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Leder
2015 er godt i gang når 

årets første Grenseløst 

dumper ned i postkassen 

til alle våre medlemmer. 

Medlemsbladet er den 

viktigste kontakten  

regionen har med sine 

medlemmer.

Regionsleder
Rune Kløvtveit

Vi prøver derfor å ha med variert 
stoff, slik at alle har glede av å lese 
bladet, og her kan lokallagene fortelle 
om sine aktiviteter på lik linje som 
regionen.

Siden sist har administrasjonen flyttet 
til Tønsberg. Sikkert litt rart og uvant 
for en del, men kontoret er åpent for 
alle som vil ta en tur. 

Vi er midt inne i årsmøteperioden når 
dette skrives. Alle vet at for å få et 
lokallag eller et regionstyret til å holde 
det gående, trengs det ildsjeler. Uten 
frivillige hadde Norges Handikap
forbund stoppet opp. Er du en ildsjel, 
eller kjenner noen som vil jobbe for å 
oppnå full samfunnsmessig likestil
ling, så ikke nøl med å kontakte oss. 
Du trenger ikke være ekspert på uni
versell utforming eller noe annet, for 
veien blir til mens man går. Det viktig
ste er å ha interessen og tid til å være 
med. Opplæring og skolering sørger 
vi for, så faglig kunnskap og påfyll vil 
alltid være en sentral del av regionens 
arbeid.

Vi er inne i et valgår. Til høsten er det 
kommune og fylkestingsvalg, og for 
organisasjonen vår betyr det å finne 

dyktige personer som skal fylle 
rådene for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne. Brukermedvirkning 
blir mer og mer etterspurt, og kanskje 
er det noe for akkurat deg. Mange 
ønsker ikke tradisjonelt styrearbeid, 
men vil likevel være med å bidra. Da 
kan rollen som brukermedvirker være 
aktuelt. Å få være med å påvirke og 
være bidragsyter for å oppnå full 
samfunnsmessig likestilling og like
verd, er gull verdt.

Gjennom mine 6 år i regionstyret har 
jeg fått være med på mye spen
nende. Det er meningsfylt å se at 
innsatsen gir uttelling, men ting tar 
tid, så det nytter ikke å være av den 
utålmodige typen. Mange av Oslo
fjord Vests prosjekter har båret fruk
ter, og en del videreføres fremdeles. 
Jeg er sikkert på at disse ivaretas på 
en god måte, og at regionen vil jobbe 
for å finne andre viktige prosjekter og 
oppgaver også i tiden fremover.

En stor takk til alle aktive tillitsvalgte, 
medlemmer og administrasjon for 
det dere gjør for at NHF Oslofjord 
Vest skal fortsette å være en god 
region å høre til.
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Nytt år – nye valg
Som en oppfølging av loven har Barne, 
likestillings og inkluderingsdepartementet 
(BLD) utarbeidet Rundskriv Q 21/2012.

BLD har gitt Barne, ungdoms, og familie
direktoratet (Bufdir) ansvar for å følge opp 
lov om råd eller annen representasjonsord
ning i kommuner og fylkeskommuner for 
menneske med nedsatt funksjonsevne. 
Bufdir har en egen temaside på internett, 
hvor nyttig informasjon til rådene legges ut: 
http://www.bufetat.no/bufdir/deltasenteret/
Radforfunksjonshemmede/

Ved oppnevning av nye råd høsten 2015 
skal kommunene og fylkeskommunene 
innhente forslag på kandidater fra funk
sjonshemmedes organisasjoner. Funk
sjonshemmedes organisasjoner har en lov
festet rett til å medvirke på dette stadiet i 
arbeidet med oppnevning av nytt råd. Det 
er derfor viktig at arbeidet startes i god tid 
(våren 2015) slik at nye råd kan oppnevnes 
kort tid etter valget i 2015.

Det er den enkelte kommune/fylkeskom
mune som skal utarbeide mandat/retnings
linjer for rådene. Loven fastslår at kommu
nestyret vedtar mandat for kommunale råd 
og fylkestinget for fylkeskommunale råd. 
Alle kommuner og fylkeskommuner bør 
også vedta eget budsjett for rådet. Med et 
eget årsbudsjett vil rådene i større grad 
kunne planlegge sin virksomhet og aktivite
ter det enkelte år.

Kommuner og fylkeskommuner bør sørge 
for å inkludere rådene i folkevalgtopplærin
gen. Folkevalgtopplæringen gir bl.a. inn
blikk i det politiske oppdraget, sammenset
ning av kommunale og fylkeskommunale 
organer, forholdet mellom folkevalgte og 
administrasjonen og kommunale og fylkes

kommunale styringsinstrumenter. Råds
medlemmene trenger også denne kunn
skapen for å gi råd til kommuner og 
fylkeskommuner i saker som er viktig for 
personer med nedsatt funksjonsevne. 
Folkevalgtopplæringen foregår gjerne like 
etter kommune/fylkestingsvalg, og det er 
derfor viktig at rådene oppnevnes raskt 
etter valget slik at de kan delta i opplærin
gen.

I tillegg trenger rådene kunnskap på ulike 
fagområder. F.eks. har Direktoratet for 
byggkvalitet utviklet et opplæringsverktøy 
for medvirkning i universell utforming innen
for plan og bygningslovens virkeområde 
(http://uukurs.dibk.no/) som kan egne seg 
for selvstudium når det gjelder rådenes 
arbeid på dette saksfeltet. 

Det er regionkontorleder i Norges Handi
kapforbund Oslofjord Vest som koordinerer 
forslagene på SAFO representanter til de 
kommunale og fylkeskommunale rådene i 
våre tre fylker. 

Ønsker du å være Norges Handikapforbund 
/ SAFOs representant i kommunen eller fyl
keskommunen der du bor? Da kan du ta 
kontakt med regionkontorleder på telefon 
eller epost. 

Om nettopp du ønsker å bli oppnevnt til et 
kommunalt eller fylkeskommunalt råd, har 
du mulighet for å bli en viktig bidragsyter til 
å lage et samfunn der alle kan delta på lik 
linje.

Jeg ønsker dere alle en riktig fin vår

AnnaLisbeth

Regionkontorleder 
Anna-Lisbeth Mikalsen

Høsten 2015 er det valg, og 

alle kommuner og fylkes

kommuner skal da oppnevne 

nye råd for mennesker med 

nedsatt funksjonsevne. Det 

er lovfestet at alle kommuner 

skal ha et råd for mennesker 

med nedsatt funksjonsevne 

eller annen likeverd ig repre

sentasjonsordning. 

Er du medlem i  
et kommunalt  
råd på vegne av SAFO, 
eller ønsker du å bli det?
SAFO TVB avholder årsmøte  
29. mai kl 11. 00 på Quality 
Hotel Grand på Kongsberg.
I den anledning vil det være et 
kort innføringskurs i bruker-
medvirkning på samme sted  
fra kl 13.00.

Mer informasjon og påmelding 
gjøres til Anna-Lisbeth 
Mikalsen på e-post  
anna-lisbeth.bakke@nhf.no
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Kaffetreff for slag-
rammede i Buskerud 
og Vestfold
For mange slagrammede og pårørende kan ofte hverdagene bli lange,  
ensomme og vanskelige. Da er det fint å ha noen prate med og dele en kopp kaffe 
med. På kafeen kan vi slå av en prat, dele erfaringer og gi gode råd til hverandre.

For medlemmer i Vestfold møtes vi hver første torsdag i måneden på  
Sandefjord Motorhotell fra kl. 11.30.

For medlemmer i Buskerud møtes vi mandager fra kl. 16.00 på  
Lingostua i Åssiden, Drammen.
Stikk innom da vel for en liten prat og kanskje et godt råd til kaffen!

Kontaktpersoner finner du i lagsoversikten bakerst i Grenseløst.
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La dagen bli den beste 
du har hatt!
Landsforeningen for Slagrammede i Buskerud arrangerte møte i samarbeid 
med Åssiden menighet torsdag 22.01. Tema for dagen var slag og  
Jan Schwencke, som selv ble rammet av slag for 5 år siden,  
holdt en spennende og inspirerende innledning.

■   Tekst og bilder: Torleif Støylen
■   Dikt: Jan Schwencke

Landsforeningen for  
Slagrammede i Buskerud
Landsforeningen for Slagrammede i 
Buskerud er i en fase der de ønsker å 
finne aktiviteter som kan fenge med
lemmene og som gjør medlemskapet 
verdifullt. Dette møtet i januar 2015 er 
et skritt på den veien. I samarbeid med 
Åssiden menighet i Drammen, inviterte 
de til møte med tema slag. Dette sam
arbeidet synes å være positivt. Ikke 
bare fordi snittene var nydelige, men 
fordi man møtte mellom 30 og 40 per
soner og fikk orientert om slag, og 
samtidig fikk vi presentert Lands
foreningen for Slagrammede og Norges 
Handikapforbund.

Kunsten å mestre livet  
når hodet halter
Jan Schwencke er en oppegående 
mann i sin beste alder. Utenpå er han 
en mann som er helt som alle andre. 
Ingen synlige skavanker av noe slag. 
Når han kommer inn døra med gitaren 
over skuldra og et varmt smil, er det 
ikke så enkelt å skjønne hva han har 
vært gjennom.

Som lyn fra klar himmel fikk trebarns
faren Jan slag i 2009. På noen øyeblikk 
ble hverdagen ikke lenger sånn den var 
før. Det var ikke bare å gå på jobben 

som vanlig lenger. Men 3 til 4 uker 
sykemelding skulle vel egentlig være 
nok, tenkte han. Heldigvis var han i god 
form, så det skulle vel ikke by på noen 
problemer?

Så enkelt ble det ikke. Selv om slaget 
var lite, i følge ham selv, fikk det store 
konsekvenser. Etter behandling på 
Bærum sykehus ble han skrevet ut 
med beskjed om at alt ville bli som før. 
Han ble innkalt til kontroll etter 6 måne
der og 1 år.  

Et par måneder etter han kom hjem fra 
Bærum sykehus, kom han til at han 
ønsket seg en ny jakke. Han dro av 
gårde, og etter kort tid fant han jakken 
han skulle ha, kjøpte den og dro hjem 
så glad og fornøyd. Da han hengte den 
inn i skapet, oppdaget han at der hang 
en jakke som han hadde kjøpt bare en 
ukes tid før. «Kliss maken», som han 
sa.

Dette var det første signalet på at ikke 
alt var som det skulle, alt hadde ikke 
blitt som før. Før han fikk slag, ville han 
aldri gjort noe tilsvarende!

Han lærte seg nå noen nye læreregler. 
«Hva jeg har lyst å gjøre! Det jeg ikke 
kan gjøre noe med bryr jeg meg ikke 

om, men har fokus på det jeg kan gjøre 
noe med».

Først etter 1,5 år gikk turen til Sunnaas 
for rehabilitering og opptrening. 

Halvparten så god å spille  
gitar som før!
Opptreningen på Sunnaas var nyttig og 
god. Endelig følte han at han ble tatt på 
alvor, sett, hørt og trodd på. Hva kan 
jeg gjøre selv, ble fort et viktig mantra. 
Jan har alltid vært glad i musikk, og var 
ganske flink med gitaren. Hvorfor ikke 
bruke gitarspilling som ledd i trenin
gen? Da fikk han hvert fall trent på fin
motorikken! Fort satte han seg mål om 
å bli halvparten så god å spille gitar 
som før han fikk slag. Slik gikk det ikke. 
Han ble ikke halvparten så flink som før 
han fikk slag, han ble mye flinkere!

Et viktig ledd i opptreningen var å sette 
ord på følelsene og hvordan han opp
levde prosessen han nå var inne i. Da 
han skulle begynne å systematisere 
tankene sine og sette dem ned på et 
papir, gikk det ikke. Jeg – begynte det 
med, men så stoppet det opp. Dette 
var ganske fortvilende, for han hadde 
så mange tanker. Det var viktige tanker 
som han mente kunne løse mange av 
hans utfordringer.
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Så satte han seg ned med gitaren. Slo noen akkorder og 
dermed kom ordene også. Etter kort tid skjønte han at kan
skje dette er en mulighet.  

Med pensel og lerret mot  
solnedgangen
På Sunnaas har de mange ulike virkemidler som pasientene 
kan benytte seg av under rehabiliteringen. I «kjelleren» har 
de et eget område som mange benytter. Her er det mange 
muligheter for kunstnerisk utfoldelse.

Den første tiden på Sunnaas var merkelig. «Jeg følte at jeg 
gikk rundt i en tåke», sier han. Han fant så veien ned i «kjel
leren» og fant frem lerret og pensel. Tegnet en vei først som 
forsvant i tåken. «Målet mitt er jo å komme opp på veien 
igjen, symbolet på at jeg skal tilbake i jobben». Han hadde 
kjørt av veien og ved hjelp av noen store steiner skulle han 
komme seg opp på veien igjen. Underveis i arbeidet med 
bildet endret noe seg. På bildet formet han en soloppgang, 
og han skjønte at den opprinnelige kursen ikke var veien og 
tilbake i den gamle jobben. Han begynte veien mot solopp
gangen.

Jan er opptatt av alternativene. I stedet for «kjedelig» trening 
liker han å gå i skogen og plukke sopp! «Kjempefin motorisk 
trening», sier han, «og veldig gøy».

La dagen bli den beste du har hatt
9. januar 2012 (Jan Schwencke)

I hjertet ditt der fins et kart.
Du velger retning og du velger fart.
Du kan gå langs stranden eller klatre bratt.
La dagen bli den beste du har hatt.

Men hva er best? Vel, det vet du selv.
Lev med dagen, så helt sent i kveld: 
Da kjenner kroppen din, litt trett og matt, 
at dagen ble den beste du har hatt.

Begynn å gå ved soloppgang.
Din dag i lyset blir da ekstra lang.
Og se deg rundt, helt til dag blir natt.
La dagen bli den beste du har hatt.

Kjenn på stillheten, på frost og is.
En lett berøring av en vårlig bris.
Og se på snøen der et ekorn satt.
La dagen bli den beste du har hatt.
Gå langs et bekkefar, bestig en topp.

Og kjenn på gleden når du kommer opp.
Gå inn i skyggene av busk og kratt.
La dagen bli den beste du har hatt.

Legg deg i mosen ved en vakker sten.
Se på solen bak en furugren.
Du kjenner puls, du er besatt.

La dagen bli den beste du har hatt.
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Etter hvert kom hverdagen også for 
Jan. Han ble utskrevet fra Sunnaas.

De gode hjelperne
«Der er så mange gode hjelpere der 
ute. Ektefeller og barn som stiller opp 
og hjelper til. De ønsker å hjelpe og 
støtte, men kan ende med å passivi
sere deg. Dette er det viktig å snakke 
om og man bør heller oppmuntre den 
rammede til å selv ta ansvar for oppga
ver han hadde tidligere».

«En dag jeg snakket med en kvinne 
som hadde hatt slag, beskrev hun 
også denne situasjonen. Hennes snille 
mann stilte alltid opp, men hun ville 
være litt mer selvstendig». Da begynte 
hun å lage et lappeteppe. «Her kunne 
ikke mannen min hjelpe til», avsluttet 
hun med et smil.

Etter hvert er det blitt mange sanger 
som han selv har satt melodier til. Flere 
av disse sangene presenterte han 
under foredraget sitt. Vi har fått lov å 
benytte et par av tekstene hans. I løpet 
av våren utgir han også sangene på 
egen CD.

Jan er en dag i uka på Sunnaas hvor 
han fungerer som brukerkonsulent. 
Som brukerkonsulent følger han pasi
entene gjennom deres dag og deler 
sine erfaringer med dem. Men det vik
tige fokus er hva de er mest opptatt av 
og som ofte har med opplevelsen etter 
en skade å gjøre. Slik som forholdet til 
familien (ektefelle, barn, foreldre), ven
ner, jobb, NAV, forsikringssaker osv. 
Som brukerkonsulent skal vi være et 
supplement til det tverrfaglige teamet. 
Vi skal ikke blande oss inn i det faglige, 
heller be de ta kontakt med den fag
personen som kan være aktuell.

DU ER HER
28.08.09, Jan Schwencke

Du er her når jeg sitter og venter,
du er her når jeg ser blomster gro.
Du er her når jeg drømmer om sommer.
Du er her når jeg ikke får ro.
Du er her når jeg ønsker å dele mine tanker og drømmer med deg.
Ja, du er i mitt bankende hjerte -
hvor enn jeg er på vei.

Du er her når noe har hendt meg.
Du er her når vi pynter til fest.
Du er her når en fugl synger vakkert.
Du er her som en usynlig gjest.
Du er her når jeg hører historier som minner så tydelig om deg.
Ja, du er i mitt bankende hjerte -
hvor enn jeg er på vei.

Du er her når jeg kjemper og vinner.
Du er her når alt føles grått.
Du er her i medgang og motgang.
Du er her når alt føles godt.
Du er her når jeg møter det blikket så fast som var det fra deg!
Ja, du er i mitt bankende hjerte -
hvor enn jeg er på vei.

Du er her når jeg hører den sangen.
Du er her når det pøser ned.
Du er her når jeg tenker på den gang.
Du er her når jeg føler fred.
Du er her når jeg ønsker et bilde å hvile i når jeg er lei.
Ja, du er i mitt bankende hjerte -
hvor enn jeg er på vei.

Du er her når jeg tenker tilbake.
Du er her når jeg tenker frem.
Du er her når jeg ikke vet svaret.
Du er her når jeg lengter hjem.
Du er her når jeg ønsker å glemme, heller trekke frem bilder av deg.
Ja, du er i mitt bankende hjerte -
hvor enn jeg er på vei.
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Du
lyt gå
den vegen
Som er bestemt
for deg
om han er aldri så kronglut og stri.
Unnabakkane 
er berre ein leik.
Den bratte kronglute vegen
bit seg lett fast.
Viktig  er det då å hugse den gode leiken, 
alt som gjekk godt.
Slik er livets støypeform.

Reidun Odland  24.12 14

Du
fargar
veven din
kvar dag
både lyse dagar
og
dei mørke dagane
trengs
for å skapa
mønster
Gjeva meining.      

Reidun Odland 23.12.14
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Hvert år deltar tusenvis av ivrige og 
dyktige elever i konkurranser om å bli 
beste bedrift. De stiller i ulike konkur
ranser som beste produkt, beste sel
ger, beste stand, beste IA (inkluderende 
arbeid), beste forretningsplan, beste 
logo, beste regnskap, beste markeds

føring, beste sosiale entreprenør m.m. 
En av bedriftene som skal konkurrere 
heter Nordisk Kalesje UB og er en ung
domsbedrift fra Kragerø videregående 
skole. Elevene er 1718 år gamle og 
går 2. klasse på Studiespesialiserende/
samfunnsfag. Onsdag 11. mars skal 

elevene til Skien for å vise årets store 
nyhet – en kalesje til rullestoler. 

– Det er 6 ansatte i bedriften totalt. Alle 
har sine spesifikke arbeidsoppgaver, 
sier Markus Beylegaard. Markus er 
daglig leder i Nordisk Kalesje UB. Vi har 

Entreprenørskap i skolen har blitt veldig populært i hele Norge.  

Det er Ungt Entreprenørskap som arrangerer både mesterskap i  

grunnskolen, på videregående og på høyskoler over hele landet.

■   Tekst: Torleif Støylen
■   Foto: Nordisk Kalesje UB

Innovative elever
fra Kragerø
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en markedssjef, økonomisjef, produkt
sjef, HRsjef, administrasjonssjef og 
meg. Bedriften er registrert i Brønn
øysund. Vi er også en godkjent 
IAbedrift. 

– Vår forretningsidé er at vi skal lage en 
vannresistent kalesje for elektriske rul
lestoler. Produktet er laget med tanke 
på handicappede med nedsatt funk
sjonsferdigheter og skal gi også disse 
en mulighet til å kunne være ute når det 
regner, snør og når det er sterk og 
varm sol. Vår visjon er også vår driv
kraft. Visjonen er «Deltakelse og verdig
het i all slags vær». Det er viktig for oss 
at også de med nedsatt funksjonshem
ming skal kunne delta i aktiviteter uten
dørs på lik linje som alle andre – uansett 
vær! 

Elevene har 5 skoletimer i uken, men 
har jobbet i juleferien, søndager og 
kvelder med prosjektet. De holder på 
med å lage en prototype. Lokale sam
arbeidspartnere skal lage rammeverket 
og kalesjen. Protoskissene er laget av 
en medelev i klasse. De stresser nå de 
siste dagene for å få den ferdig til kon
kurransen i Skien.

– Rammeverket skal være i syrefrie rør. 
Dette fører til et solid rammeverk som 
samtidig ikke veier for mye. Pneumatikk 

skal styre kalesjens posisjon, forklarer 
Benjamin Møklegård, som er bedriftens 
produktsjef. Kalesjen skal lages i vevet 
polyester som heter Stamoid. 
Materialet er slitesterkt, vanntett og 
UVresistent. Denne kalesjen blir i dag 
brukt på båtkalesjer. Deler av kalesjen 
skal være i gjennomsiktig plast. Dette 
for å bedre synsfeltet og ha oversikt 
over trafikken. Fargen skal være lys og 
nøytral, da den også skal gi skygge på 
solsterke dager. Vi tilpasser denne pro
totypen til en Permobil C400. Den er 
elektrisk, men vi ser også for oss å 
bruke tilsvarende på manuelle rullesto
ler. Vi har fått en utrangert rullestol av 
Hjelpemiddelsentralen som vi kan 
jobbe med. Det er mye å tenke på 
både vekt, størrelse, plassering, strøm
forsyning, konvertering til manuelle 
stoler og mye annet. Men, dette er gøy 
og dette skal vi får til! sier en entusias
tisk produktsjef.

– Det har vært en svært lærerik pro
sess, sier Markus Beylegaard. Ting tar 
mye lengre tid enn antatt. Vi har høye 
forventninger til alle i bedriften, og vi har 
stor tro på prosjektet. Vi ønsker å 
komme så langt som mulig i konkur
ransene. Det betyr at vi satser på å 
komme videre til NM. Det store hårete 
målet er EM i sommer. Da må vi jobbe 
hardt for å bevise at vi er verdige den 
representasjonen. Med på laget har vi 
også flere lokale sponsorer som også 
har stor tro på vårt prosjekt. Vi har søkt 
både investeringsfond og bedrifter i 
Kragerø. En av våre største bidragsy
tere er Investmar (fond) og Kragerø 
Sparebank. Uten deres bistand kunne 
ikke prototypen blitt realisert. Vi er 
ydmyke for tilliten de har vist oss unge 
gründere. Vi har også to mentorer som 
sitter i rullestol. Wenche Lønnerød er 
utdannet adjunkt og er i Rådet for funk
sjonshemmede i Kragerø kommune. 
Jan Ivar Heinich Johannessen er 
utdannet bioingeniør. Jan Ivar er også 
oppfinner. Det har hjulpet oss mye i 
prosessen da det er mye å tenke på.  

– Dette er en enkel og hensiktsmessig 
nyvinning som helt klart vil øke uteakti
viteten for brukeren. Den vil gi god 
beskyttelse mot regn og sol. Man vet 
hvor uheldig det kan være å bli våt og 
kald på en regnværsdag, når man skal 
f. eks til legen, treningen eller butikken. 
Det er dessverre ofte slik at ubehaget 
forsterker seg for en rullestolbruker i sin 
inaktive tilværelse. Da er det greit å 
bruke kalesjen som gir god beskyttelse 
mot regnet. Eller på varme sommerda
ger når sola steiker og gjør det vanske
lig å være ute. Da er det greit å finne 
skygge under kalesjen, forklarer Jan 
Ivar.

– Vi har også undersøkt at dette pro
duktet ikke finnes på markedet i dag. 
Det finnes noe tilsvarende i USA, men 
ikke i Norge, Norden eller i Europa. 

Daglig leder og produktsjef besøker 
Innovasjon Norge
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– Kapitalbehovet vårt er i overkant av 
50.000 kroner. Da går prosjektet så 
vidt i balanse. Det er ingen av oss som 
blir rike av dette, forteller Mathias 
Bohlin. Mathias er økonomisjefen. Han 
har åpnet bankkonto, fører regnskap 
og fakturerer bedriftens sponsorer og 
bidragsytere. Han har også kontroll på 
alle andelene (egenkapitalen) i bedrif
ten. Vi har et stramt budsjett, men vi 
har satt av noe til IAtiltak. Det er viktig. 

– Ja, det er viktig! skyter Jonas Otnes 
inn. Han er HRsjef. Vi må tillate oss litt 
hygge både på skolen og i fritiden. På 
skolen tar vi gjerne med kaker eller 
sjokolade. Vi har også vært hjemme 
hos hverandre for å være litt sosiale. Da 
ser vi film sammen og spiser litt pizza, 
taco eller noe annet. Jeg har akkurat 
gjennomført medarbeidersamtaler i 
bedriften. På den måten får alle si hva 
de har på hjertet, og vi kan tilrettelegge 
arbeidsoppgaver ut ifra den enkeltes 
behov. Vi er alle gamle venner helt fra 
tiden i barnehagen, og det er viktig at 
arbeidet i bedriften ikke skal gå ut over 
vennskapet vårt. Jeg liker å være 
HRsjef, sier Jonas fornøyd. 

Jonas Lier Ramberg og Anna Torp har 
jobbet mye med markedsføringen. 

– Vi har hatt møte med et 
lokalt reklamebyrå. De har 
hjulpet oss med brosjyreplan
legging og reklameartikler til 
messen, sier Jonas. Det er 
han som er markedssjef. 

– Jeg har lært mye om plan
legging av brosjyre. Her er det 
mye å tenke på som størrelse, 
stående eller liggende, papir
valg, antall sider, plassering av 
tekst og bilder og korrektur og 
atter korrektur. Nå vil det være 
lettere for meg å lage en bro
sjyre ved en annen anledning. 
Det var ikke så vanskelig, men 
det er mange detaljer som må 
følges opp. 

Markus ser ut til å beholde roen selv 
om det nå nærmer seg deadline for 
innsendinger av konkurransedokumen
ter. 

– Så fort dette er sendt inn, så må vi 
følge opp byggingen av prototypen, 
gjennomføre pressekonferanser, lobby
virksomhet mot Nav og holde foredrag 
for Investmar, Kragerø Rotary Klubb og 
for formannskapet i Kragerø kommune. 
Vi skal også ha syretest mot næringsli

vet, spesielt inviterte og våre foreldre. Vi 
har stor tro på at det er behov for pro
duktet vårt, og vi håper vi for oppmerk
somhet fra nasjonale aviser, tv, Nav og 
ulike produsenter. Et slikt produkt 
burde være tilgjengelig for alle rullestol
brukere som ønsker det, sier en selv
sikker men ydmyk Markus. 

Jan Ivar Johannessen og Petra vander Ven.
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LFPS Vestfold
Vi ser frem mot sommer og sol og inviterer alle våre  
medlemmer til Midgard historiske senter med Borreparken 
og Gilde hallen onsdag 10. juni kl. 11.00.

Midgard historiske senter, som er en del av 
Vestfoldmuseene, ble åpnet i 2000.

Borreparken har Nordens største samling av storhauger  
fra yngre jernalder.

Gildehallen er en unik og storslått rekonstruksjon av en av 
vikingtidens store festsaler, basert på ferske funn og 
arkeologis ke teorier.

Vi har bestilt guide som vil ta oss rundt på dette flotte 
anlegge t. Vi tar en pause under omvisningen og da  
får vi servert lunsj. Egenandelen er kr. 50.

Borreparken har sikkert mange besøkt tidligere, men 
kanskj e ikke vært der siden.

Meld deg på til Torunn, telefon 911 93 461, innen 5. juni.

LFPS Buskerud
Lokallaget arrangerer sommertur til København  
14. – 18. juni 2015.  
Det er bindende påmelding til Brit Garaas Haugerud,  
telefon 930 34 322 eller Unni Grønlund,  
telefon 906 81 497 og med påmeldingsfrist 30. april.

LFPS Telemark
Lokallaget arrangerer tur til Bergen fra Langesund  
11. – 13. mai.

Fellesarrangement
8. mai.  Konferanse på Sandefjord Motorhotell.
4. – 6. sept.     De tre poliolagene arrangerer felles tur  

og samling på Bardøla hotell.
    Kontakt lokallagene for mer informasjon.

POLIOLAGENE INFORMERER

ÅRSMØTER
12. mars LFPS Vestfold
24. mars LFPS Buskerud
8. – 9. april LFPS Telemark på Norsjø hotell
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NHF Vestfossen 70 år 
17. november 2014
NHF Vestfossen ble stiftet 17. november 1944 under navnet Vestfossen 
Vanføreforening. Dette var starten på et 70 år langt virke for å bedre  
livssituasjonen for mennesker med funksjonsnedsettelser.

■   Tekst: Jan Ronald Skogsrud

«Referat nr. 1 – 1944
Buskerud Vanførelag hadde i høst en 
aftenunderhåldning på Idrettens hus, 
Vestfossen, hvor man fikk høre fore-
drag og se lysbilder fra de vanføres liv 
og arbeid.

Interesserte for saken blev oppfordret 
til å stifte en Vanføres forening på ste-
det, og en del energiske damer satte 
sig straks i sving med medlemsforteg-
nelse osv. det første møtet blev holdt 
den 17-11-44 på Sanitetslokalet hvor 
Vestfossen Vanføreforening ble stiftet. 
Som formann blev valgt: Fru Henrikke 
Røros, nestformann: Fru Dagny 
Gulliksen, kasserer: Fru Ragnhild 
Gregersen, sekretær: Fru Tora Øye og 
styremedlem: Frk. Olaug Guterud.

Det ble vedtatt å holde et møte hvær 
første fredag i måneden. For hvert 
møte velges to medlemmer som står 
for oppfyring av lokalet samt surrogat-
koking, senere eventuel kaffekoking. 
Det utloddes en liten gave fra medlem-
mer på hvert møte. 

Foreløpig underholdt medlemmene sig 
med litt sang samt diskuterte arbeids-
mulighetene for foreningen.

Formannen i Buskerud Vanførelag som 
skulle kommet på første møte og holdt 
foredrag med lysbilder, blev dessværre 
forhindret men håper vi å få se han på 
neste møte den 1 – 12 -44.

Starten for Vestfossen Vanføre-forening 
har vært imponerende, den teller alt nå 
115 medlemmer, og er interessen for 
saken like stor, er det grunn til å tro at 
Vestfossen Vanføreforening vil bli til 
megen glede for de den arbeider for.»

I en artikkel om VESTFOSSEN HANDI
KAPLAG – 52 år i de handikappedes 
tjeneste fra 1996 skrev daværende 
leder Espen Sandberg blant annet 
dette: «Fra et lokalsamfunn med den 
gang ca. 1500 innbyggere talte forenin
gen på stiftelsesdagen 115 medlem
mer – imponerende tall! Noen få år 
senere talte foreningen nærmere 250 
medlemmer – over 40 % av de voksne 
i Vestfossen. Interessen for foreningen 

og ikke minst det foreningen stod for 
var meget stor – medmenneskelighet, 
omsorg, og omtanke». 

Det fortelles at de som var ansvarlige 
for å varme opp lokalene på kalde vin
terdager reiste tidlig til «saniteten» med 
vedeske på sparken slik at det skulle 
være varmt og godt når møtene skulle 
starte. Det kan leses at det tidlig i 1945 
«ble innført restriksjoner på bruk av 
brensel» og at man av den grunn måtte 
holde møtene i private hjem. Om arran
gement som måtte avlyses grunnet 
elendige vær og føreforhold, og uten at 
det er gått nærmere inn på går det an å 
lese mellom linjene at det i disse tider 
har vært vanskeligheter med å drive 
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foreningen, at tillyste arrangement 
måtte avlyses og at medlemmer og 
pårørende i diverse komiteer var blitt 
arrestert eller hadde vært til avhør. Men 
man har allikevel i denne tiden igjen 
gjennomført en aftenunderholdning på 
Idrettens Hus. 

Man kan lese om gjennomføring av 
julearrangement, et spleiselag hvor 
man dro bygda rundt for å skaffe råva
rer til en bløtkake som hoved gevinst til 
aftenutlodning, og at man greide å 
trylle fram litt kaffe til julemøtet. 

Det skrives om gode og vonde rykter 
som verserer og at man en vakker dag 
i Mai, endelig igjen fikk oppleve et fritt 
fedreland. Foreningen skulle avholdt 
ordinært møte den 9. mai, men at dette 
møtet forståelig nok fikk et helt annet 
innhold enn de ordinære foreningssa
kene. Diskusjonen gikk rundt gleden 
over friheten, Grinifangene og torturen 
disse hadde vært utsatt for og ikke 
minst var oppmerksomheten rette mot 
arrestasjonen av Nazister.

Det refereres om en forsommer hvor 
godt vær støttet opp om gleden over et 
fritt land, og at foreningen hadde anled
ning til å holde utendørs møter, utflukter 
og stor aktivitet med blant annet basar. 
Man kan også lese at det ikke alltid var 

bare idyll, og at man iblant måtte 
stramme inn tøylene. Det kan også 
leses at sang var en viktig del av for
eningsarbeidet, og at de fleste møter 
ble åpnet med en sang og avsluttet 
med avsynging av Fedrelandssalmen. 
At foreningen skapte engasjement og 
god deltagelse forteller vel et referat fra 
høsten 1945 noe om da det står «Det 
var visstnok flere på moltetur i dag for 
det møtte opp bare 20 stk.». 

Det fortelles om gode arbeidsmøter og 
hyggelige festmøter. Det fortelles om at 
iveren på møtene var stor, og at om 
sekretæren skulle få med det viktigste 
av hva som ble sagt måtte møtekultu
ren forbedres. 

17. november 1945 hadde laget 
bestått i et år, og det var det grunn til å 
feire. Dagen ble feiret med sang, dans 
og god mat. Buskerud Vanførelags 
leder Thorolf Eriksen, gjestet laget. Han 
brakte rosende ord med seg og gav 
uttrykk for stor tilfredshet med lagets 
Arbeid. Tradisjonen med blomster og 
julehilsener fra laget ble innført i 1945 
og er videreført som en hyggelig gest. 
De første årene ble det delt ut 
Julebidrag til «bygdas vanføre» Det ble 
også yt hjelp til bl.a. skolepenger, kur
opphold på Geithus, hjelpemidler, ban
dasjer med videre.

Den 9. januar 1946 avholdt laget sitt 
første ordinære årsmøte. Om dette 
skrives: Formannen åpnet møtet og 
ønsket alle velkommen. Etter å ha sun-
get, som vanlig, leste sekretæren opp 
protokollen og kassereren fremviste og 
redegjorde for regnskapet i året som 
gikk. Det var et strålende resultat, og 
regnskapet var revidert og i skjønneste 
orden.

En antar at styret etter dette årsmøtet 
fikk denne sammensetting:
Formann: Fru Henrikke Røraas, Nest
formann: Fru Dagny Gulliksen, 
Kasserer: Fru Ragnhild Gregersen, 
Sekretær: Fru Nora Øye, Vicesekretær: 
Fru Synnøve Dramdal, Styremedlem: 
Frk. Olaug Guterud, Styremedlem: Fru 
Georga Danielsen, Og mulig to perso
ner til.

Det første fredsåret ga rom for stor 
aktivitet i laget, og det fortelles om fest
møter, basarer og at Sanitetsforeningen 
ble hjulpet med utdeling fra «Amerika
pakker som var kommet», aftenunder
holdning med innslag av sang, fortel
lerkunst og turnoppvisning. Det ble 
arrangert utlodninger, varieté, visesang 
og sparktur.

Det kommer mer fra jubileet i neste 
utgave av Grenseløst.



16

Medlemsblad for Norges Handikapforbund Oslofjord VestGRENSELØST

Den 35årige palestineren Mohamad 
Awad AlArabi, utfører ikke bare pris
belønnet nyskapende arbeid. Han er 
også ansatt i en offentlig palestinsk 
organisasjon, er styreleder for den stør
ste og mest velfungerende idrettsfore
ningen i Gaza, AlSalam Sports Club 
og er midt i et universitetsstudium. Det 
er imidlertid engasjementet hans i 
AlSalam Sports Club, en forening med 
utøvere innenfor sju idrettsgrener som 
deltar i flere nasjonale og internasjonale 
konkurranser, som danner rammen 
rundt intervjuet vi nå skal fortelle om. 
Intervjuet ble utført av NHFs og 
Diakonias palestinske ansatte Haneen 
AlSammak på arabisk og oversendt 
NHF i en engelsk tekstversjon, som her 
er oversatt og bearbeidet av NHFs 
kommunikasjonsrådgiver Karen Kvam.

Viktig rettighetsarbeid
 Vi ser at det betyr mye for mange 
funksjonshemmede å bryte en isolert 
tilværelse, komme seg ut av huset og 
treffe andre, forteller Mohamad Awad 
AlArabi.  Og vi tilbyr ikke bare sports
lige aktiviteter. Det viktigste arbeidet 
vårt, dreier seg om å bevisstgjøre funk
sjonshemmede om hvilke rettigheter 
de har sosialt og kulturelt, slik at de kan 
kjempe for å få rettighetene innfridd, 
sier han.

Forholdene for funksjonshemmede i 
Gaza er særs vanskelige. Konflikt
situasjonen de siste sju årene har skapt 
et stort antall funksjonshemmede, og 
skole og helsetilbudet er alvorlig svek
ket. Arbeidet som drives av frivillige 

organisasjoner er derfor helt avgjø
rende for den palestinske befolkningen 
i Gaza. Dette er grunnen til at NHF, 
gjennom et lokalt samarbeid med 
svenske Diakonia, gir støtte blant annet 
til de aktivitetene som AlArabi driver. 
Det av prosjektene hans som NHF 
støtter, har som mål å inkludere kvinner 
i idretten. Dette arbeidet har ikke bare 
stor betydning for kvinnenes situasjon, 
men er også viktig for å bedre situasjo
nen for funksjonshemmede barn og 
unge.

Inkludering av barn og unge gjen-
nom opplæring av kvinner 
Gjennom dette prosjektet, som er det 
første av sitt slag i Gaza, får 25 kvinner 
trenerutdanning og 25 kvinnelige tre
nere og lærere opplæring i å forholde 
seg til funksjonshemmede barn og 
unge. Erfaringene skal de i ettertid 
bruke til å mobilisere og lære opp enda 
flere kvinner, slik at rekkevidden blir stor 
og ringvirkningene varige. I tilknytning 
til dette arbeidet, har Mohamad Awad 
AlArabi utviklet et opplæringshefte. 
Heftet er en av grunnene til at han ble 
tildelt den prestisjetunge prisen. 

– Jeg fikk ideen til heftet da jeg så hvor
dan barna ble hindret i å delta i idretts
aktiviteter på grunn av funksjonshem
mingene de hadde. Jeg ville hjelpe 
lærere og trenere med å forholde seg til 
barna og finne gode treningsopplegg.

Stabil strømtilførsel med solceller 
AlArabi kunne heller ikke la være å 
tenke kreativt da han så hvor utsatt 

rulle stolbrukere med elektriske stoler 
var på grunn av de hyppige strømbrud
dene i Gaza. Han fikk ideen om å bruke 
solcelleenergi til å drive stolene og 
kontaktet eksperter på området for å 
teste ut ideen. Det som begynte som 
en sped ide, ble satt i produksjon ikke 
lenge etter. Per nå finnes det 21 sol
celledrevne rullestoler i Gaza, og pla
nen er at tallet skal være 100 innen kort 
tid.

 Stolene passer veldig godt her i Gaza, 
hvor strømmen stadig blir borte, men 
været alltid er bra, forteller han.

Sendte slektning på prisutdelingen
Både rullestolproduksjonen og rettig
hetsarbeidet for funksjonshemmede 
barn og unge lå til grunn for at han fikk 
tildelt den prestisjetunge prisen «The 
Palestine International Award for 

Ambisjonene overgår  
funksjonshemmingen
Mohamad Awad AlArabi (35) fra Gaza vant nylig en høythengende pris for sitt 
enestående arbeid for funksjonshemmede kvinner og barn, og for utviklingen av 
solcelledrevne rullestoler. Men utreisetillatelse for å motta prisen, fikk han ikke.

■   Tekst: Artikkelen er oversatt og tilrettelagt av Karen Kvam.
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Ikke ødelegg  
hjelpemiddelformidlingen!
Norges Handikapforbund Oslofjord Vest frykter for at fremtidens tilgang til riktige 
hjelpemidler står i fare.  Ekspertutvalget for ny kommunestruktur mener bl.a.  
at ansvaret for tekniske hjelpemidler kan overføres til kommunene.

■   Rune Kløvtveit, Leder Norges Handikapforbund Oslofjord Vest

Da dette spørsmålet var på høring i 
2010 møtte det stor motstand fra både 
organisasjoner, fagmiljøer og kommu
ner.  Tilgangen til riktige hjelpemidler 
blir i så fall avhengig av kommunens 
økonomi og hvilken kommune du bor i. 
Dette vil gi et uforutsigbart tilbud med 
store konsekvenser for funksjonshem
medes muligheter til å leve et selvsten
dig liv og delta i samfunnet.

NHF Oslofjord Vest mener hjelpemidler 
fortsatt må ligge til folketrygdloven, 
knyttet til et nasjonalt formidlingssys
tem og med statlig finansiering. Dette 
er i tråd med politiske mål om et like
verdig tilbud – uavhengig av alder, 
bosted og økonomi. Dagens ordning 
sikrer hjelpemidler på alle livsområder, 
både i hjem, arbeid, skole og fritid. Lik 
finansiering av hjelpemidler sikres best 
gjennom folketrygden med statlig 
finansiering. Det må være behovet som 
avgjør tilgangen til hjelpemidler og ikke 

den enkelte kommune sin økonomi og 
kompetanse. Hjelpemiddelsentralene i 
fylkene har spesialkompetanse på 

hjelpe middelformidling. Sentralen er 
svært viktig for at kommunene kan 
utføre sine opp gaver innen rehabilite
ring og hjelpe middelformidling. Denne 
kompetanse kan ikke deles opp og 
overføres til kommunene, dersom man 
fortsatt ønsker å ha et godt formid
lingssystem med spesial kompetanse 
framover.

I diskusjonen om kommunenes opp
gaver oppfordrer vi alle politikere og 
andre til å støtte Norges Handikap
forbunds syn, slik at hjelpemidler forblir 
i folketrygden, som en individuell rett 
og med statlig finansiering. Dette er en 
god ordning for både kommuner og for 
innbyggere som trenger hjelpemidler. 
Dagens hjelpemiddelformidling må 
bestå og videreutvikles gjennom et 
samarbeid mellom NAV sentralt, hjelpe
middelsentralene, kommuner og funk
sjonshemmedes organisasjoner.

Excellence and Creativity», fritt oversatt 
til den internasjonale palestinske prisen 
for enestående innsats og kreativitet. 
Prisen skal fremme innovasjon og 
utvikling i hele den arabiske verden 
innenfor ulike kategorier, og et stort 
antall nominerte kjemper om topplas
seringene. Mohamad Awad AlArabi 
vant i kate gorien knyttet til funksjons
hemming. Prisutdelingen foregikk i 
Ramallah, med både statsministeren 

og andre prominente gjester i salen. 
AlArabi måtte imidlertid sende en 
slektning på Vestbredden for å ta imot 
prisen på sine vegne. Han fikk ikke 
utreisetillatelse fra Gaza.

– Jeg er glad for å ha vunnet prisen, 
men også trist, fordi situasjonen er så 
vanskelig for funksjonshemmede i 
Palestina, og spesielt i Gaza, avslutter 
han.

Hele intervjuet kan sees på youtube: 
https://www.youtube.com/
watch?v=m7pGZF9sMvs. 

Det foregår på arabisk og samtalen er 
dermed ikke så lett å forstå, men hvis 
du spoler litt fram får du se både klipp 
fra kvinneprosjektet som NHF støtter 
og de solcelledrevne rullestolene – som 
virkelig er verdt å se.

Medlemsblad for Norges Handikapforbund Oslofjord Vest GRENSELØST



Medlemsblad for Norges Handikapforbund Oslofjord VestGRENSELØST

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en ordning som gir 
funksjonshemmede praktisk bistand til å gjøre ting som andre 
kan gjøre selv: Kle på seg og gjøre husarbeid, komme seg til 
skole og arbeidsplass, handle og lage mat, være sammen 
med venner og familie og engasjere seg i samfunnet.

Med en BPAordning kan du 
administrere din egen hverdag, 
ved at du selv skal kunne 
bestemme hvem som skal være 
assistenter, hva assistentene skal 
bistå med, og til hvilke tider. 
Brukerstyrt personlig assistanse 
gir deg større muligheter til å leve 
et aktivt og selvstendig liv enn for 
eksempel hjemmetjenester.

Tidligere har kommunene hatt plikt 
til å tilby tjenester organisert som 
brukerstyrt assistanse. Med rettig
hetsfestingen av BPA, som Norges 
Handikap forbund har vært en 
sterk forkjemper for, har den 
enkelte fått en rettighet knyttet til å 
få egne tjenester organisert som 
en BPAordning. Det betyr at ret
ten er betydelig styrket sammen
liknet med hva den var før.

Retten til brukerstyrt personlig 
assistanse er hjemlet i pasient og 
brukerrettighetsloven § 21 d. 
Denne sier at hvis du er under 67 
år og har behov for langvarig og 
stort behov for assistanse, kan du 
ha rett til BPA.

Med stort behov menes minst 32 
timer per uke. Personer med et 
assistansebehov på minst 25 timer 
per uke har også rett til brukerstyrt 
personlig assistanse, med mindre 
kommunen kan dokumentere at 

det vil medføre vesentlige kostnadsøkninger å organisere 
assistansen som en BPAordning.

Også behov for støttekontakt skal kunne innlemmes i en 
BPAordning. Det samme gjelder avlastningstiltak for foreldre 
med funksjonshemmede barn under 18 år som bor hjemme.

Rettigheten er imidlertid begrenset 
når man trenger flere enn én 
tjenes teyter eller nattjenester.

Hvis du ikke tilfredsstiller timetallet 
på 25 eller 32, har du fortsatt 
mulighet til å søke BPA via § 38 i 
helse og omsorgs tjenesteloven.

BPA kan organiseres etter ulike 
modeller. Ta kontakt med din kom
mune for å få nærmere informa
sjon.

Etter rettighetsfesting av BPA ven
ter vi på et nytt BPArundskriv om 
hvordan rettigheten skal fungere i 
praksis. Vi vil oppdatere disse 
sidene etter hvert som det forelig
ger mer informasjon.

Aktuelt lovverk:
Lov om kommunale helse og 
omsorgstjenester m.m.
Lov om pasient og bruker
rettigheter

BPArundskrivene fra 2000 og 
2005 er under revisjon, men de 
gjelder så lenge nytt rundskriv ikke 
har trådt i kraft:
BPArundskriv fra 2000
BPArundskriv fra 2005

Rett til brukerstyrt personlig  
assistanse (BPA)
1. januar kom flere lov og forskriftsendringer som har  
betydning for funksjonshemmede. 

■   Tekst: NHF.  Bilde: Google

Skrevet av: Silje Ludvigsen, Larvik
Hun har skrevet et nydelig og et sterkt dikt som vil treffe mange dypt i hjerte
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Livets Lenker
Jeg er bundet av livets lenker.
Det er mennesker som lager begrensninger
Der de sitter og lager sine lover og regler.
Det er så lett å smile å si at man forstår, men 
jeg tror bare de sitter på sin høye hest uten å 
fatte hvilke konsekvenser valgene får.

Alle har vi et liv.
Alle må leve med hver sin skjebne.
Vi lever i et rikt og samfunnsengasjert land.
Et land som vil være kjent for å alltid strekke 
ut en hand.
Vi er heldige på mange vis men det finnes all
tid mennesker som må betale en høyere pris.

Vi ønsker ikke sutre og synes synd på oss selv.
Det eneste vi ønsker er frihet til å leve det livet 
vi ønsker selv.

Å leve med et handikap er ikke verdens 
undergan g.
Det som er tøft er den evige kampen for 
assistans e hver eneste gang.
Det koster å kjempe, det koster oss å slåss, av 
og til føles det som politikkens høye menn 
bare ønsker å glemme oss.

Men jeg vil ikke glemmes.
Jeg vil ikke gjemmes.
Jeg vil heve min stemme og hevde min rett.
Alle mennesker er like verdifulle.
Alle fortjener å bli sett.
Å få leve livet fullt og helt.
Det burde uten tvil være livets mest 
forståelig e menneskerett!
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VELKOMMEN TIL EN
HERLIG HELG PÅ MERKET  

28.-30. AUGUST
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Telemark,	  Vestfold	  og	  Buskerud	  

	  

SAFO	  Telemark,	  Vestfold	  og	  Buskerud	  er	  et	  samarbeidsforum	  mellom	  organisasjonene:	  Norges	  Handikapforbund	  (NHF),	  Norsk	  
Forbund	  for	  Utviklingshemmede	  (NFU)	  og	  Foreningen	  Norges	  Døvblindfødte	  (FNDB). 

Konferanse for SAFOs brukerrepresentanter  

18.-19. september 2015 
Sted:	  Rica	  Park	  Hotell	  i	  Sandefjord 

Tema:	  Grunnopplæring	  for	  nyoppnevnte	  medlemmer	  i	  kommunale/	  
fylkeskommunale	  råd	  for	  mennesker	  med	  nedsatt	  funksjonsevne	  

Påmelding	  til	  Anna-‐Lisbeth	  Mikalsen	  på	  e-‐post:	  anna-‐lisbeth.bakke@nhf.no	  

	  Program 
Fredag:	  
13.00-‐14.00:	  Lunsj	  
14.00:	  Velkommen	  ved	  styrets	  leder.	  
14.05:	  Grunnopplæring	  for	  medlemmer	  i	  kommunale	  råd/	  fylkeskommunale	  råd	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Innleder	  ikke	  bekreftet	  
15.00:	  Pause	  
15.15:	  Grunnopplæring	  for	  medlemmer	  i	  kommunale	  råd/	  fylkeskommunale	  råd	  forts.	  
16.45:	  Pause	  
17.00:	  Erfaringer	  fra	  en	  erfaren	  brukermedvirker	  i	  kommunale	  råd	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Innleder	  ikke	  bekreftet	  	  
19.00:	  Middag	  

Lørdag:	  
09.00:	  Hvilke	  saker	  er	  viktige	  for	  SAFOs	  brukerrepresentanter	  i	  kommunale/	  
09.00:	  fylkeskommunale	  råd?	  –	  og	  hvordan	  fange	  opp	  disse	  sakene.	  Ved	  Arne	  Lein.	  
10.30:	  Pause	  med	  utsjekk	  
11.00:	  Hvilke	  saker	  er	  viktige	  for	  SAFOs	  brukerrepresentanter	  i	  kommunale/	  
09.00:	  fylkeskommunale	  råd?	  Forts.	  
12.00:	  Pause	  
12.15:	  Oppsummering–	  Dialog	  med	  deltagerne	  
13.00:	  Lunsj	  og	  vel	  hjem	   
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Vi har gleden av å invitere til hjelpemiddelmesse i:

Skien Fritidspark:
Onsdag 6. mai 2015, kl 10-16

Drammenshallen:
Torsdag 7. mai 2015, kl 10-16

Her får du nyttig informasjon om et stort utvalg av  

tekniske hjelpemidler.

Enkel servering.

Gratis adgang.

Velkommen til en innholdsrik dag!

Hilsen

leverandører innen  

bevegelse, rehab, syn og hørsel

Hjelpemiddelmessen  
Te Ve Bu 2015



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 hvor
dan de skal «få livet i gang igjen.»  
Tjenesten disse faglig dyktige perso
nene kan gi, er basert på prinsippet om 
hjelp til selvhjelp.  Deres viktige rolle er 
at de er et medmenneske med egener
faring.

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 byg
ges 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.: 48 12 70 01
E.post: arvkr@online.no

Brukerstyrt personlig assistent 
(BPA) og kommunale tjenester
Inger Kvennodd
Tel.: 91 59 70 21
E.post: vkvenno@online.no

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

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

NAV / bilsaker / bistand hjelpe-
midler/ samhandlingsreformen
Gunn Perry
Tel.: 99 79 76 96
E.post: g.perry@online.no

Rettigheter og hjelpemidler 
for barn
Merete Bergan
Tel.: 91 10 16 25
E.post: merete@foreldrehjelpen.com

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

Bilstønad / tekniske hjelpemidler
Rolf Reinertsen
Tel.: 92 26 19 08
E.post: rolf@reinertsen.net

Individuell Plan (IP) og BPA
Bjørn Gunnar Aasbø
Tel.: 97 12 77 67
E.post: bgaa@tyri.net

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

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

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

■   Tekst: Torleif Støylen
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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
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Sofakroken

■   Foto: Jan Arne Dammen

«Den Store Steinen» var målet for for
middagsturene våre med mamma, og 
den lå ca. 100 meter fra hjemmet vårt. 
Vi leide hverandre opp en bratt bakke i 
skogen, og på toppen av bakken lå 
den – «Den store steinen». Derfra var 
det bare flate strekninger innover med 
furutrær, mose, bær, maurtuer og orm. 
Nå er det flyplass der, Skien Lufthavn, 
Geite ryggen.  

Steinen ligger der for så vidt enda den, 
jeg har selv sett den, men den er ikke 
så stor lenger. Ikke så stor som jeg 
husker den da vi satt der ved siden av 
hverandre og hadde den til ryggstøtte. 
Mamma serverte brødmat og melk, og 
så leste hun eventyr. Hun hadde med 
en eldgammel slitt bok, men bare for å 
hente inspirasjon om hun skulle trenge 
det. For eventyrene laget hun selv, 
gjerne føljetonger, og avsluttet når det 
var mest spennende. Og vi drømte ofte 
om natten – om neste dag og fortset
telsen. Bøker var luksus i de harde 

30åra, så det som fantes ble brukt så 
lenge de kunne leses.  

Vi sang også der oppe ved den store 
steinen. Mamma kunne en mengde 
sanger som spente over mange tema:  
Landstads reviderte salmebok som ble 
brukt i kirken, en ikke så streng sang
bok som ble brukt på bedehuset, 
barne sangbok og i tillegg noen viser 
hun hadde fått med seg – revyviser til 
og med, men aldri noe vulgært – det 
skulle sett ut! Alle tekstene sitter klistret 
i hjernen vår, og vi snakker ofte om det 
når vi treffes vi fire som er igjen av det 
som en gang var fem. Det en får inn i 
hodet som barn det blir værende der. 

«Den store Steinen»  gjett om vi hus
ker den  den som altså ikke er så stor 
lenger. Årene som har gått har gjort 
den mindre kan det synes som. Men 
siden steiner ikke krymper, så er det 
nok med den som med så mye annet 
fra de årene. Det er vi som er vokst og 

blitt store mens steinen har stått på 
stedet hvil, og vil gjøre det inntil noen 
finner på å fjerne den en dag. Og det vil 
nok skje, slik det skjer med det meste.

Mange av våre store forfattere, og også 
de ikke fullt så store  har vært innom 
dette temaet i sin diktning. Jeg nevner 
først Margareth Skjelbred som jeg er så 
glad i:

Renner`n der enda, bekken som rant der

da jeg hadde fireogtredve i sko?

Ligger`n der enda, stein som jeg fant der

og kasta i bekken og ønska meg no?

Står`e der, treet med gavmilde greinær

som skapt te å klatre til topps i?

Finnæs det enda en kjø`mann som reinær

litt rund vekt på påsær med drops i?

Ser jeg tebake, så kanskje jeg finner

at treet er hoggi, og bekken er tørr.

Kjø`mann er borte, og gamle venninner

glaner på meg hvis jeg stoppær og spør.

Sånn er`e stadig med lysande minner,

som steinær så glitrande, glatte:

Det er når de ligger i vannet de skinner,

men tar jeg dem opp blir`i matte.

Og jeg kan ikke dy meg, uten sammen
likning for øvrig, å nevne Henrik Ibsen 
(NB! født i Skien han også). Denne dik
terhøvdingen var også innom temaet i 
flere av sine skuespill, men det er knyt
tet spesielt til «Lille Eyolf», fordi det er 
mest konkret der i en setning:  
«Vi er under forvandlingens lov…» 

De har rett både Margareth og Henrik.
Og lille Else slutter seg også til.

”Den store steinen”
var et begrep i barndommens rike for mine søsken 

og meg, fem i alt og født tett som hagl. 
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Hvordan startet det hele i forhold 
til sykdommen?
Jeg begynte å orke mye mindre etter 
en kyssesyke i 17 års alderen, men 
klarte allikevel å leve et relativt normalt 
liv i noen år etterpå. I begynnelsen av 
tyveårene ble jeg stadig mere trøtt, ville 
bare sove egentlig. Da måtte jeg 
avslutte studiene. Hadde vært hos 
leger og diverse spesialister i flere 
omganger, men de fant ikke noe galt. 
Fikk tilslutt diagnosen ME da jeg var 
26. Det var to aspekter ved å få den 
diagnosen. Ett var at det gav meg håp 
om å bli tatt mer på alvor. Det var så få 
som visste hva ME var da jeg fikk syk
dommen. I tillegg så jeg frisk ut, så jeg 
slet i mange år med å bli trodd på det 
at jeg var syk. Det andre var at det ikke 
er all verden å gjøre med sykdommen, 
så jeg følte at fremtiden ikke så særlig 
lys ut. Det var med andre ord vanskelig 
å innfinne seg med det å ha en kronisk 
sykdom. 

Jeg ble etter hvert konfrontert med en 
sorg over at jeg ikke fikk det livet jeg 
potensielt kunne ha fått. Den sorgen er 
fremdeles der i dårlige perioder, men 
livet er nå, seks år senere, mye bedre. 

Jeg har blitt flinkere til å finne gleder i 
det lille jeg kan gjøre, som for eksempel 
å lese en god bok eller å ha en god 
samtale.) Det er dager jeg må hvile mye 
men får også gjort noe av det jeg har 
lyst til, for eksempel reise og oppleve 
litt av verden

I høst var du på et 5 dagers opp-
hold på Kysthospitalet i Stavern 
for mennesker med blant annet 
ME.  Hvordan du opplevde det?
På Kysthospitalet i Stavern lærte jeg 
om aktivitetsavpasning. Jeg hadde lest 
noe om dette før, men kanskje ikke gitt 
det den sjansen det fortjener. Det 
dreide seg om finne det rette aktivitets
nivået for mitt energinivå. I tillegg bør 
dette aktivitetsnivået være jevnt. Jeg 
hadde en tendens til å havne ut i det 
ekstremene, med altfor mye aktivitet 
fulgt av en periode med nesten ingen
ting. Det opprettholder sykdommen, 
og tilværelsen har en tendens til å bli 
kaotisk. Jeg blir med andre ord plutse
lig sliten, uten å forstå hvorfor, og så 
kan jeg ha en bedre periode hvor jeg 
glemmer hvor sliten jeg kan bli. I forbin
delse med aktivitetstilpassingen ble jeg 
introdusert for Borg Skala. Dette er en 

intensitetsskala. Ved hjelp av en gang
test, ble jeg gjort oppmerksom på hvil
ken intensitet på skalaen jeg ikke bør 
overskride. Det dreier seg om å være 
litt aktiv, men med lav intensitet. Målet 
er å kunne øke denne intensitet sakte 
men sikkert, etter hvert som sykdom
men stabiliserer seg.

Et eksempel: Hvordan skal jeg på 
best mulig måte fordele den lille 
energien jeg har på ulike måte i 
forhold til forskjellige gjøremål så 
som husarbeid, trening, familie, 
venner, studier og hvile.
• Stabilisere symptomene
• Balanse mellom hvile og aktivitet
• Tilrettelegging av fysisk miljø
• Tilrettelegging av gjøremål
•  Finne løsninger på utfordringer 
 som har oppstått på grunn av 
 sykdommen
• Tilvenning til en ny livssituasjon

Aktivitetsavpssning – å tilpasse aktivi
tetsnivået til kapasiteten – er noe av det 
viktigste en MEpasient kan lære seg. 
Gjennom aktivitetsavpassning kan man 
forebygge tilbakefall, og også forhåp
entligvis bedre tilstanden. Mestring – 

Viktig med  
hvile mellom slagene
Grenseløst fikk et sterkt møte med en ung dame,  
som har slitt med ME i flere år.

■   Tekst og foto: Birgitte Holmsen
■   Ref.: ME foreningen

Ungdomsidene
Ansvarlig for siden: Birgitte Holmsen
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går ut på å bedre livskvaliteten gjennom 
å lære hvordan man best kan leve med 
sykdommen. Målet er å finne en 
balanse mellom aktivitet og hvile, slik at 
sykdomstilstanden ikke forverres, og i 
beste fall bedres.

Jeg kan absolutt anbefale det opp
holde de har på Kysthospitalet for 
andre som har ME i alle aldere. Du 
søker gjennom din fastlege. Det eneste 
kriteriet er at du ikke er sengeliggende, 
tror jeg. 

Tilslutt!
Jeg vet at jeg må leve med ME i mange 
år, men det er godt  å kunne finne en 
balanse i livet der jeg kan lære meg å 
leve med sykdommen og gjøre en del 
av det jeg ønsker her i livet. Jeg elsker 
å reise og oppleve verden og lære nye 
ting, det vil jeg gjerne fortsette med.

Kort om ME
ME betegnes i den norske versjonen av 
WHOs internasjonale diagnosessystem 
ICD10 for godartet myalgisk encefalo
myelpati, og som postviralt utmattel
sessyndrom. Syndromet blir også ofte 
kalt kronisk tretthetssyndrom (CFS). Ut 

fra britiske og amerikanske forsknings
rapporter antar man at det er mellom 
15.000 til 20.000 MEpasienter i Norge. 
Foreløpig er det ikke gjort tilsvarende 
registrering her til lands.

ME rammer både voksne og barn i alle 
aldre og begge kjønn, men i voksen 
alder er det flest kvinner.

Nyere forskning viser at det kan fore
ligge en genetisk disposisjon for utvik
ling av sykdommen. ME er ikke smitt
somt, men en ser en opphopning av 
sykdommen i enkelte familier.

ME kjennetegnes spesielt ved ekstrem 
energisvikt ved økt trettbarhet av mus
kulatur og svikt i kognitive funksjoner 
selv etter minimale anstrengelser og 
aktivitet. Selv en god natts søvn gir ikke 
vesentlig fornybare krefter. Den utløs
ende faktor til sykdommen er ofte en 
infeksjon f.eks. influensa eller mage
virus, men kan også utløses av vaksi
ner, miljøgifter, fysiske skader eller 
oppstå etter operasjoner. Mange unge 
har blitt syke etter kyssesyken.

Symptomene svinger i art og intensitet 
over tid. Hvilke symptomer som er 
mest fremtredende kan variere fra pasi
ent til pasient. Sentrale symptomer er 
utmattelse (ekstrem energisvikt), influ
ensafølelse, sår hals, problemer med 
hukommelse, konsentrasjon, hode
pine, søvnforstyrrelser, temperaturre
guleringsforstyrrelser med nattesvette 
og lav feber og / eller frysninger, unor
mal kroppstemperatur, blodtrykks og 
hjerterytmeforstyrrelser, overfølsomhet 
overfor lys, lyd, lukt og berøring, mus
kel – og leddsmerter samt muskelryk
ninger og mage / tarmforstyrrelser.

ME varierer veldig fra person til person.  
Noen kan klare lett arbeid og fungere i 
en vanlig hverdag, men bruker da mye 
av sin fritid til å hvile. Andre er senge
liggende og har behov for hjelp til alt. 

Det finnes i dag ingen kur eller aner
kjent behandling utover å lære seg 
mestringsteknikker som aktivitetsav
pasning og energiøkonomisering.
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Ikke konspirasjon men  
hverdagsliv
Det har stormet rundt omleggingen av uføretrygden. 
Folk har blitt lovet at ingen skulle komme dårligere ut  
i dag enn ved den gamle ordningen. Det skulle bli  
enklere å kombinere uføretrygd og arbeid. 

■   Tekst: Kristian Erling Hansen

GUBBEN I HORNET

Selv så kommer jeg ut noen hundre
lapper pluss på trygden med en økt 
skatt. Men da må jeg holde arbeids
inntekten utenfor da skatten på disse 
inntektene er doblet. For så vidt en 
fair ordning.

Det som ikke er like greit er at folk 
med en tjenesteuføretrygd har fått 
en høyere skatt uten at denne er jus
tert tilsvarende opp. Dette setter 
mennesker som har sine økonomiske 
forpliktelser og stolt på at ingen skulle 
tape på denne omleggingen, i en 
vanskelig situasjon. De fleste legger 
opp utgiftene sine etter forventede 
inntekter. Det kan være hyggelig med 
halvannen måned skattefrihet i juni 
og desember. Men for folk som ikke 
har oppsparte midler kan et så dra
matisk inntektsbortfall skape store 

likviditetsutfordring i februar og mars 
da store regninger i husholdningene 
forfaller. Ingen liker å komme i penge
knipe.

Fremskrittspartiets stortingsrepre
sentant Hans Andreas Limi hinter 
forsiktig om at når folk står frem med 
sine historier så handler dette om 
svertekampanjer satt i gang fra AP 
eller andre rødgrønne. Dette faller på 
sin egen urimelighet. Alle partier som 
satt i en regjering da denne reformen 
ble vedtatt, sitter i, eller støtter 
dagens regjering har på ulik måte ett 
ansvar for hvordan reformen ble utre
det vedtatt og gjennomføres. Dagens 
regjering skal ha ros for at den rettet 
opp i noen urimeligheter for uføre 
med høy gjeld og lav inntekt. Nå er 
det dagens regjerings plikt å over
våke gjennomføringen av uførerefor
men og komme med avbøtende tiltak 
når den ser urimeligheter, eller utilsik
tede virkninger.

Staten må finne en løsning for de 
som taper flere tusen kroner på økt 
skatt på tilleggspensjoner, dette kan 

gjøres enten ved å justere tilleggs
trygd opp, eller skatten ned.

Det folk er rimelig uinteressert i, er et 
politisk spill hvor det blir viktigere å 
skylde på de andre enn å løse saken. 
Når en regjering har oppdaget urime
ligheter, er det regjeringens plikt å gå 
til Stortinget med de nødvendige 
endringsforslag. Så får Stortinget 
rette opp feila fra 2012.
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Ridderdagene 2015 inviterer
I dagene 21. – 23. august arrangeres Ridderdagene på Storedal Kultursenter i 
Skjeberg. Som også i år kommer med nye aktiviteter. Ridderdagene er en opp
levelsesrik aktivitetshelg som arrangeres for tredje gang i år. Man kan melde 
seg på allerede nå, men påmeldingsfristen er 1. juni.

■   Tekst: Jan Arne Dammen

Ridderdagene er spesielt tilrettelagt for 
funksjonshemmede barn og unge og 
deres familier. Arrangementet er en 
videreføring av Erling Stordahls filosofi 
om økt livskvalitet for funksjonshem
mede gjennom aktiviteter i friluftsliv, 
kultur og natur.

– I fjor hadde vi tilbud om seiling, dette 
var populært og vil bli utvidet i år. Vi kan 
også i år by på nye aktiviteter som tera
piridning med hest og ponni. I tillegg vil 
vi ha presisjonsorientering (PreO) som 
er en gren innen orienteringsidrett til

passet alle uansett funksjonsnivå, for
teller prosjektleder Diane S. Hanisch.

Ridderdagene ønsker å stimulere og 
motivere spesielt funksjonshemmede 
barn og unge til trening og fysisk aktivi
tet og oppleve gleden ved mestring. 
Dette blir en aktivitetshelg hvor inklude
ring og integrering er i fokus. 

– 2015 er Friluftslivets år og her på 
Storedal blir det mange friluftsaktivite
ter å prøve seg på.  Jeg nevner sykkel
løpet Ridderrittet med fire distanser 

som vil bli arrangert sammen med  
bl.a. Tahirlekene, laserskyting, truge
løp, klatring, snekring av fuglekasser, 
arkeologisk utgraving, ridder og spei
deraktiviteter. Og i Ridderleieren kan 
man overnatte i telt og lavvo, sier en 
engasjert prosjektleder, som legger til 
at skal man overnatte i Ridderleieren, 
bør man være rask med påmeldingen. 

Info og påmeldingsskjema på 
Ridderdagene sin hjemmeside: 
http://www.ridderdagene.no/
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Holmestrandsveien 92, 3036 Drammen • Tlf: 32 80 22 22 • Faks: 32 80 22 30 • post@finntek.no • www.finntek.no
24 timers service!

Din lokale leverandør av: 
Hydraulikkslanger • Industrislanger
Kuplinger • Transmisjoner • Olje
Verktøy • Kärcher rengjøringsmaskiner

Fagkunnskap - Kvalitet - Personlig service

www.haukjem.no - Tlf. 32 23 39 00
  
        HURUM KOMMUNE
          Prestegårdsallèen 4, 3490 Klokkarstua

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

Buskerud Anleggstransport AS
Øvre Lianvei 30, 3400 Lier

Tlf.  32 84 98 02
www.bat.no

Gilhusvn. 19, 3414 Lierstranda

Røyken/Hurum AS
Eiendomsmegling

tlf. 32 79 28 80 
www.fossco.no

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

matbestilling@jobbhuset.no 
T: 400 28 203 

www.jobbhuset.no

24. mai - 21. sept. 2014

Tilrettelagte opplevelser!

• Th. Kittelsen - Norge Rundt
• Guidede gruveturer
• Sansenes Tunnel!
• Utsiktspunkter langs de  
   mektige dagbruddene.

3340 Åmot i Modum • tlf 32 78 67 00
info@blaa.no • www.blaa.no

9. mai -20.sept. 2015

Nå åpner vi minst 
214 748 nye billettutsalg!
Kjøp reisekort og billetter på brakar.no
Har du allerede et reisekort kan du registrere kortet 
og ta nettbutikken i bruk. Billetten laster du ned på 
billettmaskinen ombord i bussen.
brakar.no

Ha en god (og enklere) tur!
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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

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

Åsheimveien 2, 
3490 Klokkarstua

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

Representant for Klaro Renseanlegg

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

Midt i Holmsbu sentrum
Vi serverer deilig mat og tilbyr ett innholdsrikt underholdningstilbud hele året. 

Catering kan bestilles, samt egne tilbud for selskaper, bedrifter, turoperatører og 
grupper! Passer flott for uformelle arrangementer og selskaper.

www.privatencafe.no • tlf. 957 52 365

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 

frem—
tiden
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Din samarbeidspartner innen:
Adressering  • Plastpakking  • Håndarbeide • Pakking

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

ann DNF_Layout 1  25.01.13  13:41  Side 2

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

40 år i tjeneste!

www.kongsberg.com

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

Sundrejordet 4,
3570 Ål

Tlf. 417 99 417

www.asplanviak.no

KROKSTAD INDUSTRIOMRÅDE

PB. 158, 3054 KROKSTADELVA

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

www.bermingrud.no
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Røyken & Hurum Trafikkskole A/S
Avd: Sætre - Drammen/Lier - Drøbak

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

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

www.rh-trafikkskole.no

D R A M M E N H U R U M

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

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

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

10 x 5,5 cm

Åsveien 6, 3475 Sætre | Tel.: 32 79 27 70 
firmapost@tretrapp.no
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K O N G S B E R G

L I E R

Tømrer Svein Løken
Reinsgt. 9, 3611 Kongsberg

Tlf. 911 40 166

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

Kongsberg

Drammen Laserklinikk
Lierstranda 77, 3414 Lier

Tlf. 90 55 61 30
www.drammenlaserklinikk.no

Lierhallen Svømme-
og Idrettshall

Lier
Tlf. 32 84 80 95

M O D U M

Bergan Smie og Verksted
post@bergansmie.no

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

Sigdal kjøkken AS
3358 N-Eggedal

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

     www.hurumkraft.no
   tlf.: 32 79 20 00
e-post: kundeservice@hurumkraft.no

En stor  
takk til alle våre  

annonsører!
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VIC Kjemperud
3015 Drammen, Tlf. 32 83 29 45

__________________________________________________

Skutebrygga
3015 Drammen, Tlf. 32 83 33 30

__________________________________________________

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

__________________________________________________

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

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

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

_________________________________________________

Expert Kongsberg
3611 Kongsberg, Tlf. 32 73 20 90

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

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

Buss og Reiseservice AS
3410 Sylling, Tlf. 32 84 88 02

Eikli Apotek
3501 Hønefoss, Tlf. 32 12 15 00

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

Bardølsgård Installasjon
3350 Prestfoss, Tlf. 95 25 38 77

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

_____________________________________________________

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

_____________________________________________________

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

R I N G E R I K E

D R A M M E N

K O N G S B E R G

S I G D A L

F L E S B E R G

M O D U M

N E D R E  E I K E R

H U R U M
Xtremt Håndtverk AS

3483 Kana, Tlf. 90 93 12 92
______________________________________________________

Sætre Bilservice 
3475 Sætre, Tlf. 32 79 21 61

______________________________________________________

Hurum Mølle
3490 Klokkarstua, Tlf. 32 79 80 06

______________________________________________________

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

______________________________________________________

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

______________________________________________________

Toms Elektrotavler
3490 Klokkarstua, Tlf. 32 79 60 07 

______________________________________________________

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

L I E R

R Ø Y K E N

Ø V R E  E I K E R

H U R U M
Joker Filtvet

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

YX Klokkarstua
3490 Klokkarstua, Tlf. 32 79 88 10

H U R U M
Sand Gård 

3484 Holmsbu, Tlf. 32 79 85 00
______________________________________________________

Fellesforbundet avd. 30 Drammen og omegn
3017 Drammen, Tlf. 32 83 54 02 

______________________________________________________

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

_________________________________________________________

Rontech AS
3482 Tofte, Tlf. 31 30 56 56 

_____________________________________________________

Rokkestad Maskin AS
3490 Klokkarstua, Tlf. 909 22 333 

_____________________________________________________

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

_____________________________________________________

En stor takk til alle
våre annonsører

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

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

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

www.ortopediteknikk.no

Timebesti l l ing

33 01 67 50
vestfold@ortopediteknikk.no

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

Ortopediske
hjelpemidler  livskvalitet på dine premisser

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



35

Medlemsblad for Norges Handikapforbund Oslofjord Vest GRENSELØST

VIC Kjemperud
3015 Drammen, Tlf. 32 83 29 45

__________________________________________________

Skutebrygga
3015 Drammen, Tlf. 32 83 33 30

__________________________________________________

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

__________________________________________________

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

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

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

_________________________________________________

Expert Kongsberg
3611 Kongsberg, Tlf. 32 73 20 90

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

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

Buss og Reiseservice AS
3410 Sylling, Tlf. 32 84 88 02

Eikli Apotek
3501 Hønefoss, Tlf. 32 12 15 00

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

Bardølsgård Installasjon
3350 Prestfoss, Tlf. 95 25 38 77

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

_____________________________________________________

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

_____________________________________________________

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

R I N G E R I K E

D R A M M E N

K O N G S B E R G

S I G D A L

F L E S B E R G

M O D U M

N E D R E  E I K E R

H U R U M
Xtremt Håndtverk AS

3483 Kana, Tlf. 90 93 12 92
______________________________________________________

Sætre Bilservice 
3475 Sætre, Tlf. 32 79 21 61

______________________________________________________

Hurum Mølle
3490 Klokkarstua, Tlf. 32 79 80 06

______________________________________________________

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

______________________________________________________

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

______________________________________________________

Toms Elektrotavler
3490 Klokkarstua, Tlf. 32 79 60 07 

______________________________________________________

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

L I E R

R Ø Y K E N

Ø V R E  E I K E R

H U R U M
Joker Filtvet

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

YX Klokkarstua
3490 Klokkarstua, Tlf. 32 79 88 10

H U R U M
Sand Gård 

3484 Holmsbu, Tlf. 32 79 85 00
______________________________________________________

Fellesforbundet avd. 30 Drammen og omegn
3017 Drammen, Tlf. 32 83 54 02 

______________________________________________________

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

_________________________________________________________

Rontech AS
3482 Tofte, Tlf. 31 30 56 56 

_____________________________________________________

Rokkestad Maskin AS
3490 Klokkarstua, Tlf. 909 22 333 

_____________________________________________________

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

_____________________________________________________

En stor takk til alle
våre annonsører

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

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

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

www.ortopediteknikk.no

Timebesti l l ing

33 01 67 50
vestfold@ortopediteknikk.no

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

Ortopediske
hjelpemidler  livskvalitet på dine premisser

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

           
                          
                             TELEMARK

                                   //Vi gir mennesker muligheter! 

www.nav.no 

Tinn Vann og Avløp AS

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

Kurs & konferanse - Selskaper - Bryllup
Storgaten 8, 3484 Holmsbu

Tlf. 32 79 21 00 • booking@holmsbubad.no • www.holmsbubad.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

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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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.

           
                          
                             TELEMARK

                                   //Vi gir mennesker muligheter! 

www.nav.no 

Tinn Vann og Avløp AS

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

Kurs & konferanse - Selskaper - Bryllup
Storgaten 8, 3484 Holmsbu

Tlf. 32 79 21 00 • booking@holmsbubad.no • www.holmsbubad.no

Løsning Kryssord
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UNIVERSELL  
UTFORMING AV  
OFFENTLIGE 
BYGG

«Bygg for alle» er Statsbyggs 
nettsted med informasjon om 
universell utforming av over 
700 av våre offentlige bygg 
som høyskoler, museer, trafikk-
stasjoner med mer. Nettstedet 
kan hjelpe besøkende å velge 
bygning, se detaljer om de en-
kelte lokaler og mulige hind-
ringer på veien til besøksmålet.

Statsbygg ønsker å vise sam-
funnsansvar ved å gjøre våre 
bygg brukbare for alle!
 
Prøv selv på www.byggforalle.no

Bilde 1: Kunstnerisk utsmykning brukt som glasskontrastering, Handelshøyskolen i Bergen. 
Kunstner: Kurt Johannessen. Bilde 2 og 3: Trapp som blir til løfteplatform i Eidsvollsbygningen. 

1 2 3
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Totalleverandør av trykksaker til meget konkurransedyktige priser

• annonsesalg     • kataloger

• tidsskrifter          • reklamematriell

• bøker          • kontortrykksaker

hinderveien 1 // pb 2076 // 3202 Sande�ord
tlf: 33 48 59 00 // fax: 33 48 59 45

www.bkgruppen.no
e-mail: post@bkgra�ske.no

Nedre Langgate 37

3126 Tønsberg

Tlf. 33 37 96 50

www.hotvedtco.no

www.mollerbil.no/tonsberg/
Støtter NHF

A N D E B U

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

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

Vesetåsen Fysioterapi
3090 Hof, Tlf. 33 05 78 65

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

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

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

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

BS Grøntstell
3060 Svelvik, Tlf. 33 77 34 74 

_____________________________________________________

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

Bayer AS
Treideneveien 14, 3145 Tjøme, Tlf. 33 39 04 04

H O F

L A R V I K

S V E L V I K

S A N D E F J O R D

T J Ø M E

S A N D E F J O R D

Hydro Aluminium Rolled Products AS
Weidemanns gate 8, Holmestrand

Tlf. 33 05 42 00 
  

www.hydro.com

H O L M E S T R A N D

L A R V I K

H O R T E N

Vi driver med opplag av båter
samt reparasjoner og service.

Langgrunn , 3186 Horten
Tlf: 33 04 30 00

N Ø T T E R Ø Y

S A N D E

K V I T E S E I D

S K I E N

T O K K E

Vrådal Booking
3853 Vrådal

Tlf. 35 06 90 00 

 Tokke kommune
 Storvegen 60
 3880 Dalen

Tlf. 35 07 53 00
www.tokke.kommune.no

Kiøsterud Begravelsesbyrå
3960 Stathelle, Tlf. 35 96 04 82

__________________________________________________

Bamble Taxisentral
3960 Stathelle, Tlf. 35 96 02 20

B A M B L E

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

B Ø

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

_________________________________________________

Kiwi Karlstad
3789 Kragerø, Tlf. 35 98 91 80

K R A G E R Ø

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

N O M E

Notodden Energi
3671 Notodden, Tlf. 35 02 50 85

___________________________________________________

Vitus Apotek Notodden
Tlf. 35 02 52 50

___________________________________________________

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

N O T O D D E N

Norcem AS
3991 Breivik, Tlf. 35 57 20 00

___________________________________________________

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

P O R S G R U N N

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

S E L J O R D

Atrå Handelslag
3656 Atrå, Tlf. 35 09 89 00

T I N N
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UNIVERSELL  
UTFORMING AV  
OFFENTLIGE 
BYGG

«Bygg for alle» er Statsbyggs 
nettsted med informasjon om 
universell utforming av over 
700 av våre offentlige bygg 
som høyskoler, museer, trafikk-
stasjoner med mer. Nettstedet 
kan hjelpe besøkende å velge 
bygning, se detaljer om de en-
kelte lokaler og mulige hind-
ringer på veien til besøksmålet.

Statsbygg ønsker å vise sam-
funnsansvar ved å gjøre våre 
bygg brukbare for alle!
 
Prøv selv på www.byggforalle.no

Bilde 1: Kunstnerisk utsmykning brukt som glasskontrastering, Handelshøyskolen i Bergen. 
Kunstner: Kurt Johannessen. Bilde 2 og 3: Trapp som blir til løfteplatform i Eidsvollsbygningen. 
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Totalleverandør av trykksaker til meget konkurransedyktige priser

• annonsesalg     • kataloger

• tidsskrifter          • reklamematriell

• bøker          • kontortrykksaker

hinderveien 1 // pb 2076 // 3202 Sande�ord
tlf: 33 48 59 00 // fax: 33 48 59 45

www.bkgruppen.no
e-mail: post@bkgra�ske.no

Nedre Langgate 37

3126 Tønsberg

Tlf. 33 37 96 50

www.hotvedtco.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 regionskontoret

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
Stårrvegen 2E, 3830 Ulefoss
Tel.: 35 94 44 06 / 95 84 75 87

NHF Nore og Uvdal
Leder: Solvei 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 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 Søndre Vestfold
Leder: Gunn Perry
Rådhusgt. 19,  3211 SANDEFJORD
Tel.: 33 47 70 91 / 99 79 76 96
Epost: g.perry@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
Kontakt regionkontoret

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
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 
Epost: lel2@online.no

 
 Landsforeningen for Nakkeskadde:
LFN Telemark
Leder: Einar Sollid
Røyskattvegen  77, 3741 SKIEN
Epost: lfn.t.einar@gmail.com
LFN Buskerud
Kontakt regionkontoret
 

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.: 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
Tlf.: 95 9614 35
Epost: petvernsten@gmail.com

LFS Telemark
Leder: Trond Pedersen
Ørstvetjordet 33, 3943 PORSGRUNN
Tlf.: 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
Tlf.:  92 65 30 11
Epost: engelen.gabriel@yahoo.com

LKB Vestfold
Fung. leder:  SolHege Nathalie Kotte
Astoriaveien 50, 3140 Nøtterøy
Tel.: 41 23 29 33
Epost: vestfold@lkb.no

GRENSELØSTMedlemsblad for Norges Handikapforbund Oslofjord Vest

Lagenes planlagte aktiviteter:
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ALF Buskerud  Turgruppe onsdager fra Buskerud Storsenter kl. 0945.

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

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

LFPS Vestfold  Hver mandag mellom 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.

MARS
24 NHF Gol Medlemsmøte
25 NHF Hurum Årsmøte
12 NHF Grenland Medlemsmøte
12 LFPS Vestfold Årsmøte
14 NHF Vest-Telemark Årsmøte
21 LARS Oslofjord Vest Årsmøte
21-22 LKB Buskerud Badelandshelg
24 LFPS Buskerud Årsmøte
25 NHF Kongsberg Medlemsmøte

APRIL
02 LFS Telemark Kafetreff
08-09 LFPS Telemark Årsmøte
11-12 NHF Oslofjord Vest Årsmøte / Sandefjord
13 NHF Nome  Medlemsmøte
14 NHF Grenland Medlemsmøte
14 NHF Ringerike Medlemsmøte
28 NHF Gol Medlemsmøte

MAI
04 NHF Nome Medlemstur til Sverige
07 LFS Telemark Kafetreff
08 LFPS Telemark Medlemsmøte i Sandefjord
08 LFPS Vestfold Medlemsmøte i Sandefjord
08 LFPS Buskerud Medlemsmøte i Sandefjord
11-13 LFPS Telemark Tur til Bergen med Fjordline
12 NHF Ringerike Medlemsmøte
27 NHF Kongsberg Medlemsmøte
30 NHF Grenland Sommeravslutning

JUNI
04 LFS Telemark 20-årsjubileum
09 NHF Ringerike Medlemsmøte
10 LFPS Vestfold Medlemsmøte på Midgard historiske senter
14-18 LFPS Buskerud Sommertur til København
18 LFPS Telemark Tur til Gaupåsen
  NHF Gol Medlemstur

AUGUST
11 NHF Ringerike Medlemsmøte
20 NHF Grenland Medlemsmøte
27-29 LKB Buskerud Medlemstur til Gaustatoppen
28-30 NHF Oslofjord Vest Medlemssamling Merket i Valdres

Faste aktiviteter:
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www.kongsberg.com

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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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. Er Jan Schwencke polioskadd?

2. Hvem har skrevet diktet Livets lenker?

3. Når er den store fellessamling i regi av Oslofjord Vest?

4. Og hvor avvikles den?

5. Hvor ligger Privaten Kafe?

6. Hva er tittelen på Statsbyggs nettsted?

7. Hvem har årsmøte 11 – 12 april?

8. Hva er navnet på virksomheten ungdommene i Kragerø har opprettet?

9. Hvem har epostadressen akbygg@live.no?

10. Hvem har vært vår kryssordforfatter i lang tid og som nå slutter

Navn:

Adresse:

Telefon:

Svar sendes Norges Handikapforbund Oslofjord Vest, Skogergaten 1, 3112 Tønsberg 
eller pr epost: nhf.oslofjordvest@nhf.no - Innsendelsesfrist 1.05.2015.
PS!  Alle svarene finnes blant våre annonsører og i artiklene i bladet

Weekendopphold på Quality Hotell & Resort Skjærgården: Magne Sivertsen i Skien
5 Quicklodd er vunnet av Ingebjørg Liseth  i Kongsberg. Vigratulerer vinnerne.

PS! Send gjerne svarene til oss på epost 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


