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Stiftelsen Buskerud Rehabiliteringssenter
utdeling av midler 2016
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 hjelpe-
midler 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 20. februar 2016.

Søknad vedlagt beskrivelse av tiltaket/prosjektet med dokumentert kostnadsoverslag sendes 
Stiftelsen Buskerud Rehabiliteringssenter v/Arnt Einar Litsheim, Bråtan 9. 3022 Drammen.
Eller på e-post arnt_e_litsheim@yahoo.no
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Hei alle sammen

Aktiviteten i regionen er 

bra, de forskjellige lagene 

har faste samlinger der 

det veksler mellom nyttig 

informasjon om hvilken 

retter vi har og sosialt 

samvær. Sosiale samvær 

er viktig, det skal være 

hyggelig å være sammen 

med venner i lokallag og 

landsforeningslag. 

Regionsleder 
Gunvor Hegni

Nå er de fleste nye utvalg og råd på 
plass og tar til med jobben for de neste 
fire årene. Det er SAFO TVB (Telemark, 
Vestfold, Buskerud) som tar i mot for-
slag fra NHF, NFU (Norsk forbund for 
utviklingshemmede) og FNDB (Foren-
ingen Norske døvblinde) og sender inn 
til kommuner og fylkeskommuner. Det 
er mange brukere som skal på plass i 
Helseforetak, NAV og andre lokale 
foretak. Ønsker dem som skal være 
med lykke til og takk for at du er villig til 
å gjøre en jobb. Dessverre fikk vi ikke 
inn alle vi ønsket, men tiden går fort og 
vi står på for dere ved neste oppnev-
ning.

Brukerkontor
Av det som jeg er mest stolt av er at 
Brukerkontoret nå er på plass ved 
STHF i Skien, vi har virkelig erfart at 
”ting tar tid” Nå er det på plass og det 
har fått en kjempebra plassering, 
mange frivillige stiller opp. Her er ett 
godt samarbeid med flere organisasjo-
ner og sykehusets ledelse. Se artikkel 
fra åpningen i Grenseløst.

Nå er det aktive brukerkontor i 
Drammen, Tønsberg og Skien, takk til 
alle frivillige som stiller opp.

En hovedutfordring er å bruke diskri-
minerings – og tilgjenglighetsloven på 
mest mulig effektiv måte.

Ambassadørene
Det er stor aktivitet og har vert mange 
samlinger i høst. Det som jeg vil nevne 
er Ambassadør i skoleverket og NHF 
Ungdom. Her når vi barn og unge, 
fremtiden for NHF. Her legges grunn-

laget for fremtiden, er med å skaper 
holdninger og bryter ned fordommer. 
Se presentasjon av Ambassadørene i 
Grenseløst denne gangen.

Universell utforming er ett viktig tema 
og Tilgjengelighetsutvalget står på for 
at vi skal nå målet, ett tilrettelagt sam-
funn for alle.

En viktig del av vårt arbeid er Rettig-
hetsnettverk og Likepersoner. Her i 
bladet finner du navn på personer som 
kan gi gode råd og veiledning i saker 
som kan dukke opp.

Det er lett å være leder med så mange 
dyktige medarbeidere både i styret og 
på regionskontoret.

Alle er villige til å gjøre en god jobb, 
finne gode løsninger og fullfører opp-
gaver på en god måte. 

Takk til dere, og til alle andre som gjør 
en god jobb i lokallag, landsforeninger 
og de mange forskjellige råd og utvalg i 
regionen. 

De fleste av oss har kommet i julestem-
ning og mange av oss har hatt en eller 
flere julemiddager i lokallag og forskjel-
lige andre sammenhenger. Nå er tiden 
til å la julefreden senkes seg rundt i 
våre hjem og samle krefter til ett nytt år 
med nye utfordringer og videreføre det 
arbeidet vi er godt i gang med.

Ønsker dere en god jul og ett godt 
nyttår.

Julehilsen fra Gunvor
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«Alle er like for loven»
Lovforslaget som nå er sendt på høring 
innebærer at de fire gjeldende likestillings- 
og diskrimineringslovene: Like stillings-
loven, diskrimineringsloven om etnisitet, 
diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 
og diskrimineringsloven om seksuell orien-
tering erstattes av en ny, samlet likestil-
lings- og diskrimineringslov. I følge Barne-, 
likestillings- og inkluderingsminister Solveig 
Horne vil lovforslaget bety at vi får en mer 
moderne lov, der likestilling brukes om alle 
diskrimineringsgrunnlagene. Horne hevder 
videre at diskrimineringsvernet som følger i 
forslaget til den nye loven som nå er på 
høring, blir like god som i de tidligere fire 
lovene den skal erstatte. Vi i NHF er ikke 
enige i dette. 
 NHF har tidligere stilt følgende krav til 
den nye likestillingsloven: Rettsvernet må 
ikke svekkes i forhold til Diskri minerings- 
og Tilgjengelighetsloven (DTL) og retten til 
varer og tjenester må med i den nye loven. 
Vi mener at i forslaget til den nye loven lig-
ger det et dårligere rettsvern for de fleste 
grupper sett i forhold til eksisterende lov-
verk. Iste denfor å løfte alle diskriminerings-
grunnlag opp til samme nivå som de grup-
per som har det beste rettsvernet i dag, 
inneholder lovforslaget et redusert retts-
vern for alle. 
 I forslaget til ny lov mener vi formålspa-
ragrafen svekkes: i DTL heter det: Loven 
skal bidra til nedbygging av samfunnskapte 
funksjonshemende barrierer og hindre at 
nye skapes. I forslag til felles lov heter det 
at: Likestilling forutsetter tilgjengelighet og 
tilrettelegging. Vi i NHF er også svært mis-
fornøyd med at retten til varer og tjenester 
ikke er tatt med i den nye loven og at rap-
porteringsplikten er foreslått fjernet.
 NHF har erfart siden DTL trådte i kraft, 
at begrepet «uforholdsmessig byrde» blir 
brukt i en mengde saker, hvor funksjons-
hemmede blir diskriminert. Likestillings- og 
diskrimineringsombudet (LDO) konklude-

rer i en rekke saker med at det foregår 
diskriminering, men på grunn av at det er 
uforholdsmessig stor byrde for den som 
diskriminerer å gjøre noe med situasjonen, 
fører ikke saken til en endring for den eller 
de som blir diskriminert. Derfor liker vi 
svært dårlig at «uforholdsmessig byrde» 
begrepet er tatt med i en rekke paragrafer 
i den nye loven. Loven gir heller ingen 
nærmere avklaring på hvor listen skal ligge 
i saker som omfattes av begrepet. Dette 
har vært en stor begrensning for DTL og 
for at loven skal ha noen hensikt. Vi håper 
derfor at den nye loven skal bli bedre på 
dette punktet.
 Grunnloven er den høyeste rettskilden i 
Norge, kan vi lese på Stortinget.no. Ved 
Stortingets vedtak 13. mai 2014 ble 
Grunn loven supplert med en rekke men-
neskerettigheter og Likhetsprinsippet og 
ikke-diskrimineringsprinsippet ble tatt inn i 
Grunnlovens § 98 med følgende ordlyd: 
«Alle er like for loven. Intet menneske må 
utsettes for usaklig eller uforholdsmessig 
forskjellsbehandling». Dette bør få konse-
kvenser for den nye Likestillings- og diskri-
mineringsloven.
 Jeg oppfordrer alle våre medlemmer 
og andre som ønsker likestilling i Norge, til 
å være med å bidra til at den nye 
Likestillings- og diskrimineringsloven gir 
bedre rettsvern enn det som ligger i lovfor-
slaget i dag. Dette kan gjøres ved å sende 
høringssvar på lovforslaget blant annet via 
kommunene og fylkeskommunene, gjen-
nom kommunale- og fylkeskommunale 
råd for funksjonshemmede. Høringsfristen 
er fredag 22. januar 2016, og høringsut-
talelser avgis digitalt på regjeringen.no. 
 La oss sammen bidra til et mer likestilt 
samfunn!

Med gode ønsker for julen 
og det nye året
Fra Anna-Lisbeth

Regionkontorleder 
Anna-Lisbeth Mikalsen

I skrivende stund er vi i full 

gang med å planlegge våre 

aktiviteter i 2016, og en ting 

er helt sikkert: Det blir ikke 

noe hvileår for Norges 

Handikapforbund (NHF) i 

2016 heller. 

I disse dager er det en sak 

som jeg er spesielt opptatt 

av og som vi nok fremdeles 

jobber med når vi starter 

opp igjen i det nye året: 

Forslag til felles Likestillings- 

og diskrimineringslov.

Regionens lederkonferanse 2016
Avholdes 21.-22. mai på Kongsberg. 
Regionens lederkonferanse er primært 
for leder og nestleder / økonomiansvarlig 
i våre lokallag. Programmet sendes ut 
så fort det er klart, men sett av datoen 
allerede nå. 

Informasjonsdag for  
kontaktpersoner 20. mai 2016
Det vil bli informasjonsdag for nye 
kontaktpersoner i regionen 20. mai på 
Kongsberg. Er du oppnevnt til et kom-
munalt råd for funksjonshemmede uten 
å være tilknyttet et lokallag i din kom-
mune? Da ønsker vi å komme i kontakt 
med deg. Ta kontakt med Anna-Lisbeth 
på e-post: anna-lisbet.bakke@nhf.no
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Programmet var variert og fagkon-
sulent i Norges idrettsforbund (NIF) 
Anne Katrine Aas var den første 
eksterne innlederen på kurset. 
Hennes fagområde i NIF er idrett 
for mennesker med funksjonsned-
settelser og hennes innlegg handlet 
om hva vi kan gjøre for å bli bedre 
sammen. Et spørsmål vi ønsket å 
belyse var: Hvorfor er det vanlig at 
bevegelseshemmede får fritak i 
gym på skolen?

Merethe Bergan fra styret i NHF 
Søndre Vestfold holdt to innlegg på 
kurset, både om hvordan er det å 
være forelder til barn med spesielle 

behov i grunnskolen og om hjelpe-
midler til barn. Vidar Letho som til 
daglig jobber som lærer, standup 
komiker og musikker hadde også 
tatt turen innom Sandefjord denne 
helgen og hans innlegg het Ene-
stående på skolebenken. 

Det ble også tid til å oppsummere 
erfaringer, komme med nye ideer, 
og legge planer om hvordan vi job-
ber videre med Ambassadørene. 
Kursdeltagerne var strålende for-
nøyd og klare for nye oppgaver 
med Ambassadør i skoleverket. 

Kurs for Ambassadørene
For å gi våre Ambassadører litt faglig påfyll og rom for å utvikle seg videre, ble  

det avholdt kurs for Ambassadørene i Sandefjord 19. til 20. september 2015.  

Kurset ble ledet av prosjektleder for Ambassadørene Inger Kvennodd.

   Tekst og foto: Anna-Lisbeth Mikalsen

Merethe Bergan.

Prosjektleder for Ambassadørene  
Inger Kvennodd.

Anne Kathrine Aas.

Det planlegges nytt kurs 
for Ambassadørene  
19. til 21. februar 2016 i 
Langesund. 
Vi er på jakt etter flere 
Ambassadører, så lurer 
du på å bli med i dette 
viktige arbeidet, er det 
bare å ta kontakt med 
oss og melde seg på  
kurset. 
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Ambassadørene på 
Bokemoa skole

Elevene var delt inn i fire grupper og 
fikk prøve seg i rullestol gjennom en 
hinderløype, de fikk prøve sittevolley-
ball, boccia, rullestolstafett og en sam-
taletime hvor de kunne spørre om alt 
de hadde på hjertet når det gjelder til-
gjengelighet for rullestolbrukere og det 
å sitte i rullestol. 

Ambassadørene som deltok denne 
dagen var Ann Kristine Semb, Berit 
Evensen og Inger Kvennodd, Esben 
Lund, Susanne Thomassen, Tor Inge 
Lie og Merethe Bergan, Inger Nina 
Gundersen, Unni Rød, Gro Børresen 
Rohde og Vibecke Selliken. Anne 
Katrine Aas fra Norges Idrettsforbund 
deltok også på dette skolebesøket. 

8. oktober var det Bokemoa skole i Stokke, sin tur til å få besøk av Ambassadørene 
fra Norges Handikapforbund Oslofjord Vest. Elevene på 6. og 7. trinn fikk dermed 
oppleve en litt annerledes skoledag denne dagen. 

   Tekst og foto: Anna-Lisbeth Mikalsen
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FAKTA:
Ambassadør i Skoleverket
Vårt prosjekt Ambassadør i skoleverket er et tilbud til skoler i Telemark, Vestfold 
og Buskerud om å få besøk fra NHF for å belyse temaet funksjonshemming. 
Skolebesøkene retter seg i første rekke mot barne- og ungdomstrinnet,  
men kan også tilpasses den videregående skolen.

Prosjektet er et ledd i NHFs holdningsskapende arbeid for et samfunn hvor  
funksjonshemmede kan delta på lik linje med alle andre, og mot diskriminering  
av funksjonshemmede. Gjennom skolebesøkene vil vi synliggjøre de hindringene 
funksjonshemmede møter til daglig og samtidig vise at man lever rike og  
spennende liv også om man har en funksjonsnedsettelse.

En viktig målsetting med besøket er å bevisstgjøre elevene om at samfunnet  
blir tilgjengelig for alle gjennom tilrettelegging og universell utforming.
Ønsker du mer informasjon om Ambassadør i skoleverket, kan du ta kontakt  
med prosjektleder Inger Kvennodd på telefon: 91 59 70 21 eller  
epost: v-kvenno@online.no

7
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Et usedvanlig  
hyggelig besøk
For noen dager siden banket det på døren til 

kontoret vårt i Tønsberg. Utenfor sto to flotte 

damer og spurte om vi hadde lyst på en 

gave! Hvem sier vel nei til det!

De to damene representerte Jareteigen Sanitetsforening. 
Nylig feiret de 90 årsjubileum. I forbindelse med denne 
jubileums  feiringen besluttet de at foreningen skulle legges 
ned. Sanitets foreningen realiserte noen verdier de disponerte 
og solgte en eiendom i Tønsberg. Verdiene valgte foreningen 
å fordele mellom lokale foreninger i området.

Sjekken på 50.000 kroner kommer godt med og vi lover at 
midlene skal bli benyttet i givernes ånd.

Tusen takk for den rause gaven.

To flotte damer: Tora Pettersen og 
Solveig Sande Kjønnerød.

Regionen takker  
våre fantastiske  
bidragsytere med 
støtte i 2015:  

LARS Oslofjord Vest,  

NHF Bamble, NHF Røyken,  

LKB Vestfold, NHF Søndre  

Vestfold, LFPS Vestfold og  

NHF Ringerike.

Disse verdifulle gavene har stor  

betydning for regionens aktivitet.
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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.

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
_____________________________

Brukerkontorers nye logo  
og uniformer
Brukerkontoret på 
Drammen Sykehus har  
fornyet seg og det er  
nå lettere å finne fram.  
I tillegg har bruker-
representantene fått  
nye ”uniformer”. 
Her er det Bjørg Fjeld- 
Olsen og Per-Morten 
Holmen som ønsker  
besøkende på sykehuset 
velkommen.

   Foto: Jan Arne Dammen
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Høytidlig åpning av brukerkontoret 
ved Sentralsykehuset i Telemark
Etter mer enn 2 års planlegging er endelig brukerkontoret ved sentralsykehuset i 
Skien åpnet. Takket være iherdig og stor innsats fra medlemmer av NHF ble det  
en flott åpning tirsdag 20 oktober. Til stede var sykehusets ledelse og medlemmer 
fra organisasjonene som skal betjene kontoret fast tirsdager og torsdager  
mellom kl. 1000 og 1300.

   Tekst: Inger Kvennodd.
   Bilder: Jørn Kristian Ertsaas

VELKOMMEN TIL ÅPNINGEN 
AV BRUKEKONTORET VED 
SYKEHUSET TELEMARK
Først vil jeg få takke Lars Kittilsen for 
flott musikalsk stykke.

Vi vil takke sykehusets ledelse og da 
spesielt direktør Bess Frøyshov og 
hennes sekretær Anne Borge Kallevig 
for stort engasjement. Uten støtte og 
hjelp fra dem ville denne dagen umulig 
ha blitt en realitet. Tusen takk!

Lærings og Mestringssenteret som 
Brukerkontoret ligger under, har også 
gjort en formidabel jobb. Barbara 
Langslet som er vår kontaktperson har 
stått på og gitt oss masse hjelp og 
støtte. Tusen takk!

Vi har også fått mye hjelp av Lars 
Kittilsen i forbindelse med kunngjørnin-
ger på Sykehuset Telemark og ikke 
minst hjelp til å nå ut til presse. Mye 
praktisk bistand. 

Arbeidsutvalget for Brukerkontoret har 
bestått av likepersoner fra både FFO 
og NHF. Vi har jobbet utrolig flott 
sammen og fordelt arbeidsoppgaver 
på alle. Vi har i arbeidsutvalget også en 
representant fra Brukerutvalget ved 
STHF.

Litt historie og bakgrunn for vårt 
ønske om å få et Brukerkontor  
ved STHF.
Denne prosessen begynte allerede  
3. juni 2013. 

NHF Grenland inviterte da alle diag-
noseforeningene som er medlemmer 
gjennom FFO (Funksjonshemmede 
Felles  organisasjon i Telemark), NHF 
(Norges Handikapforbund Oslofjord 
Vest), Brannskaddes landsforening, og 
Norsk forbund for utviklingshemmede, 
til et møte for å kartlegge om det var 
ønske fra organisasjonen om å drifte et 
Brukerkontor.

På det møte møtte det på 3 personer 
utenom representanter fra NHF 
Grenland og Brukerutvalgets represen-
tant.
NHF Grenland har brukt en del tid på å 
forklare for organisasjonene hva et 
Brukerkontor er og merket at interes-
sen for å bidra til å betjene kontoret har 
steget betraktelig.

Kristin Berg fra NHF hilser vedåpningen
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Det var jo opprettet Brukerkontor på 
Sykehuset Sørlandet med avdelinger i 
Arendal, Kristiansand og Flekkefjord, 
på Sykehuset i Vestfold og i Vestre 
Viken Sykehuset i Drammen så vi 
skjønte jo at her måtte vi bare stå på 
slik at pasienter/pårørende og ansatte 
her på Sykehuset Telemark kunne få 
det samme tilbudet som på de andre 
sykehusene.

Så NHF Grenland inviterte til et nytt 
møte 4. mars 2015 og håpet på at det 
skulle dukke opp mange. Her kom det 
36 personer som på ulik måte ønsket å 
være med å bidra, så pr.d.d. har vi 32 
likepersoner som skal betjene Bruker-
kontoret 2 dager i uken, tirsdag og 
torsdag mellom kl. 10.00- 13.00.

Brukerkontoret vil være til nytte for 
både pasienter/pårørende og ansatte. 
For likepersoner er dette noe vi virkelig 
brenner for (ønsker å stille opp på) slik 
at pasienter og pårørende snarest 
mulig kan få den informasjonen og hjel-
pen de trenger i sin nye hverdag.

Likepersonene skal være gode på å 
lytte, to ører en munn, for det vil komme 
noen som ønsker å lufte sine tanker om 
sin nye situasjon og må kanskje få hjelp 
til å se på mulighetene videre. Alle like-
personene som bidrar på Bruker-
kontoret er ferdig med sin egen diag-
nose og er klare for å hjelpe andre.Vi 
har alle skrevet under på taushetser-
klæring.
Vil på det varmeste takke ALLE LIKE-

PERSONENE som har sagt ja til å være 
med på det viktige arbeidet og ikke 
mist vil jeg takke alle i arbeidsutvalget 
som har stått på sent og tidlig for å 
komme i havn.

Til slutt vil jeg rette en takke dere som 
har støttet oss økonomisk. Kontoret 
skal drives av frivillige og får ikke offent-
lig støtte. Vi er derfor helt avhengig av å 
søke økonomisk støtte andre steder for 
å drifte Brukerkontoret. Tusen takk til 
alle dere som har møtt opp for å delta 
på denne store dagen sammen med 
oss.

Jeg ønsker nå å gi ordet til Direktør 
Bess Frøyshov som skal foreta den 
store offisielle åpningen.

Her har våre frivillige 
gjort en fantastisk  
innsats

   Tekst: Kristin Berg, NHF

Norges Handikapforbund har i flere år bidratt 
til drift av en rekke brukerkontor på forskjel-
lige sykehus rundt om i landet. Innsatsen fra 
de frivillige er selve bærebjelken i dette 
arbeidet. 
For at tilbudet skal nå ut til pårørende og 
pasienter er det en forutsetning at ledelsen 
ved det enkelte sykehus sammen med 
øvrige fagpersoner ser hensikten med en 
slik møteplass. Det var nettopp dette som 
berørte meg så sterkt da jeg fikk være med 
på åpningen av det nye brukerkontoret ved 
sykehuset i Skien. Her har våre frivillige gjort 
en fantastisk innsats for å få nettopp denne 
holdningen på plass i sykehussystemet. 
Engasjementet som så tydelig kom til uttrykk 
fra både frivillige, sykehusets ledelse og 
representanter for andre faggrupper bereder 
grunnen for et svært godt tilbud til mange
 For at vi skal kunne høste erfaringene fra 
brukerkontorene ved ulike sykehus vil 
hovedkontoret jevnlig arrangere treffpunkt 
for frivillige og ansvarlige for tilbudet. Dette 
vil gi oss anledning til å følge opp de frivillige 
på en god måte, og arbeidet kan videreutvi-
kles i samarbeid med personer som sitter 
med førstehånds erfaring og kunnskap om 
det enkelte brukerkontor. Vi ønsker alle ved 
det nye brukerkontoret lykke til framover, det 
blir spennende å følge med på utviklingen 
videre. 

Sykehusdirektør Bess Frøyshov klipper snoren og foretar den offisielle åpningen av brukerkontoret.

Inger Kvennodd, leder i NHF Grenland leder åpningen.
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40   SØRVESTEN

Julefred 
   i Ingenmannsland
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SØRVESTEN    41   

TEKST: ROLF ØSTBØ
ILL.: www.TopFoto.co.uk

Alt de har hørt i fire lange måneder er 
lyden av maskingevær, kanondrønn og 
hviskende stemmer fra skyttergravene. 
Enkelte skudd bryter stillheten i 
grålysningen, men ellers er alt rolig langs 
fronten.

Desember 1914; Første verdenskrig 
er fremdeles i sin første fase, senere 
skal lidelsene i Somme, Verdun og 
Passchendaele minne verden om det 
meningsløse i all krig.

Etterhvert som julaften, 24. desember 
skred fram, var det stillheten som rådet. 
Britisk befal tolket dette som et dårlig 
tegn; at tyskerne forberedte et større 
angrep. I boken Meet at Dawn, Unarmed, 
forteller offiseren Robert Hamilton fra Den 
første bataljon av Royal Warwickshire at 
han hadde hørt et rykte om at «tyskerne 
ønsket å snakke med oss.» Noen timer 
senere hørte han fienden rope over 
Ingenmannsland (området mellom de 
stridendes skyttergraver)- En av dere 
kommer mot oss, og vi vil møte ham på 
halvveien!

Etter en kort rådslaging, meldte 
menig Gregory seg som frivillig. Kaptein 
Hamilton var i tvil, men da Gregory, som 
også hadde utvist heltemodig opptreden 
ved tidligere anledninger insisterte, sa 
Hamilton at han fikk gjøre det på eget 
ansvar! Gregory klatret resolutt opp til 
brystvernet, tråkket over piggtrådgjerdet 
og gikk noen meter over sletten, før han 
utbrøt: Vel, her er jeg, hvor er dere?

Kom nærmere, lød det fra den andre 
siden. Menig Gregory nølte, men 
gikk modig videre til han støtte på to 
ubevæpnede og en fullt bevæpnet tysker, 
liggende på bakken med skuddklart 
gevær. Typisk tysk, skrev Hamilton senere 
i sin dagbok. 

Gregory var ubevæpnet og alene. Typisk 
britisk…..

Engelskmannen ble budt på sigar, og 
i løpet av de neste kaotiske minuttene 
endte det med at Gregory fikk en 
invitasjon med til kaptein Hamilton om 

å møte en tysk overordnet. Hamilton 
aksepterte forslaget, og neste dag ble de 
to partene enige om å inngå 48 timers 
våpenhvile.

Så lite stolte imidlertid engelskmennene 
på fiendens utstrakte hånd at da mørket 
falt på, utover ettermiddagen, ble de 
første lysene fra de tyske skyttergravene 
besvart med skyting. Ildgivningen ble 
imidlertid ikke gjengjeldt. I stedet så de 
at lysene de hadde skutt mot, var små 
juletrær med levende lys som varsomt var 
ført opp og festet på skyttergravskantene.

Underet i Ingenmannsland
Tyske soldater kom til syne, stilte seg 
ubeskyttet mot fienden, og begynte å 
synge. Først en klar tenor, så litt spredt 
mumling, før luften ble fylt av et kor av 
soldater som sang «Stille Nacht, Heilige 
Nacht».

Etterhvert som britene skjønte hva som 
var i ferd med å skje, stemte de i sangen 
på sitt eget språk og for alle, både i og 
over brystvernet var det, som øyevitner 
siden har fortalt; en stemning som gjorde 
det umulig å holde igjen tårene.

Forkomne gutter og menn 
kom etterhvert opp fra stanken i 
skyttergravene, der de hadde levd 
med rotter og sykdom i de vannfylte 
jordgangene. De forsøkte å orientere seg 
i den klare luften i Ingenmannsland, før 
de gikk i mot tysk sektor. Først nølende 
på noen meters avstand, så forsiktige 
håndtrykk etterfulgt av vennskapelige 
albuer eller skuldre mot hverandre.

Noe av det som er blitt stående som et 
bevis på takknemligheten alle følte over å 
få smake på et streif av frihet, var at det 
ble utvekslet hilsener og gaver. Hamilton 
skrev senere i sine dagboknotater. Vi 
begravde mange tyskere og de gjorde det 
samme med våre.

Et pust før siste åndedrag
Boken Meet at Dawn, Unarmed siterer 
også fra dagboken til løytnant Kurt 
Zemisch fra den 134. saksiske bataljon: 
Noen av engelskmennene tok med seg 
en fotball fra skyttergraven og startet en 

skikkelig fotballkamp. Det hele var så 
fantastisk og rart. Det syntes visst også 
britene, for det var de som spurte om det 
var mulig å spille en stor kamp mellom de 
to sidene neste dag.

Det er uklart hvor mange spillere 
som deltok, men det er fortalt at 
kampen foregikk i en rolig atmosfære. 
Uansett må det ha vært svært spesielt 
å se en fotballkamp utspille seg i all 
vennskapelighet, på et snødekket og 
blodig område i det som må ha fortonet 
seg som et livgivende pust før et siste 
åndedrag.

In Flanders Fields
Mer enn 60 millioner soldater fra fem 
kontinenter deltok i første verdenskrig; 
16 millioner døde og over 20 millioner 
ble såret. De fleste fysisk og mentalt for 
resten av livet.

Der jorden på Flanderns marker ble 
revet opp av kampene, kom valmuefrø 
opp i sollyset slik at de blomstret. 
Valmuene, med sine røde blomster, 
vokste mellom korsene som mintes de 
falne, og ble et symbol over deres blod 
som siver ned i jorden.

Det var dette som dannet grunnlaget for 
John McCraes gripende dikt In Flanders 
Fields, som jeg siterer de to første 
setningene av i innledningen av denne 
artikkelen. McCrae ble inspirert til å skrive 
diktet 3. mai 1915, etter å ha overvært 
begravelsen til en venn og medsoldat, 
som døde i et av slagene ved Ypres i 
Belgia. 

Under våpenhvileforhandlingene i 
Versailles fikk Tyskland skylden for krigen, 
og ble betraktet som eneansvarlig. Først 
i 1950 ble det offisielt erkjent at ikke noe 
land eller folk alene hadde skylden for 
første verdenskrig, men at det skyldtes en 
komplisert rekke reaksjoner og hendelser.

In Flanders fields the poppies blow
Between the crosses, row on row…..
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Er du mellom 18 og 30 år, kan 
kanskje dette være noe for deg?
Talentutviklingsprogrammet - TUP i Norges Handikapforbund er et tilbud for unge 
med funksjonsnedsettelser i alderen 18 – 30 år. Deltakerne i programmet gis  
kompetanse som de kan dra nytte av i sitt arbeid for organisasjonen, men også i  
forhold til yrkeslivet og samfunnet generelt. Vi skal nå starte opp med det fjerde  
programmet. Hittil har rundt 30 deltakere (er tallet riktig) gjennomført  
programmet som startet opp i 2010.

Hva er talentutviklingsprogram
TUP er et opplegg som skal styrke den 
enkelte i det å drive påvirkningsarbeid i 
NHF. Det stilles ingen krav om at delta-
kerne skal ta tillitsverv i organisasjonen, 
men erfaringen er at du vil dra nytte av 
dine kunnskaper og ferdigheter videre i 
saker og interessefelt som passer for 
deg. Vi vil legge vekt på at den enkelte 
får bruke sine ferdigheter og interesser. 
Det vil si at vi vil styrke den enkelte på 
det han eller hun er god på, men i til-
legg bli utfordret til å ta nye skritt. 

For at opplegget skal gi utbytte vil det 
bli krevd at du selv deltar aktivt på 
samlinger og i periodene mellom sam-
lingene, og selv tar initiativ i saker du 
brenner for.

TUP er lagt opp med 4 helgesamlinger 
over 2 år. Første samling er planlagt til 

våren 2016. Samling nr. 2 blir høsten 
2016, nr.3 vinter/vår 2017 og siste 
samling høsten 2017. Programmet er 
lagt opp med en kombinasjon av teori 
og praksis. Kursdelene vil bestå av 
innlegg, diskusjoner, praktisk trening 
og gruppearbeid. I periodene mellom 
samlingene skal den enkelte få trene 
seg i praktisk påvirkningsarbeid med 
utgangspunkt i pågående saker og 
aktuelle problemstillinger. Dette vil 
foregå i region, landsforening, lokallag 
og NHF sentralt. 

Antall deltakere i programmet vil bli 
maks 12.

Er du interessert?
Norges Handikapforbund dekker alle 
dine kostnader. Dette gjelder reise- og 
oppholdsutgifter, også hvis du har 
behov for å ha med din egen assistent 

til samlingene. Kurssted blir på hotell i 
Oslo / Gardermoen.

Hvis dette er interessant for deg synes 
jeg du skal ta kontakt med Torleif 
Støylen som er studiekonsulent i NHF. 
Her vil du få utfyllende informasjon.

Før deltakerne får bekreftet deltakelse 
vil dere gjennomføre et intervju med 
NHFs generalsekretær og forbundsle-
der. I dette intervjuet vil det bli gitt ori-
entering om forventninger til deg som 
deltaker. 

Frist for å melde din interesse blir  
1. januar 2016. Deretter vil du bli inter-
vjuet i løpet av januar 2016.

Epost: torleif.stoeylen@nhf.no

Veileder er: Paal Espen Hambre  
fra ARCTIC PR.

Deltaker er Frode Heggelund fra 
NHFU (Nord Norge)

Foto: Ivar Kvistum, Handikapnytt
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Norges Handikapforbund gjentar suksessen og inviterer til et nytt jobbverksted! 
Målgruppen er personer med en fysisk funksjonsnedsettelse som ønsker å jobbe. 

Hensikten med jobbverkstedet er at du skal få nyttig informasjon som kan brukes når en jobb 
er målet ditt. Du får veiledning vi tror gir deg økt innsikt og inspirasjon som kan hjelpe deg 
videre på veien. 

 

Vi tilbyr få oppskrifter, men: 

 gir deg veiledning fra fagpersoner og frivillige jobbmentorer. 
 gir deg muligheten til å bli mer bevisst på dine kvaliteter og sterke sider. 
 gir en presentasjon av arbeidsplasser i ulike varianter. 
 gir deg veiledning til å finne dine realistiske mål for en videre karriere. 
 gir deg nyttig informasjon om hvilken hjelp du kan få underveis. 
 gir deg mulighet til å møte andre som har tenkt på og opplevd utfordringer knyttet til 

arbeidsdeltakelse. 

 

Tid: 10.–13. mars 2016, siste tildeling av plass 1. februar 2016 
Sted: Quality Airport Hotel Gardermoen 
Pris:  Egenandel kr 1500,- som dekker reise, opphold og kurs. Jobbverkstedet er i 

hovedsak finansiert med støtte fra våre lokallag. 
 

Kanskje jobbverkstedet passer for deg eller noen du kjenner? Vi håper du kan hjelpe oss 
med å videreformidle informasjon. Du er velkommen til å kontakte oss, for å få vite mer om 
tilbudet på telefon 24 10 24 00, e-post nhf@nhf.no. 
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SAFO er nå organisert i et hovedstyre 
og ni regionstyrer, som har samme 
inndeling som NHFs regioner. NHFs 
regionkontorledere er koordinatorer for 
SAFO regionene. SAFO TVB dekker 
fylkene Vestfold, Buskerud og Telemark. 

SAFO TVB har brukermedvirkere i 
kommunale- og fylkeskommunale råd 
for funksjonshemmede, i brukerutvalg 
ved NAV kontorene / NAV hjelpemid-
delsentralene og i brukerutvalgene ved 
helseforetakene. Fordi vi ønsker å følge 
opp våre brukermedvirkere jevnlig, 
arrangerer SAFO TVB to møteplasser 
for våre brukermedvirkere hvert året: 
Ett møte i forbindelse med årsmøtet i 
mai og et to dagers møte i september. 

SAFO TVBs høstkonferanse 2015
SAFO TVB arrangerte kurs for våre 
brukerrepresentanter i kommunale- og 
fylkeskommunale råd 18. til 19. sep-
tember 2015 i Sandefjord. I anledning 
høstens oppnevninger av nye medlem-
mer til rådene for funksjonshemmede, 
var hovedfokuset for konferansen i år 
grunnopplæring for medlemmer i kom-
munale- og fylkeskommunale råd for 
mennesker med nedsatt funksjons-
evne. Alle våre medlemmer i kommu-
nale, og fylkeskommunale råd var invi-
tert til konferansen, og det var i 
overkant av 50 stykker som deltok 
disse dagene. 

Koordinator for SAFO TVB Anna-
Lisbeth Mikalsen gjennomgikk tema-
ene: Hvem består SAFO av, hva inne-

bærer brukermedvirkning, hva er 
hensikten med brukermedvirkning, hva 
sier loven om brukermedvirkning, saks-
behandling i rådende, mandat for 
rådet, sekretariatfunksjonen til rådet og 
hva det forventes av en brukermedvir-
ker. 

Arne Lein som er leder i SAFO og 
forbundsleder i NHF fylte en dag av 
konferansen med hvilke type saker 
som er viktige for SAFOs brukerrepre-
sentanter i kommunale- / fylkeskom-
munale råd og gav nyttige tips om 
hvordan vi kan fange opp disse sakene. 

I tillegg hadde Hedvig Ekberg som 
er juridisk rådgiver NFU et interessant 
innlegg om den nye vergemålsloven, 
tittelen på hennes innlegg var: Vergemål 
– fra umyndiggjøring til menneskeret-
tigheter. 

Redaksjonen vil benytte anlednin-
gen til å ønske alle våre brukermedvir-
kere i kommunale- og fylkeskommu-
nale råd for funksjonshemmede lykke 
til i det viktige arbeidet. 

SAFO samarbeidet i Helse 
Sørøstområdet
Representanter fra SAFOs regionstyrer 
i Helse Sørøst området var samlet på 
Gardermoen 6. til 7. november. Hoved-
temaet for dag en var brukermedvirk-
ning i skjæringspunktet mellom helse-
foretakene og kommunene, med blikk 
på rehabiliteringsfeltet. Vi hadde den 
glede av å få klare og tydelige svar på 
hvordan dette kan løses fra Samhand-

lingskoordinator i Vest Telemark Sissel 
Bitustøyl. Bitustøyl har kommunal bak-
grunn men hennes nåværende koordi-
natorstilling er delfinansiert mellom hel-
seforetaket i Telemark og kommunene. 
Det kan se ut til at man i Telemark har 
utarbeidet en god modell for samhand-
ling mellom helseforetaket og kommu-
nene. Rune Kløvtveit nestleder i bruker-
utvalget i Helse Sørøst innledet om det 
samme temaet, men fra et brukerper-
spektiv. Dag to av konferansen infor-
merte Vigdis Endal, som er daglig leder 
i SAF0, om nytt fra SAFO sentralt og 
resten av dagen ble brukt til å plan-
legge aktiviteter for 2016. 

Nytt fra SAFO
SAFO er et samarbeids forum  

mellom organisasjonene: Norges 

Handikap forbund (NHF), Norsk 

Forbund for Utviklingshemmede  

(NFU) og Foreningen Norges 

Døvblindfødte (FNDB). 

  Tekst og foto: Anna-Lisbeth Mikalsen

FAKTA
Ny pasient- og brukerrettighetslov 
fra 1. november:
•  Man skal ha skriftlig svar innen 

10 dager på når man kan 
komme til behandling.

•  Dersom sykehuset ikke kan 
sørge for behandling innen 
den juridiske fristen, må syke-
huset ta kontakt med HELFO 
for å skaffe et annet tilbud.

•  Man kan velge behandlings-
sted: På helsenorge.no ligger 
oversikt over behandlingsteder 
med informasjon kvalitet og 
ventetid.
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Bedre opplæring skal føre  
til færre uhell
Har du en elektrisk rullestol, seng eller personløfter  
fra hjelpemiddelsentralen?  
Hvis ja, fikk du god nok opplæring da du fikk hjelpemidlet? Kanskje ikke.  
1. januar 2016 trer det i kraft en ny ordning som stiller krav til  
hvordan opplæringen skal gjennomføres.

   Tekst:  Bente Kaldheim, 
   Rådgiving og utredning v/NAV Hjelpemiddelsentral for Oslo/Akershus.

Hvert år leverer hjelpemiddelsentralene 
i Norge ut hjelpemidler til rundt 130 
000 ulike brukere. Av disse er ca. 7.000 
fra Buskerud og Vestfold og i Telemark 
ca. 5000. I følge Direktoratet for sam-
funnssikkerhet og beredskap (DSB) 
skal det foreligge rutiner som sikrer at 
du får systematisk opplæring i bruk av 
elektromedisinsk utstyr som elektriske 
rullestoler, senger og personløftere. Det 
skal også dokumenteres at opplær-
ingen er gitt. Målet er å forebygge uhell 
og ulykker.

Kommunen har ansvaret  
for opplæring
Det er kommune- eller bydelsterapeu-
ten som har ansvaret for å gi deg opp-
læringen, og hjelpemiddelsentralen har 
ansvaret for å lære opp terapeuten. 
Hjelpemiddelsentralene har i mange år 
holdt kurs for terapeuter, og terapeuter 
eller leverandører har lært deg og dine 
hvordan dere skal bruke hjelpemidlene. 
Hvor systematisk opplæringen har 
vært har nok variert fra sak til sak. 
Derfor har NAV Hjelpemidler og tilrette-
legging laget en egen godkjennings-
ordning for alle terapeuter som skal 
søke om og gi opplæring i bruk av 
elektriske rullestoler fra 1. januar 2016. 

Godkjenningsordning for  
elektriske rullestoler
For å bli godkjent må terapeuten først 
gjennom et e-læringskurs om elektriske 

rullestoler og bestå en test. I tillegg må 
terapeuten delta på et praktisk kurs på 
hjelpemiddelsentralen. På kurset går 
rådgiverne på hjelpemiddelsentralen 
gjennom hvordan terapeuten skal gi 
brukeropplæring ved å benytte et opp-
læringsskjema og en veileder utarbei-
det av NAV Hjelpemidler og tilrette-
legging. Terapeuten må også kjøre 
rullestolene i ulike omgivelser både ute 
og inne.

Når terapeuten har bestått kursene, er 
hun kvalifisert for å søke om elektrisk 
rullestol for deg og gi deg en systema-
tisk opplæring i bruken av rullestolen. I 
følge NAV Hjelpemidler og tilretteleg-
ging har brukerpassbrukere ikke anled-
ning til å delta på kursene for å bli 
godkjente formidlere. Om du er bruker-
passbruker, må en lokal terapeut være 
involvert i søknaden din om elektrisk 
rullestol.

Godkjenningsordning for senger 
og personløftere 
NAV Hjelpemidler og tilrettelegging har 
også laget et e-læringskurs om senger 
og personløftere. Alle terapeuter som 
skal søke om og gi opplæring i bruken 
av disse hjelpemidlene etter 1. januar 
2016 må gjennomgå kurset og bestå 
testen. For disse hjelpemidlene gjen-
nomføres det ikke praktiske kurs. 

E-læringsopplegget for senger og per-
sonløftere kan også benyttes i opp-
læringen av andre som bruker disse 
hjelpemidlene for eksempel i omsorgs-
boliger, i hjemmesykepleien eller på 
skoler, uavhengig av hvem det er som 
eier hjelpemidlet.

Kommunen dokumenterer  
opplæringen
Det er kommunen din sitt ansvar å 
dokumentere opplæringen terapeuten 
gir deg enten det gjelder elektrisk rulle-
stol, seng eller personløfter, og kom-
munene og bydelene jobber nå med 
hvordan dette skal gjøres i praksis.

Mer informasjon om ordningene
Om du har lyst til å lese mer om god-
kjenningsordningene så finner du infor-
masjon på www.nav.no. Klikk deg inn 
på «NAV og samfunn» og lenken 
«Hjelpemidler – samarbeidspartnere» 
og klikk på boksen «Godkjennings-
ordninger».

Så håper jeg at neste gang jeg spør om 
du fikk god nok opplæring i hvordan du 
skal bruke din nye elektriske rullestol, 
seng eller personløfter, så er svaret ja.
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Seljord var der reisen begynte og da vi 
hadde fått installert alle, gikk turen opp 
på Haukelifjell til Haukeliseter Fjellstue 
hvor vi fikk servert reinsdyrgryte. Ja, 
gode og mette var vi igjen på vei mot 
ferge fra Jondal – Tørvikbygd en bare 
fin del av Hardanger fra en panorama-
utsikt i bussen. Vi kjørte på veier som 
en må berømme sjåføren for å mestre, 
men det visste vi jo! 

Så var vi plutselig i Bergen, ja tiden 
går fort når turen går gjennom fantas-
tisk norsk natur. Vi steg ut av bussen, 
fikk bagasjen og et rom på Scandic 
Øren i sentrum av Bergen.  Da var kjø-
returen slutt og det ble tid for en liten 
strekk på rommene før middag. Vi 
koste oss og ble full av godt humør 
med bare vann innabords he, he. Ja, 
mer skal ikke til med en fin gjeng på tur.

Dag 2 hadde vi sightseeing og vi ble 
loset av ei som kunne historien om 
Bergen og vi opplevde byen mellom de 
7 fjell på en fantastisk måte. Ja, og en 
sjåfør som nesten utførte mirakler med 
bussen i smug og trange gater. Det ble 

sagt at nede på bryg-
gen var det vanskelig 
ved brann, bygningene 
var bygget tett sammen 
så det var vanskelig å komme til. 

Om natten våknet jeg av leven ute i 
gaten, der kjørte brannbiler etter hver-
andre. Da jeg slo på tv om morgenen 
hadde det skjedd det guiden fortalte 
om, det hadde brent på brygga inne  
i bebyggelsen og slukningsarbeidet 
måtte skje fra kraner over bygningene. 
Det gikk bra, skaden ble ikke så stor. 
Måtte ta med dette, hvor sårbar slik 
bebyggelse er og at vi ble fortalt det 
dagen før.

Dag 3 var fri for å selv å utforske 
byen, noen av oss havnet på Fiske-
bryggen, andre tok Fløybanen og noen 
besøkte handlesenter og butikker. Som 
en gammel kjenning av fiskehandlerfa-
get og vant til torghandel, så har det 
skjedd store forandringer nettopp der. 
Skal ikke fordype meg i dette, men 
føler meg litt skuffet. Noen av oss hav-
net inne i et telt hvor vi kjøpte fiske-

suppe, den var nydelig! Gunvor holdt 
nesten ikke på å komme ut og Randi 
tok med seg litt inventar! Selv klarte jeg 
meg sånn passe, Rolf stakkar fløy 
rundt helt forvirret over tre hjulbeinte. 
Opplevelsen gjorde jo så vi fikk oss en 
god latter etterpå, ja det skulle vært fil-
met men dere kan sikkert se det for 
dere som kjenner oss.

Dag 4. Ja, da var det å komme seg i 
bussen for retur mot Seljord. Vi kjørte E 
16 mot Voss og mot den nye Hardanger 
brua. Da vi kom inn i fjellet før brua, var 
det en stor rundkjøring. Der fikk vi en 
ekstra runde med fulle signal i hornet 
fra bussen så det ga gjenklang. Over 
brua og enda en rundkjøring til en ras-
teplass med utkikk til brua. Der hadde 
vi en pause med fotstrekk til de bein-
føre! Da var det Eidsfjord, Vørings-
fossen, Hardangervidda fram til Geilo 
med stopp for påfyll i våre mager. En 
god lunsj på Vestsiden, med en masse 
skiheiser og hytter. Ombord igjen over 
Dagali, ned i Uvdal og over Imingfjellet 
og ned i Tesungdalen frem til Tinn 
Austbygd. Etter en pause der gikk 
turen langs Tinnsjøen fram til Grans-
herad og Ørvella, da var vi på E 134 og 
på vei til Seljord. Der det var slutt på en 
fantastisk tur med NHF Vest-Telemark 
og FREEDOM EXPRESS som ga oss 
en kjempetur og opplevelse. Takk til 
dere alle som var med, så er det bare å 
lade opp til en ny tur neste år 2016!

BERGEN 
Byen blant de 7 Fjell
Der var det NHF Vest-Telemark hadde lagt  
sin sommertur med FREEDOM EXPRESS  
i tiden 28. juli til 31. juli.

   Tekst: Arve Kristoffersen
   Bilder: Ana Patricia Almariaa
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Eventyret om de tre bukkene 
Diagnose!
Denne morsomme historien ble tidligere presentert i Telemark Handikapinfo  
(forløper til dagens Grenseløst) utgave 1 og 2 for 11 år siden.
Fritt etter Folkeeventyr v/Svein Erik Reienes (HBF Rogaland) og med en  
forsiktig tilrettelegging for Telemark Handikapinfo.
Fritt etter Folkeeventyr v/Svein Erik Reienes (HBF Rogaland) og med en 
forsiktig tilrettelegging for Telemark Handikapinfo.

De var en gang tre diagnoser som 
skulle til Hjelpemiddelsentralen for å 
gjøre seg til som folk flest. På veien var 
det en diger bro som het Holdningen 
og som gikk over en diger foss som het 
Rettigheten som de skulle over. Under 
broen bodde et stort fælt troll som het 
Trygdetrollet. Det hadde øyne så store 
som fire grunnstønader og nese så lang 
som en vedtaksklage.

Først kom den minste Diagnosen. Han 
het Svaksynt og var så glad og lett der 
han gikk over Holdningen. Tripp trapp, 
tripp trapp, sa det i broen.

«Hvem er det som tripper over min 
Rettighet», skrek Trygdetrollet, og pluk-
ket frem en stor busefant fra trygdene-
sen sin. Han hadde kun sendt fire 
avslag i dag og var passe mellomfor-
nøyd.

«Å det er bare en liten diagnose som 
skal til Hjelpemiddelsentralen for å bli 
som folk flest», sa diagnosen. Han var 
så lys og klar i målet.
«Nå kommer jeg og tar deg!» sa 
Trygdetrollet.
«Å nei, ikke ta meg, for jeg er bare en 
liten diagnose, men vent litt så kommer 
den mellomste diagnosen og den er 
mye større enn meg og har eget med-
lemsblad».
«Ja, gå da», sa Trygdetrollet, «men husk 
hele personnummeret neste gang du 
skal over Rettigheten».

Om en liten stund kom den mellomste 
diagnosen. Han het Muskel og passerte 
Holdningen i en Ford Transit fra 80- 
tallet, med rampe men uten varme-
apparat.

Tripp trapp, tripp trapp, sa det i broen. 
«Hvem er det som overkjører Rettig-
heten med ubalanserte vinterdekk?» 
skrek Trygdetrollet. Han var passe lei 
etter at en av diagnosene hadde fått 
medhold i klagen på to sitteputer fra 
Rikstrygdeverket...

”Å det er den mellomste diagnosen 
som skal til Hjelpemiddelsentralen for å 
bli som folk flest», sa diagnosen med 
sin nasale røst.
«Nå kommer jeg og tar deg», skrek 
Trygdetrollet.
«Å nei ikke ta meg, for jeg er en diag-
nose med mange undergrupper, men 
vent litt så kommer den største diagno-
sen. Han er mye større og sterkere enn 
jeg». «Så gå da», sa Trygdetrollet, «men 
husk inntektsbekreftelse fra arbeidsgi-
ver neste gang».

Rett som det var kom den store diag-
nosen. Han het Downs. TRIPP TRAPP, 
TRIPP TRAPP sa det i Holdningen. 
Diagnosen var så stor at det knaket og 
braket i Holdningsfestene.

«Hvem er det som tramper på min 
bro?» skrek Trygdetrollet. Skummet sto 
rundt kjeften på ham. Han var utslitt av 
de tunge paragrafene han bar i skulder-

vesken, fruen hadde stukket av og fun-
net en kjekk ung sosionom og fire av 
vedtakene var returnert på grunn av 
saksbehandlingsfeil. Han var rett og 
slett ute av posisjon og lurte på hvor 
mange dager han hadde igjen av egen-
meldingen.

«Det er den store diagnosen», sa 
Downs. Han var grov i målet. «Nå kom-
mer jeg og tar deg», skrek Trygdetrollet 
og grøsset ved tanken på den kalde 
Grandiosaen han skulle spise i kveld.

I det samme kom den lille diagnosen og 
den mellomste diagnosen fram på 
broen. De hadde gjemt seg i krattet på 
den andre siden.

«Ja, kom du Trygdetroll», ropte de tre 
diagnosen i kor. «Vi har laget vår egen 
organisasjon slik at vi kan ta våre felles 
spyd og stange ut øynene dine. Vi kalle 
oss SAFO og vi har Øyvind Bakkevold, 
Anny Andersen, Olaf Tverråen og Terje 
Weber». Diagnosene var helt alternerte. 
«Og med dem skal vi knuse både marg 
og bein på deg». Så stanget de alle tre 
Trygdetrollet utfor Rettighetsfossen. Så 
gikk de rett til Hjelpemiddelsentralen. 
Der ble diagnosene som folk flest, og 
de ble så vanlige at de nesten ikke orket 
å gå hjem igjen, og er ikke vanligheten 
gått av dem, så er de der enda.

Snipp snapp snute, eventyret er dess-
verre ute. 
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Savalen med A.L.F. Buskerud
Det var en glad og spent gjeng som reiste fra regn og flom i Nedre Eiker. 
Arbeidsmiljøskaddes Landsforening i Buskerud i samarbeid med JRK Turbusser  
skulle på fire dagers tur til Savalen.

Over 30 medlemmer fra hele Buskerud 
ble med på denne turen som inneholdt 
bl.a. besøk i Røros kirke og Smeltehytta.

Sjåfør Jan Korneliussen losa oss trygt 
og behagelig fram. På Savalen ble vi 
tatt varmt i mot av direktøren og bydd 
inn på kaffe og kaker, mens bagasjen 
vår ble brakt inn. Første kvelden var det 
”syng med oss” og levende lys aften 
som vi alle satte pris på.

Terrenget rundt Savalen er variert og 
alle fant ett terreng som passet. Noen 
var på toppturer, mens andre ruslet 

rundt Savalsjøen. I godt selskap går 
tiden fort, så også her. Søndagen kom 
og tid for å sette kursen mot Eiker byg-
dene og hverdagen igjen.

For ett er sikkert; Er du plaget av stress, 
storbyens jag, uro og press? Da vet du 
vel hva som er best, reis bort og vær 
for deg selv.

A.L.F. Buskerud er en aktiv forening. 
De møtes hver onsdag, har medlems-
møter hver måned på Hermansenteret 
og arrangerer turer og seminarer. Hver 
onsdag starter dagen med en trimtur 

ved Steinberg, deretter går turen til 
Solbergsenteret for en kaffekopp. De 
gir råd og veiledning til mennesker som 
er blitt skadet i arbeidslivet. Arbeidet 
med å hjelpe skadde og pårørende å 
mestre en ny livssituasjon, og dermed 
få en bedre hverdag, er hovedmålet til 
foreningen. 

Målet vårt er å gi en økt sosial tilknyt-
ning til andre med lignende problemer 
og å komme ut av en for mange isolert 
tilværelse, sier Jan Arne Dammen

www.alfnorge.no/buskerud

   Tekst og bilder: Jan Arne Dammen
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A.L.F. Buskerud møtes  
på Solbergsenteret hver  
onsdag fra kl.12.00.

Før det så møtes en gjeng kl. 10.00 på 
grensen mellom Mjøndalen og Stein-
berg og går tur. Vi gjør det slik at vi går 
i det tempo man selv orker. Det blir 
gjerne noen forskjellige grupper og de 
som ligger først snur etter en halv time. 
Der de tar igjen baktroppen drikker vi 
kaffe, som vi har med. Da blir det sosi-
alt og trivelig. Så er det å rusle tilbake til 
bilene og kursen settes mot Solbergs-
enteret.

Med dette opplegget har alle uansett 
form gått minst en time. Vi har fast 
annonse i lokalavisen to dager i uka.

Trim og 
kaffe

Bildene er av A.L.F. medlemmer på en 
tur vi hadde sammen med Drammen 
og omegns Turistforening.

Da er vi klar, bli med neste gang, da vel!

Godt med en kaffeskvett i hyggelig lag!



Trenger du et godt råd når livet har endret 
seg for deg eller noen du kjenner?
Kanskje kjenner du noen som har vært gjennom en alvorlig sykdom, vært 
utsatt for en ulykke og fått livet endret på dramatisk vis? Det som før var en 
normal dag med jobb og vanlig familieliv, er fullstendig snudd på hodet. 

I Norges Handikapforbund Oslofjord 
Vest har vi et nettverk av erfarne perso-
ner som selv har fått livet snudd på 
hodet etter alvorlig sykdom, ulykke eller 
fått barn med funksjonsnedsettelse, 
eller er pårørende. Disse personene har 
møysommelig gått gjennom sin egen 
situasjon, og har erfaringer i hvordan 
de skal «få livet i gang igjen.» Tjenesten 
disse faglig dyktige personene kan gi, 
er basert på prinsippet om hjelp til selv-
hjelp. Deres viktige rolle er at de er et 
medmenneske med egenerfaring.

Likepersoner
Når livssituasjonen endres på drama-
tisk vis, viser det seg at å kunne snakke 
med noen som har vært gjennom noe 
lignende, er svært nyttig. Leger og 
andre fagfolk gir gode råd om selve 
behandlingen, men en likeperson kan 
gi råd om hvordan man kan få tilbake 
hverdagen. Kanskje ikke alltid slik den 
var før, men med ulike virkemidler kan 
dette bli mindre utfordrende enn man 
fryktet.

Til en likeperson kan du prate om din 
situasjon uten at du trenger å forklare 
noe eller unnskylde deg. Våre lands-
foreninger har utdannet mange likeper-
soner. Ta kontakt med disse så kan de 
gi deg råd og bistand.

Rettighetsnettverk
Etter hvert når man er ferdig med 
behandling og rehabilitering kommer 
en ny fase. Kanskje må boligen bygges 

om, kanskje klarer ikke familien seg 
alene uten hjelp, hvilke tjenester kan 
familien få fra kommunen, hvilke hjelpe-
midler kan vi få og hvordan skaffe 
disse. Mange og vanskelige spørsmål 
som man aldri har hatt anledning til å 
forberede seg på.

Ta gjerne direkte kontakt med våre 
rettighetshjelpere:

Bilsaker, NAV og Husbanken
Arve Kristoffersen
Tel.: 481 27 001
E.post: arv-kr@online.no

Brukerstyrt personlig assistent 
(BPA) og kommunale tjenester
Inger Kvennodd
Tel.: 915 97 021
E.post: v-kvenno@online.no

Skolespørsmål
Kristian E. Hansen
Tel.: 924 08 139
E.post: krihans5@online.no

Idrett
David Ryste
Tel.: 970 86 038
E.post: vikingblod@hotmail.com

NAV / bilsaker / bistand hjelpe-
midler/ samhandlingsreformen
Gunn Perry
Tel.: 997 97 696
E.post: g.perry@online.no

Rettigheter og hjelpemidler 
for barn
Merete Bergan
Tel.: 911 01 625
E.post: merete@foreldrehjelpen.com

Saksgang i forhold til NAV
Baard Midtgaard
Tel.: 473 76 554
E.post: baard.midtgaard@kabeltv.as

Bilstønad / tekniske hjelpemidler
Rolf Reinertsen
Tel.: 922 61 908
E.post: rolf@reinertsen.net

Individuell Plan (IP) og BPA
Bjørn Gunnar Aasbø
Tel.: 971 27 767
E.post: bgaa@tyri.net

Hjemmebaserte tjenester
Ellen Angelstad Hetland
Tel.: 907 98 872 (e. kl. 15.00)
E.post: nenna43@hotmail.com

Øvrige henvendelser kan rettes til:
NHF Oslofjord Vest
Tel.: 955 28 197
E.post: nhf.oslofjordvest@nhf.no

NHF Agder
Tel.: 997 14 298
E.post: nhf.agder@nhf.no

   Tekst: Torleif Støylen
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Leder:
Gunvor Hegni
Flatdalsvegen 
3841 Flatdal
Tlf.: 909 52 295
E-post: ghegni@online.no

Nestleder:
Stein Wilmann
Frognerhagen Nord 1,
3751 Skien
Tlf.: 906 28 504
E-post: stein@gorgonvaktmester.net

Styremedlemmer:
Atle Haglund
Rudstunet 20
3530 Røyse
Tlf.: 930 54 244
E-post: atle@atlesiden.no

Anne Cecilie Selberg
Steinsvingen 3 e
3615 Kongsberg
Tlf.: 952 21 324
E-post: anne-selberg@hotmail.com

Inger Kvennodd
Rindesveg 16
3950 Brevik
Tlf.: 915 97 021
E-post: v-kvenno@online.no

Varamedlemmer:
Vibecke Selliken
Gydasgt. 10
3722 Skien
Tlf.: 988 22 576
E-post: vibeckesel@msn.com

Åse Synnøve Jakobsen
Gråspurvveien 28
3482 Tofte
Tlf.: 906 31 046
E-post: asesynjakobsen@hotmail.com

Hvem er vi?

Anna-Lisbeth Mikalsen 
Regionkontorleder
Tlf.: 913 03 738
E-post: anna-lisbeth.bakke@nhf.no

Torleif Støylen 
Organisasjonskonsulent
Tlf.: 955 28 207
E-post: torleif.stoeylen@nhf.no

Inger Kvennodd
Leder for Ambassadørene
Tlf.: 915 97 021
E-post: v-kvenno@online.no

Jan Ronald Skogsrud
Leder Tilgjengelighetsutvalget
Tel.: 926 13 794
e-post: jaskogs@online.no
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Sofakroken

   Foto: Jan Arne Dammen
Julkvell på Hawaii!

er en “sesong-sang” de fleste har hørt. Den oppstod i Sverige og kom til 
Norge like etter krigen. Det var den gangen tenårings-gutter i mengder dro 
en tur til sjøs, for spenningens skyld oftest, få ble sjømenn for alltid. 

Tekst: Else Andrèn

Det var jobber til alle, ingen utdan-
ning krevdes og lønna var bedre enn 
på land. Skipene var mindre men 
mannskapet større, de lå lengre i 
land og var sjeldnere hjemme enn nå.

Det var en enorm stands-forskjell 
ombord - fra kaptein til byssegutt var 
det mange grader, og tittelen 
avgjorde hvor og hvem en spiste 
sammen med - det var maskinsjefer, 
styrmenn, elektrikere, telegrafister, 
stuerter, matroser og kokker med 
byssegutter til hjelp. Kun julaften og 
ved andre større høytider var mann-
skapet samlet til markering under 
ledelse av kapteinen. 

Julaften åpnet han skilleveggene til 
sitt private område, og hele mann-
skapet - uten de som holdt skipet i 
gang - spiste sammen. De lengtet 
veldig hjem guttene, men de kunne 
ikke mønstre av før tiden, og det 
kunne bli både en og to julekvelder 
på sjøen.

Det var gamle juletradisjonene på 
norske skip også som ble holdt i 

hevd uansett om feiringen var på 
Hawaii eller et annet sted på de syv 
hav. Da min mann John og besteka-
meraten som het Hans, med båten 
“James Stove”, julaften la ut fra 
Sydney i strålende sol, sang de to for 
noen gamle sjøfolk: “Når lysene ten-
nes der hjemme”, og barkete, tato-
verte digre sjømannshender tørket 
tårer - for det var så nyydelig, sa de.

Det manglet ingenting av julemat og 
julepynt om bord - det aller beste ble 
servert - og medbrakt juletre var det 
også. Uansett hvor i Norge de kom 
fra så fikk de julematen de var vant til: 
Ribbe, pinnekjøtt, julegrøt, torsk eller 
særegen julemat fra spesielle strøk. 
Og det skulle være juleandakt, 
salme sang, pakkeutdeling og hilse-
ner hjemmefra. Og kapteinen styrte 
det hele.

Journalist, forfatter og litteraturkritiker 
Odd Eidem (1913-1988) - en av våre 
virkelig store på disse områdene - 
har på en glitrende måte beskrevet 
en julaftens feiring han deltok i om 
bord på et norsk lasteskip. Han 

hadde fått leilighetsskyss til det hel-
lige land, som var målet for reisen 
hans. De dro ut fra Italia - også de i 
strålende sol. Vi får ha i minne at 
Eidem gjerne sa “skal man overdrive 
skal en gjøre det med talent og tem-
perament”. Han forteller at dagene 
før jul var alle opptatt av julehilsenen 
som skulle sendes hjem til deres 
kjære. Det var “Gnisten”s oppgave å 
besørge dette med noen lyriske linjer 
sjøfolka kunne velge blant etter 
Telegraf verkets poesibok, og det var 
så ymse sett med fagmannens øyne. 
De kunne oppgi et nr. til “Gnisten”, så 
klarte han resten. 

Marte Svingen i Hokksund fikk hilsen 
fra sin sønn med nr. 13 for eksempel: 
“Over hav, over land, våre ynskje går 
- God Fredfull Jol og Eit Godt Nytt 
År”. Eidem skulle også sende en hil-
sen, ikke lett - skulle helst diktet selv, 
men det ble nr. 45: “Syng gode ven-
ner om julens fred, jeg går på dekket 
og synger med.” Landsmål, som han 
kalte det, var han den gangen ikke 
fortrolig med. Stuerten hadde store 
vansker med sin hilsen til hustruen i 
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Kragerø og ba Eidem om råd, lurte 
på om denne kunne gå: “Til Gamle 
Noreg dei orda kjære - sender eg 
gjennom vintervère.” Eidem: “For det 
første skinner sola, og det er på 
landsmål, noe de ikke bruker i din 
familie”. Jo da, det var nå så det, 
men det var så fint! Eidem foreslo det 
han selv hadde sendt, nr. 13: 
 “Er`u gæer`n mann, jeg synger 
ikke og jeg jobber ikke på dekk, de 
ville tru jeg er dritfull og svigermora mi 
står i avholdslosjen.” Ikke greit. Det 
endte opp med at hustruen i Kragerø 
fikk nr. 10: “Samme julestjerne, 
kjære, står og lyser på vår veg - ingen 
avstand, ingen breddegrad kan skille 
deg fra meg.” De var enige om at veg 
til nød kunne uttales vei. Eidem følte 
en ondsinnet fryd da stuerten fikk 
presis samme hilsen fra hustruen i 
Kragerø, og den ble lest på julaften. 

Julaften startet med samling til fast-
satt tid, pyntet seg hadde alle, og 
stemningen var stille og alvorlig. De 
hvisket knapt hørlig at det var glede-
lig jul, ellers var det som i et kremato-
rium. Og det varte gjennom det 
meste av tiden de spiste suppen. Da 
reiste kapteinen seg, pornografisk 
rød, og sa noen ord ingen hørte, men 
så hevet kapteinen et glass og sa 
“Kysten roindt”, og det hørte alle og 
drakk. På denne måten trakk skip-
peren en linje rundt hele Norges kyst, 
og alle var inkludert i skålen. Det 

fulgte flere slike og stemningen steg 
litt etter litt. Faktisk ganske mye etter 
hvert. Det var kommet øl og rødvin 
og et slags humør blant de sort-
kledte. 

“Trikker`n” ble sentimental, pekte på 
det norske flagget på bordet og 
utbrøt under tårer: “Finnes det noe 
penere på jorden, gutter.” Endelig var 
det takk for mat og samling i salon-
gen for pakkeutdeling og opplesning 
av hilsener hjemmefra. Gravølet 
hadde gitt seg. Det var pakker fra 
små misjonsforeninger hjemme med 
de underligste påskrifter: “Til du med 
den lengste nesa”, “til førstereis-gut-
ten”, “til han som frys på føtene”, “Til 
en ukjent venn”, “Til en slank sjø-
mann”, “Til sangfuglen ombord”, og 
noen var av en slik art at oppleseren 
sa “..den legger vi vel til side, ja, hvis 
kapteinen er enig da”, og det var han. 

Og da hilsenene hjemmefra ble lest 
var det igjen tårer å registrere, både 
fra de som fikk hilsen og de som ikke 
fikk - naturlig nok. Men det gled over, 
pjolteren plasket og så skulle det 
synges: En julesalme sa skipperen, 
så de sang “Jeg er så glad hver jule-
kveld”, så var det unnagjort. Dretter 
fulgte et tyve-tall pene norske sanger 
alle kunne, og “Gud signe deg Norge” 
til slutt. Deretter litt lettere sanger “Se 
Norges Blomsterdal” og sånn og til-
slutt en haug med revy-viser. 

En matros slo seg på låret og sang 
“Bondejenta satt på skigarden”, men 
ble brått stoppet av en som knakket 
ham hardt på skulderen: “Husk det er 
julaften”! Situasjonen ble reddet med 
“Gamle Svarten” og den om moren 
som var blind. Det gikk raskt mot 
midnatt og kapteinen som skulle 
avsluttet høytideligheten hadde fått 
farsblikket - måtte trøste en sjøsyk 
byssegutt da det var blitt sjøgang. 

I en krok fant de en som silblødde og 
han sa “Namsos ligger og forblør 
seg”, “Er det ikke du som gjør det?” 
sa kapteinen. “Namsos blør mer”, sa 
han. De fikk en pøs vann i fjeset 
begge to og livnet til. Kapteinen 
mumlet idet han forlot selskapet 
sammen med Eidem for å gå på 
broen - “vi har vært heldige i kveld, 
jeg glemte å låse inn øksene - det 
pleier jeg alltid å huske.” Festen var 
slutt. De hørte matrosen synge i det 
fjerne om bondejenta på skigarden, 
og nå sang han alle versene. 

Vi i Telemark skal nok feire jul på vår 
vis, slik det har vært gjort i generasjo-
ner, og vi vil benytte anledningen til å 
ønske alle lesere av Grenseløst 

EN RIKTIG GOD JUL OG 
ET GODT NYTT ÅR.
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VELFERDSTEKNOLOGIEN PÅ  
VEI INN I VÅRE LIV,
men kan den erstatte den varme hånden?
Velferdsteknologi er et ganske nytt og skremmende ord for mange.  
Vi lurer på hva det er for et langt og vanskelig ord og hva menes  
med det og de fleste er skeptisk for alt som er nytt. 

   Tekst: Birgitte Holmsen

Men om kort tid vet nok alle hva det er, 
og at det er en naturlig del av mange 
menneskers hverdag unge som gamle, 
og man tenker ikke så mye over det. 
Livet går videre, vi har mange utfordrin-
ger i samfunnet vårt, vi blir flere og flere 
og eldre og eldre, noe som er veldig 
positivt men det byr selvsagt på utfor-
dringer. Velferdsteknologien er et av 
mange tiltak i kommunene som skal 
være med på skape en bedre og 
enklere hverdag for mennesker og 
mere deltagelse i eget liv.
 Velferdsteknologi er et felles begrep 
for tekniske løsninger og produkter 
som har til hensikt å understøtte og 
forsterke brukernes trygghet og sikker-
het og gi mulighet for aktiv deltagelse i 
samfunnet. Teknologien skal muliggjøre 
økt selvstendighet, medbestemmelse, 
livskvalitet og komfort. Velferdsteknologi 
kan deles inn i tre kategorier:
•  Mobile løsninger som brukeren har 

med seg, på seg eller i seg
•  Velferdsteknologiske løsninger i 

hjemmet
•  Velferdsteknologi i offentlige og pri-

vate omsorgsbygg og sykehus.

Hensikten med Velferdsteknologien er 
å gi unge og eldre med ulike behov og 
omsorgstilbud en lettere tilpasset hver-

dag. En hverdag hvor man blir mer 
selvhjulpen der man i større grad kan 
bestemme når på døgnet man vil motta 
hjelp, uten å føle seg overvåket og ned-
verdiget. For mange andre vil det også 
bety at en kan bo lengst mulig i eget 
hjem og i trygge omgivelser uten å 
måtte flytte til en institusjon. For flere vil 
det bli lettere enn å måtte forholde seg 
til forskjellige helsepersonell som kom-
mer innom x ganger om dagen.

Det er 4 typer teknologi vi kan dele vel-
ferdsteknologi hjelpemidler inni.
-  Trygghet- og sikkerhetsteknologi 

(trygghetsalarm, falldetektor, boliga-
larmer som vannlekkasje, brannan-
svarlig.

-  Kompensasjons- og velværetekno-
logi (hukommelse hjelpemidler, 
omgivelseskontroll, robotstøvsuger)

-  Teknologi for sosial kontakt (bildete-
lefon, pc med kamera)

-  Teknologi for behandling og pleie 
(sensorteknologi for måling av eks 
BT, blodsukker og EKG, kommuni-
kasjon mellom pasient og helseper-
sonell)

Flere eks på velferdsteknologi:
Mennesker som har hukommelsess-
vikt: kan få GPS. Da kan man gå ut 

aleine uten å ha med seg noen. En pil-
leboks som lyser eller gir lyd når du skal 
ta din medisin. Da slipper du å få besøk 
4 ganger om dagen av 4 forskjellige, 
hvis dette ikke ønskelig.
 En digital planlegger med tidsur 
som kan hjelpe bl.a mennesker med 
psykisk utviklingshemning å holde styr 
på sin egen hverdag.
 Velferdsteknologi skal ikke erstatte 
menneskelig kontakt og hender, men 
den er med på å gjøre hverdagen til 
deg som bruker, pårørende, brukerstyrt 
personlig assist og helsepersonell let-
tere med enkle hjelpemidler tilpasset 
den enkeltes behov og ønsker. 
Velferdsteknologi skal ikke brukes der 
hvor man ser at det er uansvarlig for 
både bruker og helsepersonell. Hver 
enkeltes behov vil bli nøye vurdert. 
 Man ser at flere som har tatt det i 
bruk er veldig fornøyde og positive. 
Velferdsteknologi har kommet for å bli, 
og det er en utrolig spennende utvikling 
på gang av små og store moderne 
hjelpemidler som skal gjøre hverdagen 
for deg og for meg litt enklere og tryg-
gere. Ikke noe skumlere og de varme 
hendene vil alltid være der selv om vel-
ferdsteknologi kommer inn i vårt sam-
funn og vår hverdag.
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Vi jobber og sliter iherdig for at vi skal få 
et best mulig universelt utformet sam-
funn på alle plan i vår strevsomme 
hverdag. Vi kurser oss, vi går på møter 
med høye mennesker i kommunene, vi 
påvirker politikere for at de skal få øyne 
helt opp for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne og hva slags utfordrin-
ger vi har hver eneste dag! Vi møter 
enkelt- mennesker med deres hver-
dagshistorier. Vi møter barn som blir 
utestengt fra skole og fritidsaktivitet 
fordi de er annerledes. Vi behandler 
klage på klage for folk som ikke får det 
de har krav på. Vi jobber og jobber for 

at samfunnet skal bli bedre og bedre 
for deg og for meg. 

Men så spør jeg meg selv også: 
‘’Ser vi egentlig hvor godt vi faktisk har 
fått det i Norge? Setter vi oss ned og 
tenker over det vi oppnår. Når nyhets-
bildene av millioner av mennesker på 
flukt fra krig og fattigdom kommer inn i 
stuen, og alt de eier og har bærer de i 
en pose. Da kan jeg ikke annet en å 
tenke at vi har det ganske godt her i 
Landet. Vi skal fortsatt kjempe med 
nebb og klør for vår handikappolitikk 
og stå opp for det vi tror på. Men det er 

lov også å sette seg ned i godstolen 
tenne julelys, spise julegodt, se juletreet 
glitre og tenke etter at vi har en utfor-
drende hverdag, men at vi faktisk har 
det ganske bra her i landet ifht alle de 
andre menneskene på flukt, de har 
ingenting.

Gå jula i møte og tenk på alt vi har fått 
til her i landet og gi et smil til noen som 
trenger det i disse tider.

Vi takker for innsatsen og ønsker en 
gledelig jul

Gi et smil til noen som trenger 
det i disse juletider
Vi går julen i møte med stormskritt og mange legger bak seg måneder og uker, dager og timer 
med masse godt og viktig organisasjonsarbeid. Vi jobber sammen, vi jobber aleine. 

Tekst: Birgitte Holmsen
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Bessmorfanget veien  
til saligheta!
En av de flotteste julesangene jeg vet om er Alf Prøysens romjulsdrøm.  
Det er lov å drømme, ikke minst i romjula. Å være fire år gå julbokk, morske seg 
med å trampe inn på høye hæler det er bilfritt, stearinlys som brenner hele dagen. 
Å sjølveste saligheta er bessmorfanget.

   Tekst: Kristian Erling Hansen

GUBBEN I HORNET

Dette er en historie vi alle kjen-
ner. Den siste tidens begiven-
heter med terror og annen 
elendighet gjør at vi alle nå 
trenger å finne tryggheten som 
er i bessmorfanget. Det er vik-
tig at vi tar vare på hverandre. 
Dette er en tosidig affære. Vi 
kan alle gjøre og være noe for 
andre. Vi må også la andre få 
lov til å gjøre og være noe for 
oss.

Denne årstiden forsterker alle 
følelser, behovet for å bli sett 
og verdsatt akkurat slik vi er 
uansett hvordan vi er blir ekstra 
viktig nå. Julen gir oss anled-
ning til å møte være nærmeste 

og vi kan hygge oss i hveran-
dres selskap.

Å mangle et sted man føler et 
fellesskap og tilhørighet er den 
hyppigste årsaken til psykisk 
uhelse.

Samtidig vil følelsen av å være 
ensom og ikke høre til et sted 
være ekstra vond i høytider.

Jobben med å inkludere andre 
mennesker er altfor viktig til å 
overlates til myndighetene. Her 
trenger vi alle. Store og små.

Politikere og myndigheter kan 
gjøre to ting. De kan og bør 
fremstå som gode forbilder, og 
legge til rette for møteplasser 
og lavterskel tilbud hvor alle er 
velkomne. Spill på lag med fri-
villigheten. En prat og en kaffe-
kopp kan gi dagen gode opp-
levelser for den som er ensom.
I min hjemby Tønsberg gjør 

ildsjelene i Røde kors en kjem-
pejobb hver eneste jul ved å 
holde åpent hus. Parolen er 
DU ER VELKOMMEN.

Det blir servert julemat, kaffe, 
og du møter mennesker som 
vil deg vel. En viktig møteplass 
viden by med mange innflyttere 
hvor tradisjonelle familier kan-
skje ikke alltid kan møtes. 

Da kan et sted hvor man møtes 
uten å måtte skrifte om hvorfor, 
være gull i en hverdag.

La oss ta vare på møteplas-
sene! Selv om ikke noe topper 
bessmorfanget.!

God jul
Hilsen Gubben



29

Medlemsblad for Norges Handikapforbund Oslofjord Vest GRENSELØST

Mange medlemmer fikk ikke  
Grenseløst i oktober!
1. oktober endret Posten / Bring en del postnummer i vår 
region. Dette førte til at et tyvetalls medlemmer i Larvik, 
Lier, Holmestrand, Skien og Horten ikke fikk Grenseløst 
03.15. At medlemmene ikke fikk bladet skyldes en feil av 
Posten / Bring. Vi hadde bestilt utsendelse av bladet alle-
rede 25. september. Dersom dere likevel ønsker bladet 
ettersendt nå håper vi dere kan gi oss melding om det. 
Dere har også muligheten selvsagt til å gå inn på regio-
nens hjemmeside og lese bladet der.

Vet du dette!
Regionens populære 
konkurranse Vet du 
dette har nå vært en 
morsom konkur-
ranse siden 2008. 
Her har vi veldig fine 
premier bla.a. et 
weekendopphold 
på det populære hotellet Quality Hotell & 
Resort Skjærgården i Langesund (se annonse side 9), 
samt NHFs populære Quicklodd. Et besøk på det flotte 
badelandet i tilknytning til hotellet er svært populært og 
er inkludert i premien.

Dessverre ble vinnerne i de to siste utgavene ikke  
presentert, men alle er tilskrevet og har fått sine  
fortjente premier:
I Grenseløst 02.15 ble vinnerne Dick Håndstad og  
Dagny Sivertsen.
I Grenseløst 03.15 ble vinnerne Laila Furuhaug og  
Anne Kari Midtgard.

Medlemssamlingen
Neste år skal vi arrangere vår populære weekendsamling 
for medlemmer i Haraldvigen ved Kristiansand. Mange av 
våre lokallag legger opp til at dette kan være en hyggelig 
medlemstur. Neste år blir samlingen en uke tidligere enn 
før, nemlig 19. – 21. august. 

Vi kommer med mer informasjon om samlingen på 
nyåret. Haraldvigen ligger på en øy, så det er naturlig at 
aktiviteter ved sjøen blir vektlagt.

Vi håper dere vil være med på noen flotte dager ved 
sjøen. Vi kommer tilbake med program og mer informa-
sjon i neste utgivelse av Grenseløst i mars neste år.

Vårt medlemsblad
Vår viktigste informa-
sjonskanal til medlem-
mene i regionen er  
medlemsbladet 
Grenseløst. Her prøver 
vi å finne informasjon 
og artikler som vi håper 
medlemmene synes er 
interessante. Ikke 
minst synes vi det er 
hyggelig med bilder 
fra turer og arrange-
ment dere har lokalt. 
Dette er saker vi  
prøver å prioritere og 
håper dere kan være med å dele hyggelige opplevelser 
med leserne av medlemsbladet.

Fra redaksjonen vil vi ønske dere alle en riktig god og 
fredfull jul og et godt nytt år!
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De nådde Gaustadtoppen 
etter en spektakulær tur.

Side 18

www.nhf.no

03/2015   24. årgang 
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Fikk  

oppleve  
seiling på 

Ridderdagene i 
Storedal!

Statsministeren besøkte 
landsmøtet – Hun fremhevet 
NHFs innsats innenfor  
likepersonarbeidet.

Side 12

-Grenseløst Vest 3-2015.indd   1

Smånytt

 Reidun Odland 6.10.15

Medlemsturen til NHF Kongsberg
I siste utgave av Grenseløst fikk redaksjonen oversendt 
flere flotte bilder fra medlemsturen til lokallaget til 
Vestlandet. Dessverre kom jeg i skade for å gi en feil 
informasjon, nemlig at Flor og Fjære ligger i Lysefjorden. 
Dette er selvfølgelig ikke riktig. Dette fantastisk flotte 
stedet ligger på en øy utenfor Stavanger.  
Vi beklager feilen.
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Merethe Tveiten (f. 1995) fra 
Notodden deltok på EM i bordtennis
12.-17. oktober ble EM i bordtennis for funksjonshemmede arrangert i Vejle, Danmark.  

Der deltok Norge med 8 spillere, der en av dem var Merethe Tveiten fra Notodden. 

   Tekst og bilde: Brage Titlestad

Debuten internasjonalt kom i 2014 
under det spanske åpne. Før den tid 
var det mye sykdom. Men det har ikke 
stoppet jenta fra Notodden og nå har 
hun altså spilt sitt første EM for Norge, 
og sikkert ikke det siste!

Medaljer og utfordringer
Det hele begynte med en tur på en tre-
ning med ei venninne for tre og ett halvt 
år siden. Merethe synes at dette var 
noe hun kunne like, og siden har hun 
fortsatt å dra til hallen hver uke i snart 4 
år. Med en helse som har vært noe på 
skakke i løpet av de 2 siste årene, så 
har det ikke kunne bli trening hver dag, 
men viktigheten av kvalitet foran kvanti-
tet er stor.

Medalje i Paralympics
Drømmen er uten tvil en medalje i 
Paralympics. Merethe er med i en sats-
ningsgruppe som har Paralympics i 
Tokyo 2020 som hovedmål. Frem mot 
det er det trening og utvikling som er i 
fokus. Motivasjonen finner hun i gleden 
av spillet og stå-på viljen er det ikke 
noe å si på. For å bare ha spilt i 4 år, 
har hun kommet langt. Og lengre kom-
mer hun!

Inspirerende å være med på EM
EM i midten av oktober var som sagt et 
lite mål mot den store gulroten om 5 år 
i Tokyo. Hver ball skulle kjempes for, 
selv om det var verdens beste man 
møtte. Det ble tøffe kamper, men 

Merethe ga seg aldri. Det ble med tap i 
samtlige kamper i gruppespillet, men 
gode erfaringer som hun tok med seg 
videre inn i lagspillet, som hun spilte 
sammen med Aida Dahlen. Aida 
Dahlen er ranket som nummer 3 i ver-
den og vant gull i singel under EM, så 
det var ikke noe å si på partneren i 
lagspillet! Det ble tøffe og jevne kam-
per, men det endte til slutt med siste-
plass totalt. 

Tross tapene, viste Merethe at det bor 
noe i jenta og at med den riktige trenin-
gen, kan det se lovende ut for frem-
tidige stevner og mesterskap. Vi følger 
med!

FAKTA:
I funkisbordtennis deles inn i 11 
forskjellige klasser, der klasse 1-5 
er for de som er sittende, 6-10 er 
for stående spillere og klasse 11 
er for psykisk utviklingshemmede 
personer. Det deles inn i herre-  
og dameklasser. 



31

Medlemsblad for Norges Handikapforbund Oslofjord Vest GRENSELØST

K
ry

ss
or

d
S

u
D

ok
u

Løsningene av kryssord og Sudoku i neste 
utgave av Grenseløst.
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Lek med oss festivalen var et samarbeidsprosjekt mellom Kragerø  
kommunes kulturkontor og Center Janeza Levca i Ljubljana. Prosjektet fikk 
støtte fra Utenriksdepartementets tilskuddsordning «Norway Grants», for å 

skape barnefestivaler i Norge og Slovenia i 2015, med vekt på  
inkludering av mennesker med spesielle behov. 

I kragerø deltok 550 barn fra Kragerøskolene, Montessoriskolen og barnehagene på festivalen. 
Kragerø videregående skole deltok med 40 frivillige fra Idrett-, Helse- og Barn og ungdomslinjene. 

17 lag og foreninger bidro med temarelevante aktivitetsstasjoner, og både lokale og nasjonale  
artister bidro med opptredener fra storscenen på Jernbanetorget.

Det ble en fantastisk dag med mange fornøyde barn og voksne! 
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EIKER 
HUSBYGG AS

Anemonevn. 5
3050 Mjøndalen

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

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

Din samarbeidspartner innen:
Adressering  • Plastpakking  • Håndarbeide • Pakking

Tlf .: 32 21 08 70 • www.vinn-drammen.noTlf .: 32 21 08 70 • www.vinn-drammen.no Telefon nr. 32 22 61 00

ØVREBØ REHABILITERING AS 
HJELPEMIDLER FOR ELDRE OG 

FUNKSJONHEMMEDE
 

ROSENKRANTZGT. 11
3018 DRAMMEN

TELEFON 32 24 42 50
E-post: firmapost@ovrebo.no

www.ovrebo.no
www.kongsberg.com

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

matbestilling@jobbhuset.no 
T: 400 28 203 

www.jobbhuset.no
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SAGBAKKEN
Hjemmebakeri og Gårdscatering 

Follestadveien 34, 3474 Åros

Vi er et familiedrevet firma som lager mat 
og kaker til alle anledninger. 
Vi hjelper til med arrangementet når det gjelder
bryllup, konfirmasjoner 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 fin 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

Interkommunalt Selskap
Kleivi, 3570 Ål, Tlf. 32 08 61 10

www.hallingdalrenovasjon.no

KJØP KJAPT, TRYGT OG BILLIG

KIWI Sætre 
Fransåsveien 2, 3475 Sætre 

Tlf. 32 79 11 16 - Åpningstider: 07-23
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Åsheimveien 2, 
3490 Klokkarstua

Jan H. Østli:
Tlf. 99 31 61 56
bias@epost.no 
www.b-ep.no

Representant for Klaro Renseanlegg

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

 VI BYGGER FOR 

TIDEN

BYGG OG TØMMERMESTER

Hans Petter 
Krane

Tlf. 970 98 482
Falkev. 19, 3475 Sætre

w w w. byg g m e s te r k ra n e. n o
S tø t te r  N H F ’s  a r b e i d

Vestre Viken HF
(Ringerike Sykehus)

Arnold Dybjordsv. 1, 
3511 Hønefoss

Tlf. 32 11 60 00
Takker Besøkstjenesten

for fint samarbeid.

Skien Varmesenter AS

Bedriftsv. 84, 3735 Skien
Tlf. 35 52 78 37
E-post:
skien@varmefag.no

www.kongsberg.com



37

Medlemsblad for Norges Handikapforbund Oslofjord Vest GRENSELØST

Lev livet.

BPA står for muligheten til å definere sin egen hverdag. Til å 

ta styring og delta aktivt i samfunnet. Borgerstyrt personlig 

assistanse er verktøyet som bidrar til at funksjonshemmede 

med assistansebehov kan leve frie og selvstendige liv, og selv 

ta ansvar for sin egen tilværelse.

Ulobas BPA handler ikke om pleie og omsorg, men om å ta 

kontrollen over sitt eget liv. Det er gjennom full likestilling 

og mulighetet for deltagelse på alle samfunnsområder at 

hverdagen får mening.

BPA står for muligheten til å leve livet. Helt og fullt.

Lær om ulobas bpa på bpa.uloba.no
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Xpert Installasjon AS er en totalleverandør av elektrotjenester. 

Vi er et Vestfoldbasert elektrikerfirma med hovedkontor i Tønsberg. 

Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester både til privat- og næringskunder. 

Xpert Installasjon AS har i dag 40 ansatte og påtar seg både små 

serviceoppdrag og store prosjekter. Faglig dyktighet og gode løsninger 

er det som kjennetegner oss.

W W W . X P E R T . N O

NORDENS LEDENDE SAMFUNNS- 
RÅDGIVER INNEN PLAN, 
ARKITEKTUR OG TEKNIKK
www.ramboll.no

Beste funksjon og livskvalitet for den enkelte!

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
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N E D R E  E I K E R

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

S I G D A L

L I E R

Lierhallen Svømme-
og Idrettshall

Lier
Tlf. 32 84 80 95

M O D U M

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

Kirkegata 20, 3616 Kongsberg
Tlf. 32 77 00 70  •  Døgnvakt

R I N G E R I K E

Vi takker alle annonsørene

www.carlsenfritzoe.no

H U R U M

AK mur & byggservice da 

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

Drammen Laserklinikk
Lierstranda 77, 3414 Lier

Tlf. 90 55 61 30
www.drammenlaserklinikk.no

KJØP KJAPT, TRYGT OG BILLIG

Tlf. 32 87 75 04 - Åpningstider: 07-23 (21)

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

Å L

Ål Kommune
3570 Ål

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

R Ø Y K E N

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

Bertel O. Steen Ringerike
Hensmov. 1, 3516 Hønefoss

Tlf. 32 17 13 40 • www.bosringerike.no

www.torp.no

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

_____________________________________________________

T S Bygg AS
3080 Holmestrand, tlf. 92 69 47 43

_____________________________________________________

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

H O L M E S T R A N D
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NHF Bamble
Leder: Olaf Tverråen
Hekkensmyrveien 15, 3960 STATHELLE
Tel.: 35 96 07 39 
E-post: olaf.tve@gmail.com

NHF Drammen og omegn
Kontakt regionskontoret

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

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

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

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

NHF Hurum
Leder:  Kassiani Zissis Eriksen
Pb. 96, 3481 TOFTE
Tel.: 32 79 46 15
E-post: kassianizissis@gmail.com 

NHF Kongsberg
Leder:  Lise Konningen
Olavsgt. 54, 3612 KONGSBERG
Tlf.: 32 73 47 48 / 97 51 49 35
E-post: nhf.kongsberg@gmail.com 

NHF Modum 
Kontakt regionkontoret 

NHF Nome
Leder:  Ingeborg Lunden
Stårrvegen 2E, 3830 ULEFOSS
Tel.: 35 94 44 06 / 95 84 75 87

NHF Nore og Uvdal
Leder:  Solveig M. Kristiansen
3632 UVDAL
Tel.: 40 41 21 38
E-post: solveig.margrete.kristiansen@gmail.com

NHF Ringerike
Leder:  Morten Fugleberg
Harahaugvn.58, 3514 HØNEFOSS
Tel.: 97 04 57 00
E-post: morten.fugleberg@ringerike.kommune.no  

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

NHF Søndre Vestfold
Leder: Gunn Perry
Rådhusgt. 19, 3211 SANDEFJORD
Tel.: 33 47 70 91 / 99 79 76 96
E-post: nhfsondrevestfold@gmail.com

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

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

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

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

NHF Ål
Kontakt regionskontoret

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

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

ALF Vestfold
Kontakt regionskontoret

 

Handikappede Barns foreldreforening:
HBF Buskerud og Vestfold
Leder: Liv Halling
Klemsgate 4, 3613 KONGSBERG
Tel.: 98 06 98 09
E-post: livhalling@yahoo.no 

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

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

 

Landsforeningen for Ryggmargsskadde:
LARS Oslofjord Vest
Leder: Tom Henriksen
Aspelund 3, 3430 Spikkestad
Tlf.: 95 78 08 80
E.post: tomhenri@online.no
 

Landsforeningen for Amputerte:
LFA Oslofjord Vest
Leder: Leif Larsen
Nygårdveien 27 A, 3238 SANDEFJORD
Tlf.: 48 28 49 01 
E-post: le-l2@online.no

 
Landsforeningen for Nakkeskadde:
LFN Telemark
Leder: Hanne Kristin Tuvnes
Venusveien 33, 3942 PORSGRUNN
Tel.: 94 17 60 30
E.post: lfn.t.hkt@gmail.com

LFN Vestfold
Kontakt regionskontoret.

Norges Handikapforbund Oslofjord Vest pr. 18.05.15

Lokallag

Medlemsblad for Norges Handikapforbund Oslofjord VestGRENSELØST
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LFN Buskerud
Kontaktperson: Vidar Holst
Solveien 1, 3300 HOKKSUND
Tel: 32 75 19 15 / 95 87 45 97
Epost: vidhols@online.no 

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.: 41 33 88 48 
E-post: jan-henn@sf-nett.no

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

LFS Buskerud
Kontakt regionkontoret
LFS Telemark
Leder: Trond Pedersen
Ørstvetjordet 33, 3943 PORSGRUNN
Tlf.: 99 53 40 21
E-post: tro.p@online.no

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

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

LKB Telemark
Leder: Inga Lill Samuelsen
Klyvebekkvegen 1, 3919 PORSGRUNN
Tlf.: 92 65 30 11
E-post: telemark@lkb.no 

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

GRENSELØSTMedlemsblad for Norges Handikapforbund Oslofjord Vest
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ALF Buskerud  Turgruppe onsdager fra Buskerud Storsenter kl. 0945.

ALF Buskerud  Kafétreff på Nedre Eiker kjøpesenter hver onsdag kl. 1200.

NHF Kongsberg  Bading hver mandag på Skinnarberga mellom kl. 1130 – 1300.

LFS Telemark   Pårørendetreff. En mandag hver måned. Kontakt LFS Telemark

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

LKB Telemark  Badedag torsdager kl. 2000 – 2130 på Stridsklev.

DESEMBER
02 ALF Telemark Julemøte
03 LFS Telemark  «Harrytur»
04 LFPS Buskerud Julebord
04 LFPS Vestfold Julebord
07 NHF Nome Julemøte
08 NHF Ringerike Medlemsmøte
14 ALF Buskerud Julemøte
 LKB Buskerud Julebord
 NHF Nore og Uvdal Julebord

2016
FEBRUAR
04 LFS Telemark Kafetreff
18 NHF Grenland Årsmøte

MARS
16 NHF Nore og Uvdal Årsmøte
17 NHF Grenland Medlemsmøte

APRIL
04 LFPS Buskerud Årsmøte
21 NHF Grenland Medlemsmøte

MAI
28 NHF Grenland Sommeravslutning

AUGUST
18 NHF Grenland Medlemsmøte

SEPTEMBER
22 NHF Grenland Medlemsmøte

OKTOBER
20 NHF Grenland Medlemsmøte

NOVEMBER
24 NHF Grenland Medlemsmøte

Faste aktiviteter:
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T I N N

V I N J E

K R A G E R Ø

Kirkegata 26, 3770 Kragerø

www.kragerobanken.no

J R Gisholt AS
Kirkeg. 36, 3919 Porsgrunn

Tlf. 35 50 48 00

P O R S G R U N N

S K I E N

Nystein Øyvind Gulvlegger
3960 Stathelle, Tlf. 94 16 78 69

__________________________________________________

Bamble Taxi
3960 Stathelle, 35 96 02 20

B A M B L E

Advokat Fred Arne Hjetland
3766 Sannidal, Tlf. 35 98 95 80

K R A G E R Ø

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

N O M E

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

N O T O D D E N

Norsk Industriarbeidermuseum
3660 Rjukan, tlf. 35 09 90 00

__________________________________________________

Atrå Handelslag
3656 Atrå, Tlf. 35 09 89 00

T I N N

T Ø N S B E R G

Jan Eide AS
3296 Nevlunghavn, tlf. 95 06 81 85

_____________________________________________________

Ivekst AS
3271 Larvik, tlf. 33 13 81 00

Bulls Tankrederi AS
Pb. 71, 3236 Sandefjord, tlf. 33 48 44 00

_____________________________________________________

Steier-Næss AS
3241 Sandefjord, tlf. 33 45 40 80

Røisgård´s Kran og Transport 
3160 Stokke, tlf. 33 33 86 90

Bayer AS
3165 Tjøme, tlf. 33 39 04 04

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

L A R V I K

S T O K K E

S T O K K E

L A R V I K

H O R T E N

S A N D E F J O R D

T J Ø M E

Visma Retail AS
Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker

Tlf. 33 34 94 00

www.mollerbil.no/tonsberg/

Støtter NHF

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

_____________________________________________________

Sipro AS
3192 Horten, tlf. 98 21 11 40

H O R T E N

T J Ø M E

T Ø N S B E R G

A N D E B U

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

office@vidaraasen.no • www.vidaraasen.no

Centrum Bygg Horten AS
Storgt. 19, 3181 Horten

Tlf. 33 04 78 17

Firing & Thorsen AS
Nedrevei 8, 3183 Horten

Tlf. 40 63 03 19

www.gsb.no

TORMOD BJØRNDALEN
Hvasservn. 229 - 3148 Hvasser

ØMRER
TILBYGG • NYBYGG

REPARASJONER
Tlf./Fax. 33 39 35 83

Mob. 928 84 508
Putten 21 C - 3148 Hvasser

Tlf. 99 10 48 00
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Vet du dette?
1. premie. Weekendopphold inkl. frokost og badepark for  
2 personer på Quality Hotell & Resort Skjærgården, 
Langesund i Telemark. 2. premie. 5 quicklodd

1. Hvem er sykehusdirektør på sentralsykehuset i Skien / Telemark?

2. Hva skjedde der i oktober?

3. Hvis du ønsker informasjon om ambassadørene våre, hvem kontakter dere da?

4. Hvilke tilbud har NHF til ungdommer mellom 18 og 30 år 

5. Hvilket lokallag besøkte Bergen i sommer?

6. Hvem har telefonnummer 32 79 11 16?

7. Hvem holder til på Hadelandsveien 841 på Jevnaker?

8. Har Sigdal kommune tel.nr.: 32 13 17 40?

9. Hvilket tel.nr har vår støttespiller Harmonie doors?

10. Holder Sipro AS til i Horten?

Navn:

Adresse:

Telefon:

Svar sendes Norges Handikapforbund Oslofjord Vest, Skogergaten 1, 3112 Tønsberg 
eller pr epost: nhf.oslofjordvest@nhf.no - Svarfrist 01. februar 2015.
PS! Alle svarene finnes blant våre annonsører og i artiklene i bladet

Vinnerne av hotellopphold i konkurransen i Grenseløst 03.14 ble  
Sylva Olsen og Peter Stenberg. Vi gratulerer. 

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

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 InteressemedlemPårørende

Kategori:

* 



Retur: NHF Oslofjord Vest, Skogergaten 1, 3112 TØNSBERG
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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


