. 33 78 39 50

Bayer AS
Treideneveien 14, 3145 Tjøme, Tlf. 33 39 38 41

H O L M E S T R A N D

L A R V I K

S A N D E F J O R D

S T O K K E

S V E L V I K

H O R T E N

T J Ø M E

S A N D E F J O R D

www.kongsberg.com

           
                          
                             TELEMARK

                                   //Vi gir mennesker muligheter! 

www.nav.no 

Tinn Vann og Avløp AS

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

Med våre 85
løyvehavere og 
110 biler, er vi 
Vestfolds største 
drosjesentral. 
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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   09:42:22Beste funksjon og livskvalitet for den enkelte!

PMS 322 c

PMS 318c

Teknomed AS, Postboks 1251, 3205 Sandefjord 
e-post: info@teknomed.no, www.teknomed.no

Telefon  33 45 45 33, Faks: 33 45 45 34

Sandefjord: Skolmar 13
Porsgrunn: Storgata 118

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
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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
Kontakt regionkontoret

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
Leder Tom Henriksen
Aspelund 3, 3430 Spikkestad
Tel.: 957 808 80
Epost: tomhenri@online.no

Landsforeningen for Amputerte:
LFA Oslofjord Vest
Leder: Leif Larsen
Nygårdsveien 27 A, 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:

41

K
a

le
n

d
er

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 kl. 1445 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 Vestfold  Slagkafe hver 1. torsdag i måneden.

Faste aktiviteter:

DeSemBer
08 ALF Buskerud Julemøte
09 NHF Ringerike Julemøte
10 NHF Kongsberg Julemøte
  NHF Vestfossen Julemøte
2015 
JANuAr
15 NHF Grenland Medlemsmøte
23 LFS Buskerud Medlemsmøte på Åssiden seniorsenter
FeBruAr
05 LFS Telemark Kafetreff
09 ALF Buskerud Årsmøte
10 NHF Ringerike Medlemsmøte
19 NHF Grenland Årsmøte
25 ALF Telemark Årsmøte
25 NHF Kongsberg Årsmøte
25 LFN Telemark Årsmøte
mArS
04 NHF Søndre Vestfold Årsmøte
05 LFS Telemark Årsmøte
05 LKB Vestfold Årsmøte
06 LFA Oslofjord Vest Årsmøte
09 LKB Buskerud Årsmøte
10 NHF Ringerike Årsmøte
12 NHF Grenland Medlemsmøte
12 LFPS Vestfold Årsmøte
14 NHF Vest-Telemark Årsmøte
21 LARS Oslofjord Vest Årsmøte
21-22 LKB Buskerud Badelandshelg
25 NHF Kongsberg Medlemsmøte
APriL
08 LFPS Telemark Årsmøte
11-12 NHF Oslofjord Vest Årsmøte / Sandefjord
14 NHF Grenland Medlemsmøte
14 NHF Ringerike Medlemsmøte
mAi
12 NHF Ringerike Medlemsmøte
27 NHF Kongsberg Medlemsmøte
30 NHF Grenland Sommeravslutning
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B A M B L E

N O T O D D E N

P O R S G R U N N

K V I T E S E I D S K I E N

Nedre søliv. 13, 3914 Porsgrunn
Tlf. 35 93 02 20   Fax. 35 93 02 21

Trenger dere elektriker!

NYBYGG • RENOVERING • VARMEPUMPER
hus, hytte og industri

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

Trenger dere elektriker!

NYBYGG • RENOVERING • VARMEPUMPER
hus, hytte og industri

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

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

BRB BYGG AS
Hellebergvn. 37, 3960 Stathelle

Bygg • Byggetegninger • Murertjenester
Tømrere og tømrertjenester

Tlf. 35 96 27 70

Vrådal Booking
3853 Vrådal

Tlf. 35 06 90 00 

Multiconsult
Leirvollen 23, 3736 Skien

Tlf. 35 11 25 00

T I N N
            TINN KOMMUNE
                    torget 1, 3660 rjukan

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

støtter NHF

Bamble Taxisentral
3960 Stathelle, Tlf. 35 96 02 20

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

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

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

___________________________________________________

Notodden Energi 
3671 Notodden, Tlf. 35 02 50 85

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

Atrå Handelslag
3656 Atrå, Tlf. 35 09 89 00

B A M B L E

N O M E

B Ø

N O T O D D E N

S E L J O R D

T I N N

P O R S G R U N N

KLART DET GÅR TELEMARK!
Telemark Turistforenings Tur- og aktivitetstilbud 

for mennesker med funksjonsnedsettelser i Grenland.

Klart det går Telemark ønsker å motivere til aktivitet og friluftlivsopplevelser i nærmiljøet, skape en sosial 
møteplass og ha fokus på gode opplevelser, mestring og glede sammen med andre. TTF arrangerer turer 
en gang i måneden utover høsten. Turene vil bli lagt til ulike områder i Grenland.

Turene er i utgangspunktet gratis, og det kreves ikke medlemskap i TTF for å delta. Mat og drikke ordner 
deltagerne selv.  Noen av turene vil bli spesielt tilrettelagt for rullestolbrukere.

For mer info. kontakt oss på e-post telemark@turistforeningen.no eller telefon 35 53 25 55.
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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. Når avvikler NHF Oslofjord Vest sitt årsmøte i 2015? 

2. Størst av alt er kjærleiken. Hvem skrev diktet?

3. Hvor ligger Helle skole?

4. Hvilket firma holder til i Rogneveien?

5. Hvor mye koster det å være juniormedlem i NHF?

6. Hva var hovedtemaet på konferansen i SAFO TVB i september?

7. Hvem beskriver seg som en latsabb?

8. Til hvilket land reiste forbundslederen på besøk tidligere i år.?

9. Hvem er Stein Haugland?

10. Hvem dukker opp hvis du ringer 334 20200?

Navn:

Adresse:

Telefon:

Svar sendes Norges Handikapforbund Oslofjord Vest, Skogergaten 1, 3112 Tønsberg 
eller pr epost: nhf.oslofjordvest@nhf.no - Innsendelsesfrist 15.02.2015.
PS!  Alle svarene finnes blant våre annonsører og i artiklene i bladet

Weekendopphold i langesund: Inger nina Gundersen i Brevik.
5 Quicklodd: Dick Håndstad i Drammen.  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
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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


