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Leder

Jeg ombestemte meg!

Hei alle sammen. 

Arbeidsåret er godt i 

gang. Lokallag, lands

foreningslag og region har 

hatt sine årsmøter. Vi har 

fått med noen nye i de 

forskjellige styrer, men de 

eldre som har stått på i 

mange år forsetter. 

Regionsleder 
Gunvor Hegni
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Nå er det viktig at vi tar godt i mot de 
nye, ikke overlesser dem med opp
gaver, men gir dem plass og tar i mot 
nye tanker og ider. Er ikke lett å komme 
ny inn å bli møtt med at slik har vi alltid 
gjort ting her.

At det skulle bli meg som overtok etter 
Rune var helt utenkelig da jeg etter 
mange år hadde et ønske om å trekke 
meg tilbake og la yngre overta. Nå ble 
det likevel slik at jeg fikk ansvar for å 
lede regionen sammen med dyktige 
medarbeidere i styret og på kontoret. Vi 
har fått med nye og flere med mange 
års erfaring, så jeg er trygg på at vi 
sammen vil mestre oppgavene og 
komme videre. Jeg ønsker at lokallag 
og landsforeningslag ikke skal kjenne 
avstand til regionsstyret og kontoret. Vi 
trenger hverandre i felles arbeid for vik
tige handikappolitiske saker. Lokal
lagene er NHF sitt ansikt ut til folk og det 
er lokalt det er viktig å få innflytelse og vi 
kan få gjennomslag for våre krav om et 
samfunn for alle. Holdninger og ”den 
som har skoen på” er like aktuelt i dag 
som første gang jeg ble leder i 1987.

På årsmøtet vedtok vi Handlingsplan 
for NHF Oslofjord Vest 2015 – 2017. 

Den legger grunnlaget for vårt arbeid. 
Her er viktige ting som likestilling, uni
versell utforming, arbeid og utdanning, 
for å nevne noe av arbeidsoppgavene 
fremover. Vil nevne Regionens rettig
hetsveiledning som skal prioriteres, og 
sammen med lokallagene og andre 
regioner i NHF gi veiledning og likeper
sonshjelp til medlemmene.

Vi er nå i et valgår, nå er det lett å få 
politikerne i tale, ta kontakt i din kom
mune, bruk lokalavisene.

Jeg tar med et sitat fra Handlingsplanen.

Det skal gis god informasjon til med
lemmene gjennom Grenseløst og regi
onens hjemmeside og tillitsvalgte og 
brukermedvirkere gjennom nyhets
brevet. NHF Oslofjord Vest skal bruke 
alle formelle og uformelle påvirknings
kanaler til å nå våre mål. Både positive 
og negative resultater skal forsøkes 
løftes frem i media. Vi skal ha direkte 
kontakt med politikere og andre beslut
ningstakere for å synliggjøre våre mål.

Vil ønske dere alle en god sommer og 
så ønsker jeg å møte mange av dere 
på Merket i august.
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Pay it forward –  
gi det videre
For mange år siden så jeg en film som 
gjorde stort inntrykk på meg, slik at jeg 
husker store deler av filmen den dag i dag. 
Årsaken til at filmen gjorde så stort inntrykk 
på meg, var at en ung skolegutt hadde en 
god ide om hvordan han kunne gjøre sam
funnet rundt han til et bedre sted. 

Handlingen i filmen utspant seg i USA, på 
en ordinær amerikansk skole, hvor læreren 
gav elevene en gedigen prosjektoppgave i 
samfunnsfag. Oppgaven elevene skulle 
løse var omtrentlig slik: «Hvordan kan du 
endre verden?» 

En av guttene tok prosjektoppgaven svært 
seriøst og brukte en stund på å tenke over 
hvordan oppgaven skulle løses. Til slutt 
kom han på en idé: Hva om han hjalp tre 
tilfeldige mennesker som hadde det van
skelig, og oppfordret disse tre til å gjøre det 
samme? Deretter skulle disse hjelpe tre, 

som igjen skulle hjelpe tre osv. Dette ville 
vel endre verden tenkte gutten. Så han satt 
prosjektet ut i virkeligheten for å teste det. 

Filmen fokuserte på alle de menneskene 
som gjorde gode gjerninger overfor men
nesker som hadde det vanskelig: En hjem
løs ble gitt husly, en tigger ble gitt mat, en 
hjalp en som ble mobbet osv. I god 
Hollywoodånd spredte de gode gjernin
gene seg som en bevegelse gjennom hele 
USA og det ble oppslag i riksdekkende 
media om gutten som startet det hele. 
Gutten ble kjendis og selvsagt fikk han 
samfunnsoppgaven bestått.

Guttens tanker i filmen er svært rørende og 
jeg tror det var årsaken til at filmen berørte 
meg den gangen jeg så den. Jeg tror vi er 
svært flinke til å hjelpe våre nærmeste med 
dagligdagse ting, men vi er kanskje ikke like 
flinke til å hjelpe mennesker som har det 
vanskelig og spesielt om vi ikke kjenner 
dem. Kanskje skyldes dette at vi ikke vet 
hva vi kan bidra med. Vi hører jo så mye rart 
om dagen, og vil kanskje ikke bry oss for 
mye om ting vi føler at vi ikke har noe med. 

Gode gjerninger og hjelp fra personer jeg 
ikke forventer det av, gjør noe ekstra med 
meg. Jeg blir fylt med en glede som gjør at 
jeg får lyst til å hjelpe andre personer rundt 
meg tilbake. Sånn har jeg det, og regner 
med at det er flere av oss! Så hvorfor ikke 
ta oppfordringen fra gutten i filmen?

Jeg har lyst til å avslutte med ordene som 
mange på min alder skrev i minnebøkene til 
hverandre da vi var små: Den største glede 
du kan ha er å gjøre andre gla.

Med ønske om en glad sommer til dere alle
AnnaLisbeth

Regionkontorleder 
AnnaLisbeth Mikalsen

At barn og ungdom har 

mange gode tanker og ideer 

som vi voksne kan lære noe 

av, er ingen hemmelighet.  

Dette har jeg selv erfart  

både igjennom egne  

og andres barn.
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Når Gunvor snakker, 
lytter de andre!
På regionens årsmøte i Sandefjord i begynnelsen av april fikk vi endringer 
i regionstyret. Den kanskje største endringen er at Gunvor Hegni har tatt 
over roret etter Rune Kløvtveit. 

■   Tekst og foto: Torleif Støylen

Gunvor ble medlem av NHF helt tilbake i 
1977 og har snart 40 år bak seg som 
medlem av Norges Handikapforbund. 
Ble kontakta av kjente fra tiden på 
Polioinstituttet i Skien i 1976 da de 
hadde kurs på Bø hotell om den nye 
bygningsloven.

I mange av disse årene har hun vært til
litsvalgt både i fylkeslaget i Telemark og 
hun var med ved overgangen til regioner 
i 2004. Hun er en svært erfaren tillitsvalgt 
som tar med seg mye kunnskap i rollen 
som vår fremste tillitsvalgte i Oslofjord 
Vest. Hun har erfaring fra politikken, som 
medlem i flere viktige organ der NHF er 
med og hennes stemme rekker langt og 
hennes meninger er respektert over alt 
der hun ferdes. Når Gunvor snakker, lyt
ter de andre.

Gunvor kom med i fylkesstyret i 1980 og 
var sammen med fylkesleder den gang 
og stifta Vest Telemark Handikaplag på 
Dalen våren 1981. ”På denne tiden var 
NHF med i FFO. Både fra Seljord og 
Tokke fikk vi en del penger av kommu
nene og vi drev med turer til Handi
kapmesser og noen andre turer sammen.  
Seint på 90 tallet ble vi medlemmer i NHF 
Vest Telemark etter at vi hadde hatt eget 
lokallag i Seljord.” forteller hun.

Har etter 1981 vert mer eller mindre aktiv 
i fylkesstyret. Ble leder i 1987 første 
gang. Var aktiv i lokalpolitikken 1984. I 
1992 og frem til 1999 ble hun fast i kom
munestyret, formannskapet, leder i ett 
hovedutvalg og det meste av den tiden 
vara til fylkesstyret. Var leder i Seljord 
Senterparti i til sammen 20 år.

Fra 1997 skiftet Olaf Tverråen og Gunvor 
på å være leder og nestleder i NHF 
Telemark frem til det ble region i 2004. 

For tiden er hun også leder av lokallaget i 
Vest Telemark som dekker 6 kommuner.

Hvem er Gunvor Hegni?
Gunvor liker å være husmor, bake og 
lage mat. Blomster og hagearbeid er 
hennes måte å koble av på. Også 
sammen med familie og venner kobler 
hun av. Har flere ganger vert inne på tan
ken at nå har hun holdt på lenge nok og 
sa derfor nei til fortsatt å være med i 
regionstyret. Har kutta ut all politikk tidli
gere. Men når hun fikk telefon fra leder av 
valgkomiteen etter noen rolige dager og 
sola skinte og det var vår, sa hun ja. «Nå 
gleder jeg meg til å fortsette og e veldig 
glad for de dyktige personer jeg har med 
meg i styret. Jeg ønsker at vi arbeider i 
fellesskap om de gode løsningene. Det 
err viktig at lokallag og landsforeningslag 
føler en nærhet til regionen, vi jobber for 
samme sak og det er sammen vi blir 
sterke. Vi trenger hverandre!», sier 
Gunvor og møter meg med et fast blikk. 
Dette mener hun virkelig.

Hvis du ser inn i krystallkula! Hvordan 
tror du vår organisasjon ser ut på kort 
og lang sikt? Årsmøtet ga oss noen 
føringer og veivalg. Ser du andre opp
gaver vi skal se på fremover? Vi som 
er region har en fremtid, viktig å støtte de 
unge og jobbe målretta for at de skal tri
ves i organisasjonen og deres tanker må 
vi med noen flere år lytte til. Regionårs
møtet la klare føringer og hun håper og 
tror at det kommende landsmøtet (i juni) 
legger klare mål for hva som er å ta tak i 
fremover.

Hva med lokallagsarbeidet, har vi 
kommet til et punkt da lokallagene 
mer er «sosiale foreninger» og at 
fokus på interessepolitikk tones ned?  
Er det noe vi kan gjøre for å snu 

denne trenden?
«Her vil jeg vel si som Ole Brum: Ja, takk 
begge deler. I min første tid hadde vi 
lokallag som ikke skulle ha sosialt og 
loddsalg bare organisasjonskunnskap 
og faglig innhold. Ser det viktig at vi ten
ker helhet og at vi har et godt miljø der 
folk føler seg hjemme, at vi kan hjelpe 
den enkelte, gi råd og veiledning og at 
den interessepolitiske delen blir med. 
Lokallagene gjør en god jobb, og er det 
noen lokallag som sliter, kan de prøve å 
gå sammen flere kommuner. Det har lag i 
regionen gjort med god erfaring. 
Landsforeningene har medlemmer i de 
fleste kommuner og de blir ensomme da 
det er møter en plass i fylket og lange 
avstander. For disse vil jeg anbefale side
medlemsskap i det lokal handikaplaget».

Tror du Gunvor at vi noen gang får 
oppleve en forbundsleder i NHF stå 
på talerstolen i landsmøte og utbryte: 
«I dag er en stor dag for NHF! For
bundet kan legges ned – vi har et 
universelt utformet samfunn som 
ikke diskriminerer noen»
Da Gunvor kom med i NHF var det til
gjengelighet og tilrettelegging som opp
tok henne. 
«Vi fikk ny bygningslov og ting ble bedre. 
Trodde den gangen at vi snart ville bli 
overflødige, Men i dag ser jeg at det har 
ikke gått denne veien. Vi har flere viktige 
saker å kjempe for. Hadde jeg blitt spurt i 
80 åra kan det nok tenkes jeg hadde 
tenkt og hatt en drøm om at forbundsle
der kunne si at arbeidet med et universelt 
utformet samfunn var fullført. Men slik 
det er nå er vi like langt fra den drømmen 
som vi var i 1976. Nye utfordringer står i 
kø.

Grenseløst takker Gunvor for praten og 
ønsker henne lykke til med tillitsvervet.
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Regionleder Rune Kløvtveit 
ønsker velkommen til årsmøte
I sin velkomst til årsmøte henviste regionlederen til viktige saker regionen er opptatt 
med i tiden som kommer. Han la fokus på høstens valg og at NHF krever likeverdige 
skoler for alle barn. Dette var regionlederens avslutningstale da han hadde  
varslet at han ikke tok gjenvalg som leder for NHF Oslofjord Vest.

■   Tekst: Rune Kløvtveit, bearbeidet av Torleif Støylen
■   Bilde: Torleif Støylen

Velkommen
Først vil jeg ønske alle delegater, gjes
ter, observatører og ansatte velkom
men til Sandefjord og NHF Oslofjord 
Vests årsmøte 2015.
Jeg vil starte med å be om 1 minutt 
stillhet for å minnes våre medlemmer 
som har gått bort siden forrige års
møte. Ingen nevnt, ingen glemt.
Henry Ford sa en gang: Å komme 
sammen er en begynnelse, å holde 
sammen er et fremskritt, å arbeide 
sammen er suksess.

Jeg vil starte med oss selv – regionsty
ret. Det er nettopp det vi har gjort, 
kommet sammen, holdt sammen og 
arbeidet sammen. Men som dere alle 
vet, tar det tid å skape de store forand

ringer. På en annen side, hadde ingen 
gjort noe, ville det heller ikke blitt noen 
forandringer. Og noe har vi oppnådd i 
NHF de siste to årene, så vårt arbeid 
har ikke vært forgjeves. Men det er 
dere ute i lokallagene som kan skape 
de største forandringene.

Vi er inne i et valgår!
Til høsten er det kommune og fylkes
tingsvalg, og for organisasjonen vår 
betyr det å finne dyktige personer som 
skal fylle rådene for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne. Brukermedvirk
ning blir mer etterspurt, og kanskje er 
det noe for akkurat deg! Mange ønsker 
ikke å være med på tradisjonelt styre
arbeid, men vil likevel være med å 
bidra. Da kan rollen som brukermedvir

ker være aktuell. Å få være med å 
påvirke og være bidragsyter for å 
oppnå full samfunnsmessig likestilling 
og likeverd, er gull verdt. Regionstyret 
vil være med og støtte dere opp så 
godt vi kan.

Mine 6 år i regionstyret!
Gjennom mine 6 år i regionstyret har 
jeg fått være med på mye spennende. 
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 NHF Oslofjord Vests prosjek
ter har båret frukter, og en del videre
føres fremdeles.

NHF Oslofjord Vest har i sin virksom
hetsplan sagt noe om veien videre for 
regionen, men også for lokallagene. 
Sammen kan vi oppnå de beste resul
tatene. Her har regionen satt opp seks 
hovedmål for vår satsing fremover. Jeg 
skal ikke nevne alle, men si noe om et 
par viktige mål – Skole og BPA er opp
gaver som står høyt på vår liste over 
saker som fortsatt må forbedres.

NHF krever likeverdige  
skoler for alle barn!
Vi er vel ikke helt der enda, så det er 
fortsatt en kamp som må utkjempes. 
Prosjektet Ambassadører i skoleverket 
har vi hatt noen år nå i regi av regionen. 
Her vil jeg rette en spesiell takk til Inger 
Kvennodd som virkelig har fått satt fart 
på prosjektet igjen. Men hun er ikke 
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alene. Dette er et viktig arbeid som er 
med på å synliggjøre de utfordringene 
vi har med norske skoler. I ambassa
dørprosjektet besøkes skoler og  
elevene får bli kjent med universell 
utforming og det å leve med en funk
sjonsnedsettelse gjennom samtaler 
med erfarne medlemmer av NHF, de 
får prøve å bruke rullestol i en hinder
løype og de får være med på dans og 
balllek.

Det ble utført en undersøkelse for noen 
år siden om tilstanden på norske skoler 
vedr. tilgjengelighet og universell utfor
ming. Resultatet var nedslående. Ofte 
blir vi møtt med argumentet om at 
dette blir for kostbart for kommunene. 
Men la oss nå håpe at denne under
søkelsen kan bidra til å gjøre alle skoler 
tilgjengelige for alle slik at elever, søs
ken, foreldre, besteforeldre og ansatte 
kan delta på skolens aktiviteter på lik 
linje.

Det handler om å inkludere alle 
norske borgere i samfunnet
BPA (brukerstyrt personlig assistanse) 
har nå endelig blitt rettighetsfestet etter 
en lang kamp, men rettigheten har 
begrensninger ved at den bare gjelder 
hvis en har behov for mer enn 25 timer 
i uken. Dette er selvsagt ikke godt nok 
for oss i Handikapforbundet. Vi ønsker 
at alle som har behov for assistanse 
skal få dette, også etter har fylt 67 år. 
Livet slutter ikke ved den alderen, så 
her er det fortsatt en vei å gå. Vi gir oss 
ikke før vi er i mål!

Som Kristian Hansen sa i sin årsmøte
tale for to år siden så ligger det to 
grunnleggende ideer bak for å få gjen
nomslag for våre gode formål:
Vi må ha en god sak og demokrati
begrepet.

Organisasjonsarbeidet
Dette har også vært et sentralt sat
singsområde for NHF Oslofjord Vest. 
Dette har vært Mr. (Stein) Wilmanns 
domene og her har han hatt Stein
kontroll på lokallagene.

Kompetanseutvikling er et sentralt vir
kemiddel for at NHF skal være en tone
angivende aktør i arbeidet for å bedre 
situasjonen for mennesker med ned
satt funksjonsevne. Vi har gjennomført 
mange gode kurs for våre medlemmer 
og dette skal vi videreføre også i år.

Jeg vil også nevne at Stein reiser villig 
rundt til dere i lokallagene for å kjøre 
kurs i styrearbeid. Dette er noe dere 
absolutt burde melde deres interesse 
for. Husk at kunnskap gir trygghet.

Brukermedvirkning har vært et stort 
område som vi har fokus på i nært 
samarbeid med SAFO TVB (Samar
beidsorgan for funksjonshemmede 
organisasjoner i Telemark, Vestfold og 
Buskerud. Gjelder organisasjonene 
Foreningen Norske døvblinde, Norsk 
forening for utviklingshemmede og 
NHF). Det har vært viktig å få skolert 
våre medlemmer slik at de kunne gjøre 
en god jobb på de ulike arenaene vi er 
med på. Da tenker jeg på Kommunale 
råd for personer med funksjonsnedset
telser, fylkeskommunale råd i NAV og 
helse.

Brukerkontor ved sykehusene i 
Drammen, Tønsberg og Skien
I Tønsberg og Drammen er kontorene 
etablert og en arbeidsgruppe er i arbeid 
for å starte opp også i Skien. Dette er 
en flott arena for å videreføre og drive 
organisasjonenes gode likepersonar
beid. Her håper jeg mange av likeper
sonene ute i lokallagene har lyst til å 
være med å betjene kontorene i fremti

den. Brukerkontorene er i samarbeid 
med andre organisasjoner som for 
eksempel FFO og Kreftforeningen.

Dere fikk meg til å se min egen 
kommune med nye øyne!
En ordfører sa dette til meg etter at til
gjengelighetsutvalget, med Jan Ronald 
Skogsrud som leder, hadde besøkt en 
kommune i Vestfold. Prosjektet blir 100 
% drevet av tillitsvalgte og gruppen har 
gjort en formidabel jobb. Pro sjektets 
målsetting var å besøke flertallet av 
regionens 53 kommuner og kartlegge 
sentrumsnære områder og hvordan til
gjengeligheten er i offentlige bygg og 
uteområder. Etter kartleggingen ble 
politikerne invitert og presentert for fun
nene og det ble presentert ideer for 
hvordan de kunne forbedre dårlig til
gjengelighet.

Arbeidet skal videreføres og det er nå 
inngått samarbeid med Norges 
Blindeforbund. Slik blir kartleggingens 
kvalitet styrket. Prosjektet er veldig vik
tig fordi våre myndigheter har bestemt 
at innen 2025 skal Norge være univer
selt utformet.

Til slutt
Jeg vil benytte anledningen til å takke 
administrasjonen ved AnnaLisbeth og 
Torleif for et flott samarbeid gjennom 
disse årene. Takk til tillitsvalgte, region
styret, lokallag, prosjekt og utvalg for 
den formidable jobben dere har gjort 
og gjør.

En stor takk til min kone som har holdt 
ut med meg og vært en støttespiller.

Lykke til videre med ny leder og nytt 
regionstyre. Håper vi får et flott års
møte. 
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Presentasjon av nytt styre i  
NHF Oslofjord Vest
På regionens årsmøte i Sandefjord 11. april ble det endringer i regionstyret.  
Rune Kløvtveit takket av etter 2 år som regionens leder. Som ny leder kom  
«ringreven» Gunvor Hegni inn. Anne Lise Fluto ble også takket av etter mange  
år i regionstyret. David Ryste, som var regionens yngstemann i denne  
perioden fant også ut at han måtte takke nei til videre engasjement.

■   Tekst: Torleif Støylen
■   Foto: Anna-Lisbeth Mikalsen
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Nestleder Stein Wilmann
Stein er blitt 46 år og er utdannet IT 
ingeniør. Til daglig er han å finne hos 
sin arbeidsgiver NAV. Stein er en ring
rev som har vært med lenge.

Stein vil at NHF skal være en aktør å 
regne med. Om vi ikke nødvendigvis 
setter dagsorden, skal vi være til stede 
der det skjer og være med å påvirke 
der vi har mulighet til det.

Organisasjonsarbeid er Steins hoved
interesse og denne kompetansen 
mener han er viktig for å være en god 
nestleder for NHF OV. Han er ivrig etter 
å komme i gang med å arrangere sty
rekurs for tillitsvalgte og lokallagssty
rene i regionen, så her er det bare å 
melde sin interesse.

Styremedlem Anne Cecilie Selberg
Anne Cecilie går på sin andre periode 
som styremedlem i regionen. I løpet av 
de to siste årene har hun også vært en 
dyktig leder av NHF Kongsberg, et verv 
hun måtte si fra seg i år. Hun synes det 
er et spennende verv og etter to års 
læretid føler hun nå at læretiden er over 
og at hun nå kan bidra enda mer i regi
onstyret. 

Hun bor på Kongsberg og trives godt. 
Familiens ve og vel er viktige ingredien
ser i hennes liv. Anne er utdannet hjel
pepleier og har to barn. 

Av gode minner fra 10 års markeringen 
for region trekker hun frem jubileums

samlingen på Merket i Valdres i august 
2014, som en veldig flott opplevelse. 

Som ønske for de neste årene håper 
hun at vi kan stå sterkt sammen i og for 
NHF.

Styremedlem Atle Haglund
Atle er helt ny i regionstyret. Han er født 
i 1964. Hans interesser er kommunal
politikk og trening. I den forbindelsen 
har han deltatt i landslaget i kjelkehoc
key og ispigging. Reise er også en stor 
hobby i familien når det er overskudd til 
dette. Han jobber i tillegg i Bufetat med 
barn og ungdom. Har også et enkelt
mannsforetak som heter www.atlesi
den.no, der han tar for seg foredrag for 
de som trenger inspirasjon i hverdagen.

En årsak til at han takket ja til å bli med 
i regionstyret er den sosiale metoden å 
jobbe mot et felles mål og en felles 

plattform som ligger til grunn med alt vi 
gjør. Han har vært med på en del befa
ringer i tilgjengelighetsutvalget og sett 
på den universelle utformingen i sam
funnet. Han er overrasket over hvor 
god mottakelse de faktisk får ved at vi 
som selv er funksjonshemmede blir 
møtt med at vi ”produserer” forståelse 
hos dem vi møter.

I fremtiden tror Atle at vi jobber mindre 
med universell utforming. Men han ser 
for seg at vi jobber mer med ”brobyg
ging” med nærliggende land i øst som 
trenger oppbygging på samme måten 
som vi i dag jobber her.

Styremedlem Inger Kvennodd
Inger går på sin 4. periode i regionsty
ret og er å anse som en av de som 
bærer med seg erfaringen i regionsty
ret. Hun har også mange år bak seg 
som leder av lokallaget NHF Grenland 
– faktisk har hun ledet laget siden 1989 
(med ett års unntak). Hun takket ja til 
en ny periode i regionstyret fordi hun 
brenner for saker som NHF OV jobber 
med og ønsker å bidra i dette flotte 
arbeidet. Tror også det er veldig bra å 
ha en forankring i regionstyret når hun 
er leder for prosjektet ”Ambassadør i 
skoleverket”.

Inger er 57 år, er gift, har 5 barn og 9 
barnebarn. Hennes interesser er søm 
(bunader), slektsforsking en interesse 
hun deler med mannen sin. I tillegg 
spiller hun boccia og bowls og bruker 
mye tid på sine barnebarn.

Stein Wilmann Atle Haglund Inger Kvennodd

Anne Cecile Selberg.
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Hun referer tilmaaaange minner fra sin 
tid i NHF fra 1989 og frem til i dag. 
Flotte medlemmer som man knytter 
sterke bånd til, turer, sommeravslutnin
ger og ikke minst det å få være med å 
påvirke samfunnet på en positiv måte 
med mye ”gi og ta”. Har vært utrolig 
mye latter og galgenhumor opp gjen
nom årene.

I fremtiden spår Inger at vi fortsatt er en 
region, men at den muligens kan være 
større. Av saker vi er opptatt av, jobber 
nok organisasjonen fortsatt med de 
samme sakene. Inger er optimistisk på 
lokallagene vegne og regner med at de 
blir enda sterkere og får større innfly
telse. Hun tror også at brukermedvirk
ningen vil få stor betydning.

Inger håper hun kan få lov til å være 
med på denne utviklingen.

Varamedlem Vibecke Selliken
Vibecke går på sin andre periode som 
varamedlem til regionstyret. Hun er 

aktiv med i LFS Telemark der hun er 
sekretær. Etter at hun selv fikk hjerne
slag for 11 år siden har hun ikke vært i 
fast arbeid, men det hindrer ikke hen
nes engasjement for saker hun brenner 
for. Hun er opptatt av å inkludere alle i 
fellesskapet uavhengig av livssituasjon. 
Det er dette som driver meg, sier hun. 
Hun har flere verv og liker å ha litt å 
henge fingrene i. Vibecke er også med
lemskontakt for regionen og her ringer 
hun opp nye medlemmer og ønsker 
disse velkommen til NHF. Et av henne 
livsmotto er at folk må bry seg……

Varamedlem  
Åse Synnøve Jakobsen
Åse er helt ny som varamedlem i regio
nen. Hun har vært medlem i NHF 
Hurum siden 1997. Har innehatt 
mange forskjellige styreverv opp gjen
nom årene som leder, nestleder, sekre
tær, kasserer og styremedlem. Hun har 
vært politisk valgt leder av kommunalt 
råd for funksjonshemmede i 12 år. 
Brukerrepresentant for NHF de siste 4 

år. Nå skal hun flytte til Drammen i løpet 
av året og har derfor sagt fra seg alle 
verv i Hurum. Hun ble glad da hun ble 
spurt om å være 2. vara til regionstyret. 
Vil veldig gjerne fortsette å jobbe i 
organisasjonen og Drammen er jo et 
utmerket utgangspunkt. Universell 
utforming har vært en av de sakene 
som har ligget hennes hjerte nærmest 
og helt siden 1997 har hun snakket og 
informert politikervenner og ansatte i 
Hurum kommune om hvor viktig BPA 
er for at personer med nedsatt funk
sjonsevne skal kunne leve et selvsten
dig liv.

Hun har jobbet med økonomi og lønn 
på Södra Cell Tofte i over 30 år. Da 
fabrikken ble lagt ned sluttet hun å 
jobbe. Har nå uførepensjon.

Hun har mange hobbyer. Liker å male, 
sy, hekle og strikke. Leser mye. Fysisk 
aktivitet er også viktig. Trener styrketre
ning 2 ganger i uka, elsker å svømme. 
Trener Bowls 2 til 3 ganger i uka og er 
med på turneringer i Norge og utland. 
Glad i å reise. Prøver å få til et par uten
landsturer i året. Ellers bruker hun tid 
på barnebarna som hun elsker å være 
sammen med.
 
Hun har mange gode minner fra fylkes
årsmøter, regionårsmøter, medlems
møter og hyggelige turer og andre 
sosiale arrangementer. Truffet mange 
hyggelige mennesker opp gjennom 
årene.

Grenseløstredaksjonen ønsker det nye 
styret lykke til med arbeidet.

Vibecke Selliken Åse Synnøve Jakobsen
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Det er alltid en stor ære å få komme til 
regionen!

Jeg har en datter på ni år og en dag jeg 
gikk forbi rommet hennes hørte jeg 
henne sitte å si: «Ingen kommentar, 
ingen kommentar»!

Da dette gjentok seg gikk jeg inn til 
henne og spurte hva hun drev med.

«Jeg øver, for når jeg blir voksen er jeg 
sikker på at de kommer til å spørre 
meg hva som er hemmeligheten bak 
min suksess. Det ønsker jeg ikke å 
avsløre».

For en herlig holdning til livet! Kanskje 
har vi alle noe å lære av det?

Kanskje bør vi også ha det som mål for 
vår organisasjon, at folk begynner å 
spørre hva som er hemmeligheten bak 
denne suksessen. Hva er det NHF har 
skjønt? Så kan vi jo se an hvem som 
spør om vi ønsker å gi en kommentar 
eller ikke …..

Jeg tror det er mange hemmeligheter 
bak suksess. Men NHFs største, men 
kanskje minst verdsatte er alle ildsje
lene i lokallagene og rundt om i regio
nene. Ildsjeler som står på for medlem
mene våre dag ut og dag inn. Skaper 
møteplasser, skaper rom for å være 
seg selv, lytter, rådgir, selger lodd, 
koker kaffe… Ja, oppgavene er mange, 
og den største verdien ligger noen gan
ger i de oppgavene som kan virke 
minst betydningsfulle.

Jeg tror hemmeligheten til NHFs suk
sess vil ligge i å styrke organisasjonen, 
ja gjødsle grasrota. For det skjer i med
lemsvervingen. Det skjer gjennom akti
vitetene. Der finner vi hjertene som i 
årevis har kjempet og banket for like
verd og samhold.

Takk for innsatsen mange over dere i 
en årrekke har lagt ned, og dere nye er 
i ferd med å gå inn i. Lykke til med et 
riktig godt årsmøte!

«Ingen kommentar, ingen 
kommentar!»
Med disse ordene hilste Hege Tegler årsmøtet i NHF Oslofjord Vest.  

Hege er sentralstyremedlem fra vår region. Derfor er det alltid hyggelig  

å få besøk fra Hege på våre arrangement.

■   Tekst og bilde: Torleif Støylen
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Ble hedret
Else Skafte fra NHF Nome ble tildelt 
Norges Handikapforbunds hederstegn 
på forbundets årsmøte i Sandefjord. 
Hun har vært medlem siden 1980 og er 
en av de trofaste sliterne. Hun har hele 
tiden vært med i styret eller i forskjellige 
komiteer i lokallaget sitt som for 
eksempel bevertningskomité, studie
komité, reisekomité. I lokallagsstyret 
har hun i perioder vært nestleder. For 
tiden er hun styremedlem. 

I statuttene heter det: NHFs hedersnål 
er innstiftet som et uttrykk for den aner
kjennelse forbundet ønsker å gi til 
enkeltpersoner i eller utenfor egen 
organisasjon som etter langvarig tje
neste eller på ekstraordinær måte har 
bidratt til å fremme funksjonshemme
des interesser i samsvar med NHFs 
formål og prinsipper.

Ble hedret
Owe og Marie Hoftun 
Treverket fra NHF Gol ble tildelt Norges 
Handikapforbunds hederstegn på for
bundets årsmøte i Sandefjord. Owe er 
bokstavelig talt født inn i organisasjo
nen da begge hans foreldre var aktive i 
Handikaplaget. Kona Marie arvet så og 
si ledervervet etter sin svigermor og har 
nå ledet NHF Gol i 23 år. Ekteparet har 
også mottatt både frivillighetspris og 
«Melvin Jones Mellow Ship» som er 
Lions sin høyeste utmerkelse. 

I statuttene heter det: NHFs hedersnål 
er innstiftet som et uttrykk for den aner
kjennelse forbundet ønsker å gi til 
enkeltpersoner i eller utenfor egen 
organisasjon som etter langvarig tje
neste eller på ekstraordinær måte har 
bidratt til å fremme funksjonshemme
des interesser i samsvar med NHFs 
formål og prinsipper.

Ble hedret
Berit Evensen fra NHF Grenland ble 
tildelt Norges Handikapforbunds 
hederstegn på forbundets årsmøte i 
Sandefjord. Berit har siden hun ble 
medlem i 1988 vært aktiv og det tok 
ikke lang tid før hun satt som varamed
lem hovedstyret i landsforeningen 
AMC. Hun rykket opp til fast plass i 
styret som økonomiansvarlig Så rykket 
hun videre opp som leder av hovedsty
ret og var det i de neste 13 årene! I til
legg til dette var hun i en treårsperiode 
også styremedlem i NHF Grenland. 
Etter et par friår gikk hun på nytt inn i 
styret i NHF Grenland som styremed
lem og går nå inn i sitt 5. sammenheng
ende år der. 

I statuttene heter det: NHFs hedersnål 
er innstiftet som et uttrykk for den aner
kjennelse forbundet ønsker å gi til 

enkeltpersoner i eller utenfor egen 
organisasjon som etter langvarig tje
neste eller på ekstraordinær måte har 
bidratt til å fremme funksjonshemme
des interesser i samsvar med NHFs 
formål og prinsipper.

Ble hedret
Jan Arne Dammen fra A.L.F. Buske
rud (Arbeidsmiljøskaddes Landsforen
ing) ble tildelt Norges Handikapforbunds 
hederstegn på forbundets årsmøte i 

■   Tekst og foto: Jan Arne Dammen og Torleif Støylen

Berit Evensen
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Sandefjord. Han har vært medlem 
siden 1993 og kom inn som styremed
lem i lokallagsstyret i A.L.F. Buskerud i 
1998. I 2001 rykket han opp som nest
leder og videre opp til leder i 2002, og 
der har han blitt. I tillegg har han gjort 
en jobb både for medlemsbladet i 
A.L.F. Norge og medlemsbladet 
Grense løst i regionen Oslofjord Vest. 
Jan Arne var også en periode med i 
regionsstyret. Han er alltid til stede, 
men vises sjelden på bilder av den 

enkle grunn at det alltid er han som tar 
bildene. 

I statuttene heter det: NHFs hedersnål 
er innstiftet som et uttrykk for den aner
kjennelse forbundet ønsker å gi til 
enkeltpersoner i eller utenfor egen 
organisasjon som etter langvarig tje
neste eller på ekstraordinær måte har 
bidratt til å fremme funksjonshemme
des interesser i samsvar med NHFs 
formål og prinsipper.

Bak fra venstre: Owe Hoftun og  
Jan Arne Dammen.
Fremme: Marie Hoftun og Else Skjefte.
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Møte med Jernbaneverket, befaring 

Holmestrand stasjon i fjell
Torsdag 5. mars 2015 var  
NHF v/Steinar Myrdal og  
NHF Oslofjord Vest v/Anna 
Lisbeth Mikalsen og Jan 
Ronald Skogsrud, invitert til 
møte med jernbaneverket hvor 
temaet var status på anlegget 
Holm – Nykirke med 
Holmestrand stasjon i fjell  
og befaring inne i fjellet. 
Foranledningen til møtet var 
NHF’s tidligere involvering og 
medvirkning i prosjektet og  
ble avtalt i juni 2014.

■   Tekst: Jan Ronald Skogsrud
■   Bilder: Anna-Lisbeth Mikalsen
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Fra jernbaneverket var Vigdis Tandberg 
og Helle Toft.

Fra stasjonsområdet kunne vi iaktta et 
virvar av maskiner, forskalinger, kjøre
tøyer og travle mennesker i området 
som tidligere var E18. Det var nå for
beredelsene til den nye inngang nord 
som pågikk for fullt. I jernbaneverkets 
base inne i «pakkhuset» fikk vi en grun
dig orientering om status i selve tunell
driften og om hvordan selve stasjons
området var tenkt utført. Mye av dette 
var Steinar og Jan Ronald kjent med 
fra tidligere møter. I tidligere møter var 
det stilt spørsmål om sikkerhet og eva
kuering og vi ble nå orientert om hva de 
hadde gjort for å etterkomme våre 
merknader. Det var gledelig å høre 

hvordan de tenkte og hvilken løsninger 
som vil komme. Et prosjekt som har 
kommet til underveis, og som i grunn 
ikke vedgår hovedanlegget er heisen 
opp på fjellet. Det er laget sjakt til en 
dobbelt heis som skal romme 30 men
nesker eller et antall sykler og som 
bringer disse 70 meter opp eller ned på 
30 sekunder. Et prosjekt som etter vår 
mening har store miljøfordeler og som 
får god universell utforming. 

Stasjonshallen blir 870 m lang, i tunell
profilen er det utsprengt 500 m2 stein
masse den er 35 meter bred og høyden 
fra toppen av skinnegangen til innven
dig tak blir ca. 12 meter og plattform
lengden blir 250 meter. Inkludert fjell
heisen blir det tre innganger til 

stasjonen hor den søndre blir liggende 
midt i sentrum, ved den gamle politi
stasjonen. Det blir fire spor i tunellen 
hvorav de to ytterste er beregnet for 
lokaltrafikk og annen trafikk som har 
stopp. De to midterste sporene er 
beregnet for gjennomgående trafikk og 
er konstruert for hastighet opp til 250 
km.t. Anlegget er beregnet å stå ferdig 
høsten 2016. Da vi besøkte hallen var 
man begynt med innspurten på det 
sprengningstekniske og forventet å 
påbegynne installasjonene av det jern
banetekniske i løpet av kort tid. Vi ser 
fram til å kunne besiktige et ferdig 
anlegg, og har tro på at dette prosjek
tet viser vei for at medvirkning skaper 
gode resultater.
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Fredag	  28.08	  
	  	   Ettermiddag:	   Fremmøte	  

	  	   Kl.	  18.00	   Middag	  
	  	   Kl.	  19.00	   Orientering	  om	  dagene.	  	  Kort	  orientering	  fra	  regionleder	  om	  
	  	   	   	   hva	  regionen	  arbeider	  med.	  

	  	   Kl.	  19.30	   Ambassadørene	  orienterer	  om	  sin	  aktivitet.	  
	  	   Kl.	  19.45	   Medlemmene	  av	  rettighetsnettverket	  presenterer	  seg	  og	  	  
	  	   	   	   forteller	  litt	  om	  hvordan	  det	  er	  å	  være	  likeperson	   	   	  

	  	   Kl.	  20.30	   Avslutning	  –	  sosialt	  samvær.	  

	  Lørdag	  29.08	  
	  	   Hovedtema	  denne	  dagen	  er	  BPA.	  
	  	   Kl.	  08.00	   Frokost	  

	  	   Kl.	  09.30	   Kort	  orientering	  om	  NHFs	  og	  regionens	  likepersonarbeid.	  
	  	   Kl.	  10.00	   En	  innføring	  i	  BPA.	  	  Hvordan	  praktiseres	  BPA	  i	  dag	  sett	  med	  	  
	  	   	   	   NHFs	  øyne	  

	  	   Kl.	  11.15	  	   Optimal	  Assistanse	  gir	  orientering	  om	  hvordan	  man	  går	  frem	  	  
	  	   	   	   ved	  søknader	  om	  BPA	  	  
	   Kl.	  12.30	   Lunsj	  

	  	   Kl.	  14.00	   Orientering	  om	  hvordan	  en	  kommune	  arbeider	  med	  BPA.	  	  	  	  
	  	   Kl.	  15.00	   Åpen	  time!	  	  Med	  panel	  fra	  innlederne.	  
	  	   Kl.	  16.30	   Workshop.	  	  For	  likepersoner	  

	  	   Kl.	  14.00	   Minimesse	  med	  fritidshjelpemidler..	  	  	  
	  	   Kl.	  19.00	   Middag	  
	  	   Kl.	  20.30	   Quiz.	   	  

	  	   	   	   	   ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ	  

	  	   Søndag	  30.08	  
	  	   Aktivitetsdag.	  	  	   Kl.	  13.00	   Lunsj	  og	  hjemreise.	  
	  	   	  

	  	   Minimessa	  er	  åpen	  	  

Påmelding	  til	  regionskontoret	  

innen	  1.	  juli.	  

Medlemspris:	   	   Kr.	  1700	  	  
Pris	  ikke	  medlemmer:	   Kr.	  2100	  

Tisleidalen

Batsfjord
Vardo

Vadso

Kirkenes
Lakselv

Hammerfest

Alta

Tromso

Harstad

Narvik

Bodo

Mo

Mosjoen
Sandnessjoen

Namsos

Steinkjer

Trondheim

Molde

Alesund

Lillehammer

Bergen
Hamar

OsloDrammen

Moss
Tonsberg

Skien

Arendal
Kristiansand

Stavanger
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8. mai 1946, årsdagen for kapitulasjonen var det duket for 
festmøte med diverse underholdning. Sekretæren hadde til 
denne dagen skrevet en prolog, som her gjengis i sin helhet:
Prolog fra festmøte 8. mai 1946.

Det første
Vi gikk her så spente og ventet, for femte gang ble det vår 
uten at noget hendte det måtte da komme i år.
Das «Gros – Deütchlands» grenser minket. Ja selv  
«Der Fürer» falt.
Våre hjemlige nazister hinket. Da viste vi jo hvad det gjaldt.

Men hvorledes ville den komme den dagen vi ventet på?
Var redselens dager omme eller skulle vi flere få.
Vi ville ei dvele ved sorgen om krigsherjing ennu en gang, 
ville våkne med fredsbud en morgen til kirkeklokkenes klang.

Da skulle vi juble og feste vi ville synge og le.
Men de som svek sine neste, for dem ble det «Ak og ve».
Endelig kom fredsbud den gangen en solmettet maidag.
Ei først med klokkeklangen men med vaiende Norske flagg.

Alle fant noe å nytte om det var stort eller smått.
Ved hvær eneste hus og hytte lyste det: rødt, hvitt og blått.
Farverikt, stilt og værdig bragte det budskapet først.
Vi stod og så på, andektig den stunden var kanskje størst.

Meget av savn og lede blev gravlagt den dag det er visst,
men ikke allting var glede mye blev sårt og trist.
Men om jubel det var, eller smerte som fant veg til oss 
denne dag.
Et minne er gjemt i hvert hjærte om verdens vakreste flagg.

Årene har gått og aktivitetene i Vestfossen Vanførelag har 
endret seg i takt med tiden. Flere engasjerte og iherdige 
mennesker har deltatt i utviklingen av Buskerud Vanførelag 
(senere Buskerud Handikaplag), Østlandske Vanførelag og 
Østlandske Vanføreheim, Samarbeidet med Hallingdal 
Handikaplag (bl.a. om utvidelsen av Buskerud Vanføreheim), 
opprettelsen av Modum Industri A/S, etableringen av Norges 
Handikapforbund og senere Buskerud Fylkeslag, bevisst

gjøring av funksjonshemmedes sak gjennom opprettelse av 
kommunale råd for likestilling av mennesker med funksjons
nedsettelse. Opprettelsen av hjelpemiddelsentralene bl.a. i 
Buskerud, hjelp til oppstart av andre lokallag og ikke minst 
lokalt å skape et miljø for samhold og interesse for funksjons
hemmedes sak og utfordringer i hverdagen. Hovedsaken for 
laget var ved oppstart tilgjengelighet for alle, medmenneske
lighet, likeverd og likestilling slik det også er i dag.

Med en så lang og omfattende historikk er det ikke mulig å 
liste opp alle mennesker som har gjort en innsats for å utvikle 
NHF Vestfossen til det som er i dag. Noen kan man likevel 
ikke unngå å nevne: Henrikke Røras, Ragnhild Gregersen 
(æresmedlem i VHL 1992), Synnøve Dramdal (æresmedlem i 
VHL 1992), Petra Flesseberg (æresmedlem i VHL 1992) og 
Dagny Gulliksen (æresmedlem i VHL 1992). Nevnes må også 
mangeårige styremedlem Marianne Christoffersen (hun var 
og æresmedlem) og lagets eneste nåværende æresmedlem 
Ingebjørg Hagenlund, mangeårig kasserer og som har vært 
en trofast pådriver for handikapsaken.

Det ville også være unaturlig å ikke trekke frem lagets leder 
og frontfigur gjennom mange år Ruth Vincent. Ruth hadde 
gjennom sitt virke en finger med i det meste som skjedde 
innen handikappolitisk arbeid. Hun hadde flere styreverv 
innen flere ledd i handikap organisasjonen, var en av initiativ

NHF Vestfossens 70 årsjubileum
I Grenseløst 01.15 presenterte lokallaget seg selv ifm at de feiret seg selv og  
sine 70 voksne år. For Grenseløst redaksjonen synes vi det er hyggelig å presentere 
en såpass voksen jubilant. I dagens utgave av Grenseløst presenterer vi prologen 
som ble skrevet et år etter frigjøringen.
■   Tekst: Jan Ronald Skogsrud.
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Feiring av frigjøringen på Vestfossen skole 17. mai 1945. På podiet står 
ledelsen i Milorggruppe 14122, Arne Kårhus, Anders Fåsen, Trygve 
Dahlen og Oluf ...
Foto: Milorg  lokalhistoriewiki.no
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tagerne til oppstart av Polio foreningen 
og hadde en finger med i opprettelsen 
av hjelpemiddelsentralene. Ruth kan 
vel sies å ha vært symbol på hvordan 
ekte engasjement kan forenes med det 
politiske plan uten at det som saken 
egentlig gjelder, og som NHF 
Vestfossen har vært en eksponent for, 
blir glemt. Målet er å skape et samfunn 
hvor likeverd og medmenneskelig for
ståelse er det bærende fundament. 
Nevnes bør også lagets nåværende 

leder som har vært en hjelpende hånd 
for Ruth gjennom mange år og har 
stått på for saken, vært sekretær i en 
årrekke og siden Ruths bortgang skjø
tet vervet som leder på en god måte. 

NHF Vestfossen er i dag et lag med i 
overkant av 60 medlemmer og som har 
hovedfokus på gode levekår på det 
lokale plan – medvirkning i utviklingen 
av Vestfossen for å skape vilkår for alle 
ved å tale varmt for tilgjengelighet, 

gode tjenester og å se muligheter. Det 
legges vekt på det sosiale samværet 
gjennom ture og gode konstruktive 
møter. Avslutningsvis kan det være en 
tankevekker å sitere Storm P: «Den 
som ser seg om en dag og oppdager 
at hans lille plett dog er en del av den 
store verden – ja den kan blive meget 
forundret».

Grenseløst henger seg på og gratulerer 
jubilanten.

Vestfolds fylkesordfører  
Per-Eivind Johansen hilste årsmøtet
Norges Handikapforbund Oslofjord Vest holdt årsmøte i Sandefjord lørdag 11. april.  
Vestfold fylkesordfører hilste årsmøtet og ønsket oss velkommen til landets minste fylke.
■   Tekst og bilde: Torleif Støylen

Det at fylkesordføreren valgte å besøke 
årsmøtet i NHF Oslofjord Vest, setter vi 
stor pris på. Det er en anerkjennelse fra 
en fremtredende politiker at han besø
ker en organisasjon og hilser. Det virket 
som fylkesordføreren hadde god kjenn
skap til saker som Handikapfor bundet 
er opptatt med siden han har vært med 
i det fylkeskommunale rådet for men
nesker med nedsatt funksjonsevne.  
For øvrig i nært samarbeid med tidligere 
regionleder Kristian E. Hansen. En viktig 
erfaring i fylkesrådet i Vestfold var stu
dieturen til Barcelona for å lære om 
universell utforming. Denne kunnska
pen har de brukt i arbeidet med univer
sell utforming i byene og sentrumsnære 
strøk i Vestfold.

Novellen Bak hagemuren av  
Finn Carling satte spor
Fylkesordføreren refererte til en novelle 
av Finn Carling som hadde satt dype 
spor. Novellen med tittelen Bak hage
muren handler om hvordan man ser på 
det å ha en funksjonsnedsettelse og 
hvordan det fungerer når hjemmet er 
tilpasset. Novellen beskriver en reisende 
som kommer til en liten by og vil ha 
overnatting. Alle hotellrom er opptatt og 
han går rundt i byen for å prøve å få et 
rom for natten. Til slutt banker han på 

porten til et hus som ligger bak en 
hagemur. Ut kommer en kortvokst 
kvinne som med glede gir ham en seng 
for natten. Det viser seg at hennes hjem 
er tilpasset henne. Alt er i mindre måle
stokk noe som blir en utfordring for 
gjesten. Konklusjonen til Finn Carling er 
at når alt er tilrettelagt eksisterer ikke 
funksjonsnedsettelsen, men for gjesten 
ble det en stor utfordring. En tankevek
kende novelle dette og som ikke er 
mindre aktuell flere tiår etter at den ble 
skrevet.

Vestfold –  
et fylke i rivende utvikling
I sin hilsen fortalte han stolt om et fylke 
som er i rivende utvikling. Med en stor 
befolkningsvekst, faktisk det fylket i 

Norge med raskest befolkningsvekst.  
Han vekslet mellom begrepene Sol
kysten og Gullkysten, noe som vel taler 
for at vestfoldingene er stolt av fylket 
sitt. Ikke minst trakk han frem Færder 
Nasjonalpark som et viktig område for 
fylket.

Fylkesordføreren brukte også begrepet 
kommunikasjonsfylke om Vestfold og 
med fokus på samferdsel; jernbane, 
vei, havner og en internasjonal flyplass.  
Befolkningen i Vestfold er også i stor 
grad bosatt langs kysten. E 18 deler 
nesten fylket i to. 90 % av befolkningen 
bor i området mellom E 18 og kysten.

Han var også opptatt av hvordan vår 
region var oppdelt: Vestfold, Telemark 
og Buskerud. Han så mange likhets
trekk mellom NHF Oslofjord Vest og 
samarbeidet som tidligere var mellom 
de samme tre fylkene.  I flere år var det 
et nært samarbeid politisk og spesielt 
innen samferdselsområdet. Mye har 
skjedd og skjer vedr. E 18 og jernbane.  
Ikke minst når det gjelder nye Holme
strand stasjon, der for øvrig NHF har 
vært med og gitt mange gode innspill til 
hvordan den skal bli godt tilgjengelig for 
alle.  
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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 alltid 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 undergang.

Det som er tøft er den evige kampen for assistanse 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 forståelige menneskerett!

Skrevet av: Silje Ludvigsen, Larvik

Hun har skrevet et nydelig og et sterkt dikt som vil treffe mange dypt i hjertet.  

Dessverre hadde hennes navn falt ut i forrige utgave av Grenseløst
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Denne hyllesten ble laget i forbindelse med nedleggelsen av Ål Handikaplag tidligere i år.

Vi bur i eit land, og har det godt      Først var navnet vårt; Vanførelag

Her er det trygt å bu, og det er flott    Så vart det Sundre, det heitte, vårt lag

Og kommunen vår er også grei    Så skifta dei navnet atter ein gong

Så lenge det går i vår lei!     No heiter me; Ål Handikaplag

Og glade me er, for i Ål er det bra   Det er ikkje ofte me treng opp til Hol

Me har jo butikkar og «sjukestugu» med,   I laget vårt er det ikkje mange

Og greie oss godt, utan meir enn det.   Men dei som er med, er flest godt gamle.

Sjølv om vi kanskje tar turen til Gol.   No «låse med døra» for siste gong

Så dette blir då ein «avskjed song»   Som du har vært sjefen for fram til i dag

Og den som har styrt dette laget vårt   No legg vi vekk pennane og papiret

Er DU Anne Lise, og det har du gjort godt!   Alle konti er tomme, Ål Handikaplag 

Takk for godt samvær i Ål Handikaplag   er historie!

En hyllest til et lag som 
er lagt ned!

Å opne
kjærleikens
kamre
trengs
dei rette nøklar
dine nøklar
for kjærleikens 
straumar
for livet
i livet
brusar frå
ditt indre
Livskjærleiken
er enkel
du ber han
med deg
i deg
uendelege
utømmelege
kjeldor
ein berre må
tore låse opp
drikke av dei.

                  Reidun Odland  18.3.15



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

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

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

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

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

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

Ta gjerne direkte kontakt med våre 
rettighetshjelpere:

Bilsaker, NAV og Husbanken
Arve Kristoffersen
Tel.: 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:
Gunvor Hegni
Flatdalsvegen 
3841 Flatdal
Tlf.: 90 95 22 95
Epost: ghegni@online.no

Nestleder:
Stein Wilmann
Frognerhagen Nord 1,
3751 Skien
Tlf.: 90 62 85 04
Epost: stein@gorgonvaktmester.net

Styremedlemmer:
Atle Haglund
Rudstunet 20
3530 Røyse
Tlf.: 93 05 42 44
Epost: atle@atlesiden.no

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

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

Varamedlemmer:
Vibecke Selliken
Gydasgt. 10
3722 Skien
Tlf.: 98 82 25 76
Epost: vibeckesel@msn.com

Åse Synnøve Jakobsen
Gråspurvveien 28
3482 Tofte
Tlf.: 90 63 10 46
Epost: asesynjakobsen@hotmail.com

Hvem er vi?

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

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

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

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

Regionkontoret

GRENSELØST 
Medlemsblad for Norges Handikapforbund  
Oslofjord Vest (Buskerud, Telemark og Vestfold) 
Utkommer 4 ganger pr. år, 24. årgang
ISSN nr 18933971

Årsabonnement kr 150, for 4 utgaver.  
Bankkonto: 8380.08.05964

Alle hevnendelser vedr. Grenseløst til 
NHF Oslofjord Vest, Skogergata 1, 3112 Tønsberg
Tlf. 91 30 37 38 
Epost: nhf.oslofjordvest@nhf.no 

Ansvarlig redaktør: 
Rune Kløvtveit
Bråtasvingen 15, 3425 Reistad
Tlf.: 41 45 15 30
E-post: rune.klovtveit@lifi.no

REDAKSJONEN: 
Birgitte Holmsen 
Epost: bibbi@holmsen.no
Tlf. 98 84 22 21

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

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

Ansvarlig for annonser: 
Media Direct Norge, Postboks 2385, 3003 Drammen
Tlf. 32 20 56 00, fax: 32 20 56 99 

Trykk: 
BK Grafisk, Postboks 2076, 3202 Sandefjord  
Tlf. 33 48 59 00, fax 33 48 59 45

Forsidefoto AnnaLisbeth Mikalsen

23



24

Medlemsblad for Norges Handikapforbund Oslofjord VestGRENSELØST

Medlemsmøte i NHF Grenland 
■   Tekst: Berit Evensen, NHF Grenland

NHF Grenland inviterte i 
april de politiske partiene 
til et felles drøftingsmøte 
på Lærings og mest
ringssenteret i Skien. 
Intensjonen med møtet 
var å komme i dialog med 
politikerne i byen for felles 
ideutveksling. Fire av  
partiene i byen stilte  
til møtet.

Lokallaget hadde lagt inn bestilling på 
noen temaer de ønsket luftet:

• Helsesøstertjenesten
• Universell utforming
• Kommunale tjenester
• Arbeid og skole/NAV
•  Den kommunale vaktmester

tjenesten, hjelpemidler
• BPA

Dette var tydeligvis temaer som inter
esserte medlemmene i lokallaget. Det 
var godt oppmøte og deltakerne fra SV, 
SP, AP og FrP fikk virkelig bryne seg på 
vanskelige, men gode spørsmål. Som 
vanlig i slike møter ble politikerne også 
utfordret til å fortelle litt om de politiske 

sakene som var viktige for dem. Men 
med et klart fokus på saker som med
lemmene i Norges Handikapforbund er 
opptatt av.

Særlig spørsmål knyttet til Skien ble 
luftet.

Fra NHF ble det planlagte brukerkonto
ret ved STHF tatt opp.  Alle var positive 
til dette og ville bidra til at kontoret ble 
åpnet som planlagt i løpet av høsten i 
år.

Aase Gro Bakke  (SV)
Trond Ballestad (SP)
Rolf Erling Andersen (AP)
Karianne Hansen (FrP)

Aase Gro Bakke SV, Trond Ballestad SP, Rolf Erling Andersen AP og Karianne Hansen.
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Sofakroken

■   Foto: Jan Arne Dammen

OLM SOM EN STUT  ELLER DUM SOM EI KU?

Stemmerett har vi alle – såfremt vi står i manntallet

hvorfor ikke kvinnetallet  jeg bare spør  når det er flest av oss i dag som før?

En mannsalder er et uttrykk som fenger  skjønt det er bevist at kvinner lever lenger.

En sier også i manns minne – hva er galt med hukommelsen til en kvinne?

Vi sier “Mor Norge og fedreland” – så der kan vi gå hand i hand

og der kan vi gå i fedrenes spor – det blei vel ingen spor etter a’ mor.

Så kommer vi i “grevens tid” – grevinnens tid er kanskje forbi?

Vi spiser et herremåltid – om kokka er kvinne har intet å si.

En arbeidsgamp intet skjellsord er – men verre er det å bli kalt ei merr.

Er du ung og litt av en type – blir du ei lekker rype,

men når du blir eldre er det ikke gøy – for da blir du kalt ei gammal røy.

Flere byer i Norges land – har fått navnet sitt etter en mann:

Kristiansand og Kristiansund – den ene kunne vel hete Kristinelund?

Farsund er oppkalt etter`n far – og Mandal etter en annen kar.

Trond fra Trondheim er dessverre – for meg en aldeles ukjent herre.

Kongsvinger og Kongsberg, det sier seg selv – at vi døper om Kongsberg 

til Dronningfjell!

Og Fredrikstad døper vi om på ny – og kaller den for Åseby.

Ikke en eneste by er oppkalt etter oss – hvis vi ikke skal regne med 

HØNEFOSS!

Litt å ta tak i enda når det gjelder likestilling? 

Kanskje det. Ha en fin sommer alle sammen og hilsen fra Else i Telemark.

Olm som en stut –  
eller dum som ei ku?

Da min generasjon unge jenter nærmet seg gifteferdig alder, fikk vi en anbefaling 

med oss på vegen fra de i slekta som hadde levd en stund: “Elsk din mann og 

stopp hans hoser  så skal du vandre på røde roser”. 

Det var i årene omkring 1950. Jo da, vi 
visste jo at det var dette som gjaldt, og 
vi hadde det med oss i minneboka vår 
fra vi var tretten. Langt på veg har vi 
fulgt rådet. Vi elsket våre menn og 
stoppet deres hoser også, men den 
lovede rosevandringen kunne det nok 
bli så som så med til tider. Det var ikke 
automatikk i det der. Vi NHFere vet 
ganske mye om akkurat det ut fra egen 
og andres erfaring. Det er ikke alt vi 
skal møte i livet som mennesker er 
herre over. Nå er det slik at en del av 
oss er født veldig rosa og feminine, og 
derfor hadde vi ikke noen tanker om 
eller vansker med dette rådet. Andre 
unge kvinner derimot var tøffere, og 
takk for det. De var egnet til å stå på 
barrikader for kvinners rettigheter helt 
fra kampen startet på 1800tallet med 
Gina Krogh, Camilla Collett (født 
Wergeland) og mengder av andre for
mødre vi har hatt. Ikke alle er egnet til 
alt, og det var ikke oss rosa som stod 
på barrikadene, men vi var glad for at 
kampen var ferdig kjempet og vunnet. 
Det trodde jeg nemlig  inntil nylig. 
Tenkte at vi har likestilling i Norge så nå 
er det kvinner i andre land det skal 
kjempes for. 

Så viser det seg likevel at noen jenter 
her i landet også i dag mener at det er 
litt vi må ta tak i enda på hjemmebane. 

Da jeg kom hjem fra et “treff” forleden fant jeg et dikt som var puttet i veska mi. 
Forfatteren var ikke oppgitt, og jeg har ikke funnet ut av det heller. En plikter å oppgi 
sine kilder, så om noen vet det så kan de jo gi beskjed til  redaktøren. Men slik var 
teksten:
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Barndommen min var bra. Jeg var integrert i vanlig skole. Jeg har gått på folkehøgskole, og til og med gått på 
skole i utlandet. Jeg har ridd og vært speider. 

Jeg elsker fart og spenning. Det gjør meg glad.
Å henge etter en motorbåt i ring, ja da fryder jeg meg.
Jeg har lyst å hoppe i strikk, og i fallskjerm, men det får jeg ikke pga epilepsi. Jeg får glimt i øyet om jeg  
kan gjøre noe spennende.

Så kommer sykdommen snikende som gjør at jeg mister ferdigheter. Jeg er blitt 35 år nå, og bor i et bofellesskap. 
Jeg trenger mye hjelp. Faktisk trenger jeg hjelp til alt. 
Jeg har et bra enkeltvedtak som sier at jeg må ha en hjelper hos meg hele tiden. 
Jeg har i løpet av en uke 20 25 forskjellige som kommer og hjelper meg. 
De fleste er veldig greie. De kommer og vi har det hyggelig noen timer, så er de borte i flere dager. Det vi snakka 
om å gjøre, er det noen andre som omgjør, og du sa du skulle komme tilbake til onsdag, men det var noen som 
var syke, så du måtte være et annet sted. 

Ja, jeg blir sur og grinete. Det er ikke noe forutsigbarhet i livet mitt. Er det rart jeg blir grinete?
Jeg har faktisk blitt kjempesur, og begynt å sparke og slå så godt jeg kan. Jeg hiver meg ut av rullestolen også, 
og har brekt beinet på den måten. Da har det blitt nye vedtak. Nå må de være 2 når jeg skal ut. Jeg har fått belte i 
stolen, og det er mange nye tiltak for at jeg ikke skal skade meg selv eller andre. 
De kaller det bruk av tvang og makt.

Ja, så er jeg sjelden ute da. Jeg blir deprimert og lei meg. Jeg sitter i fengsel føler jeg. 
Mister lysta til det meste, og med noen snakker jeg også om ønsket om å dø. 

De som jobber hos meg har intensjonen om å gjøre en god jobb, men det er ikke lett for dem. 
De er hos 8 forskjellige brukere, og det er ikke så greit.

Tenk om en skulle jobbet en dag på bibliotek en dag på skole, en dag i veivesenet etc etc. Innen jeg kom tilbake til 
jobben på biblioteket, så var jo bøkene jeg begynte å sortere utlånt, og de veiene jeg skulle feie i veivesenet var 
stengt, etc etc. Jeg skjønner de ansatte gjør en god jobb, men det er ikke lett for dem heller.
Det jeg ønsker meg er FÅ MENNESKER å forholde meg til. 

Ååååååååååååå jeg hørte om noen som hadde bare 3. 
De ansatte valgte å jobbe 1 uke på og så 2 uker av.
De kunne da gjøre det de hadde planlagt den uka, og så viste de at det var 2 uker til neste gang de kom, og de 
kunne glede seg. Det samme gjelder da for uke 2 og 3. 
Jeg har søkt BPA, for det ser ut som det er den eneste muligheten til å få det slik jeg ønsker. 
Tenk om kommunen kunne tenke litt annerledes. Bemanne mitt enkeltvedtak, og ikke boligen jeg bor i. 
Den blir drevet som en INSTITUSJON. Eller et fjøs. 

Ja, vi får mat og nødvendig stell som dyra. Og i helgene blir vi fora til samme tider, for det er jo så hyggelig.  
(Jeg flytta hit pga at jeg ikke likte å spise i fellesskap med de andre.) Om du flytter inn i en blokk, eller bofellesskap, 
så er vel ikke meningen at man må gjøre det samme. Spise sammen, dra på ferie sammen, handle sammen. 
Noen jeg kjenner bor i blokk (bofellesskap ), og de gjør ingenting sammen. Det hender de har dugnad,  
og da kommer det ikke mange da heller.

Jeg ønsker meg...
Jeg ønsker meg å bestemme over mitt liv. 
Jeg håper BPA blir redningen for meg om kommunen ikke klarer å omorganisere seg. 

Skribenten til denne tankevekkende teksten ønsker å være anonym, men redaksjonen kjenner identiteten.

En historie om livet.
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I år var det Raggsteindalen som var 
målet. Me har alltid vore heldig med 
været på desse turane, og i år var det 
heller ikkje noko undatak, mildt og fint 
og vindstille.

Nils Odden fylte opp bussen med 
Høvveringa etterkvart som me kjøyrde 
innover bygda. Det var 15 personar 
som hadde meldt seg på tur. Inne på 
Laukegarden sto det nye kjøyretøy og 
venta på uss: tre snøscootera og ein 
weesel.

Ein del var nok litt spent på denne 
transporten. Ikkje alle hadde sitti på ein 
scooter før. Og i tillegg skulde me over 
isen. Lars Holestøl hadde testa isen og 
garanterte at den vilde halde. Og med 

Lars og Mai Lis Holestøl og Nils Odden 
på førarsete til scooterane og Hermann 
Rabbestøl bak rattet på weeselen, fekk 
me ein flott tur over isen. 

Vel framme på Raggsteindalhytta syn
tes alle det hadde vert ein opplevelse.  
Det var ein del turista der som syntes 
dette var moro og sjå heile følge 
komma over isen. Det var flott og sitta 
ute og nyte lufta og utsikta. Snø var det 
i massevis. Inngangen låg nesten som i 
ein snøtunell. Nesten so ein kan lure på 
om det blir burte til summaren.

Inne i stua fekk me servert kaffi og kake 
mens me venta på middagen. Lars 
synte uss nokre bilder av hytta som var 
nesten burte under snøen når dei kom 

opp til sesongen. Ei liten utloddning 
med fine premia rakk me og før mid
dag.

Me fekk servert Reinsdyrsteik og 
møltekrem. Kjempegodt! Etterpå var 
det kaffi og kake i stua og jammen kom 
spelemann med toraderen og spelte 
opp til dans. Nils fekk det til å krible i 
dansefoten på dei fleste.

Men alle koselege daga har sin ende, 
me måtte over isen enda ein gang. 
Lars tok ein tur for og sjå på forholda. 
Det var ein del blautare is no, men 
ingen fare. Alle kom seg vell heim med 
mange gode minner.

NHF Hovet Handikaplag på tur
Laurdag etter påske hadde NHF Hovet Handikaplag sin årlege tur. Det var sjette 
gangen laget arrangera slik tur der me reise på ”Påsketur” langt inni fjellheimen.

■   Tekst og bilder: Brit Kaupang
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Ungdom søkes!
Er du mellom 13 og 30 år søker Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU) deg. 

■   Tekst: Sissel Eidhammer. Foto: Ivar Kvistum, Handikapnytt

NHFU er ungdomsorganisasjonen til 
Norges Handikapforbund. I januar 
hadde vi en samling for alle våre med
lemmer, hvor det kom 33 stykker. Der 
snakka vi blant annet om hva vi hadde 
lyst til at skulle bli arrangert framover. Vi 
er fortsatt i planleggingsfasen, men her 
er en liten smakebit på hva du kan 
vente deg:

•  Storbyweekend i Bergen: I for
bindelse med Funkisdagen den 22. 
august i Bergen håper vi å få til et 
nasjonalt helgearrangement den 21. 
til 23. august. Her vil man kunne 
delta på funkisdagen på lørdagen 
og det vil være et variert opplegg 
resten av helga med aktiviteter og 
foredrag.

•  Kieltur: Det har blitt oppretta en 
reisegruppe som har vært aktiv i 
planlegginga av en tur med Kiel
ferga. Datoen blir 16. til 18. oktober. 
Det blir en egenandel på arrange

mentet på og en aldersgrense på 
20 år. 

•  Landsmøte (september): Det er 
en gjeng ungdom som er i gang 
med planlegging av et landsmøte. 
Her kan man diskutere politiske 
saker og hva NHFU skal mene/gjøre 
og velge et styre. Det har allerede 
nå blitt oppretta en valgkomite med 
Elisabeth Wilhelmsen som leder. 
Om du allerede nå tenker at du har 
lyst til å sitte i styret, eller kjenner 
noen du tenker kan ha lyst, kan du 
kontakte Elisabeth på: elisabethwil
helmsen@hotmail.com. 

•  Boligkurs (til høsten): Her vil man 
blant annet få informasjon om Hus
bankens regelverk, hvilke rettigheter 
man har, og tilrettelegging av egen 
bolig. 

Oktober i fjor ble jeg ansatt som ung
domskoordinator for NHFU. Min opp
gave er å finne ut av, sammen med 

dere, hvilke aktiviteter som skal arran
geres og hvordan vi skal jobbe fram
over. Er du interessert i å bli med, starte 
opp noe der du bor, eller kanskje bare 
å vite litt mer, kontakt meg gjerne på  
24 10 24 29 eller sissel.eidhammer@
nhf.no.

For mer informasjon og oppdatering 
om hva som skjer «lik» gjerne NHFU  
på facebook eller ta en titt på  
www.nhfu.no.

Mange ungdommer ønsker 
kontakt med flere.

Ungdomskontakt Sissel Eidhammer.
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En av de ansatte der (Ronald H. 
Andersen), fikk i oppgave å finne en 
idrett som kunne være for ALLE, uav
hengig av om man hadde en funksjons
nedsettelse, uavhengig av alder og 
uavhengig av hvor godt trent man var.

Bowls hadde allerede kommet til 
Sverige og var etablert der. Etter at en 
delegasjon fra Sverige hadde vært og 
vist dette til Ronald, så ble det bestemt 
at dette var idretten Ronald og Skien 
Fritidspark ønsket å satse på og bruke 
det ledige området til.

Etter en demonstrasjon av bowls på 
NHF Oslofjord Vests likemannssamling 
på Haraldvangen i 2013, ble etter hvert 
interessen så stor at det ble besluttet å 
danne et forbund for å få idretten orga
nisert. I september 2013 ble forbundet, 
som fikk navnet BowlsNorway, stiftet 
og lederen ble Rune Kløvtveit, som 
også var leder i NHF Oslofjord Vest inntil 
nylig. I oktober samme år ble Grenland 
Bowlsklubb stiftet, som den aller første 
offisielle bowlsklubben i Norge tilsluttet 
det nye forbundet.

Hva er bowls?
Bowls er en presisjonsidrett som har 
mange likhetstrekk med de mer kjente 
idrettene curling og boccia. Man har 
kuler med mer vekt på den ene siden 
enn den andre. Dette gjør at de svinger 
eller ”curler”. Formålet er å få disse 
kulene inn i et ”bo” og nærmest mulig 
en mindre kule som kalles ”jack”. Det 
kan spilles som en individuell idrett og 
en lagidrett med inntil 4 spillere på hvert 
lag. Spillkulenes tyngde og størrelse 
bestemmer man selv ut i fra hva som 
passer best for den enkelte. Bowls kan 
spilles både ute og inne. Det mest 

utbredte i Norge og Sverige, er det vi 
kaller ”short mat”. Dette spilles på egne 
matter innendørs som er ca 15 meter 
lange. Noen spiller også utendørs på 
baner som er ca 30 meter lange.

Hvor kan man spille bowls?
Per dags dato finnes det 3 bowlsklub
ber i Norge, men flere er på gang. Dette 
er Drammen og Omegn Bowlsklubb, 
Grenland Bowlsklubb og Oshaug IL 
Rakkestad Bowls. Det er i dag ca 5060 
personer som driver aktivt med bowls i 
Norge i alderen 11 til 70 år. Dette er en 
idrett for ALLE, der mennesker både 
med og uten funksjonsnedsettelser, 
uavhengig av alder, kan møtes og kon
kurrere på lik linje og under samme for
utsettinger uten noen form for spesiell 
tilrettelegging. 

Kontaktinfo
Vi ønsker å ha med oss enda flere! 
Dersom du tenker at bowls kan være 
noe for DEG, så gå inn på 
www.bowlsnorway.com, eller ta 
kontakt med lederen av BowlsNorway, 
Rune Kløvtveit på tlf. 41 45 15 30.

BOWLS – en idrett for alle!
Først litt historie. Bowls er en idrett som har eksistert på de Britiske øyer siden 1300-tallet, 
men man har brukt ca 700 år på å komme seg over sjøen til Norge. Bowls er altså en idrett 
som er forholdsvis ny i Norge. Det hele begynte vel med at Skien Fritidspark hadde et  
ledig område til en aktivitet.
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LFPS Buskerud
Husk vårt fellesarrangement med 

Vestfold Poliolag og Telemark Poliolag 

på Bardøla  4. – 6. september. 

Påmelding til Brit G Haugerud tlf. 930 

34 322 eller Unni Grønlund tlf. 906 81 

497 innen 10. juni.

Lokallagets møter for høsten 2015
•  Medlemsmøte 13. oktober – Demo av 

alpakkaull  Påmelding til Brit G Haugerud tlf. 
930 34 322 eller Unni Grønlund tlf. 906 81 497 
innen 1. oktober.

•  Medlemsmøte 11. november – Demo av 
diverse hjelpemidler fra Medi Buskerud v/H 
Schandy. Påmelding til Unni Grønlund tlf. 906 
81 497 eller Wera Fjeld innen 1. november.

•  Julebord 4. desember   Påmelding til Brit G 
Haugerud tlf. 930 34 322 eller Unni Grønlund 
tlf. 906 81 497 innen 20. november.

Alle møter starter kl. 18.00 i Åssiden  
Seniorsenters lokaler. 

POLIOLAGENE INFORMERER

LFPS Vestfold 
medlemsmøte  
22. oktober
Selv om vi forhåpentligvis først skal ha 

en lang og varm sommer, så tenker vi  

i styret at det er greit å minne om  

medlemsmøtet 22. oktober. 

Da skal vårt æresmedlem, Steinar Øyhaugen, 
fortel le fra sin store reise på det amerikanske 
kontine ntet. Det tror vi kan bli en spennende reise 
for oss som ikke har gjennomført sånne store 
reise prosjekter som Steinar har gjort.

Nytt av året er at vi skifter sted for våre møter. 
Tiden på Sem Samfunnshus er forbi. Vi prøver oss 
på Furulund Kro ved Gamle E18 i Stokke. Håper 
det blir et godt møtested. Vi starter som vanlig  
kl. 18.30.

Vi ønsker alle hjertelig velkommen. Ta gjerne med 
deg en gevinst, for det blir utlodning som vanlig.
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De som deltok på dette besøket fra Am 
var Ann Kristin Semb, Susanne assis
tent Esben Lund, David Ryste, Tor Inge 
Lie vår faste sjåfør. Ansvarlig for besø
ket var Ann Kristin Semb. Opplegget 
ble kjørt for ca 30 elever for videre
gående vk 2. Det var planlagt følgende 
aktiviteter for dagen:
Samtalegruppe hvor David og Ann 
Kristin hadde samtale med elver som 
var godt forberet de hadde nemlig laget 
masse spørsmål til oss så her gikk 
samtalene godt.
Hinderløype hvor Esben og Tor Inge 
hadde ansvaret og tilbake meldingen 
fra dem var at elevene var veldig enga
sjerte rundt i løypen som var laget og i 
pausene måtte vårt mannskap si nei til 
bruk av rullestolene som de fikk bruke.
Boccia hvor Susanne var ansvarlig, 
også i denne gruppa var det engasjerte 

elever og de synes dette også. Her 
spilte de med ute kuler.
Så var opplegget kommet til dagens 
siste punkt på dagsorden nemlig sam
ling av alle elever, lærere og ambassa
dører til rullestol kjøring mellom elver og 
lærere ute og her vant elevene stafet
ten. 

Til slutt så takket ansvarlig for besøket 
og for at Ambassadør i skoleverket fikk 
lov å komme til deres skole og presen
tere opplegget. 
 Til slutt vil jeg takke alle Ambassa
dører for kjempe god innsatts under 
dagens besøk.

Info fra Ambassadørene

Skolebesøk på Kroftholmen  
videregående skole for vk 2
21. mai 2015. Ambassadørene ankom skolen kl. 08001345 og startet opplegg kl. 0900.

■   Ann Kristin Semb, Ansvarlig for dette Skolebesøket

De som deltok på dette besøket fra Am 
var Ann Kristin Semb, Esben Lund, 
Ingerog Helmin Kvennodd m/assistent 
Unni, Inger Nina Gundersen, Berit 
Evensen og Tor Inge Lie vår faste sjøfør. 
Ansvarlig for besøket var Ann Kristin 
Semb. Opplegget ble kjørt for ca 90 
elever fra 57 klasse.
Det var planlagt følgende aktiviteter for 
dagen:
Samtalegruppe hvor Inger, Berit og 
Ann Kristin hadde samtale med elever 
som var godt forberedt, de hadde 
nemlig laget masse spørsmål til oss så 

her gikk samtalene godt.
Hinderløype hvor Helmin og Tor Inge 
hadde ansvaret og tilbakemeldingen 
fra dem var at elevene var veldig enga
sjerte rundt i løypen som var laget, og i 
pausene måtte vårt mannskap si nei til 
bruk av rullestolene som de fikk bruke.
Volleyball hvor Esben var ansvarlig for 
denne aktiviteten også her hadde elev
ene det gøy og taket løftet seg nesten.
Boccia hvor Inger Nina og Unni var 
ansvarlig, også i denne gruppa var det 
engasjerte elever og de synes dette 
også.

Så var opplegget kommet til dagens 
siste punkt på dagsorden nemlig sam
ling av alle elever, lærere og ambassa
dører til volleyball kamp mellom elver 
og lærere og som veldig ofte så løfter 
taket seg i gymsalen når dette starter 
og hvor det blir arrangert en kamp til 15 
mål.

Til slutt så takket ansvarlig for besøket 
og for at Ambassadør i skoleverket fikk 
lov å komme til deres skole og presen
tere opplegget.

Skolebesøk på Rugtvedt Barneskole
29. april 2015. Ambassadørene ankom skolen kl. 0800 til 1330.

■   Ann Kristin Semb, Ansvarlig for dette Skolebesøket
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Tid for opplevelse.  
Slottsfjellet skal til pers!
Sommeren er tid for å reise og oppleve ting. I hele verden er 
turisme en viktig næring. Turene kan være korte, minnene 
kan være livsvarig og gi grunnlag for mange gode øyeblikk 
når man blar i sin egen minnebok. 

■   Tekst: Kristian Erling Hansen

GUBBEN I HORNET

Jeg ser på meg selv som en farende 
fant som elsker å besøke nye steder 
og forsyne meg av de opplevelsene 
som stedet har å by på!

Jeg har opplevd Colosseum og 
Peterskirken i Roma, Eiffeltårnet i 
Paris, badene i Budapest og 
Schønbrum i Wien. Gamle bygninger 
som har greid å tilpasse seg til rulle
stolbrukere innenfor de rammene et 
aktivt kulturminnevern gir. Som om 
de ikke har en streng overkikador 
som riksantikvar som freder alt i vil
den sky. Jeg skal være ærlig, vi prater 
ikke 100 % universell utforming men 
tilpasninger som gjør det mulig å 
komme frem. 
Men Slottsfjellet i min egen hjemby 
Tønsberg er ikke like enkel å forholde 
seg til.

Turisme kan være en næring som 
kan gi gode inntekter til A.S. Norge 
når det grønne skiftet som må 
komme, kommer.

Vi vet at turister med grått hår er en 
betalingsvillig kundegruppe. Forut
setningene er klare og kan oppsum
meres slik.

1.  Det må være noe å finne på feel 
good opplevelser, er good for 
business.

2.  Det må oppleves verdig å delta. 
Mennesker er mennesker og ikke 
potetsekker! 

  Mennesker ønsker å komme seg 
rundt for egen maskin, potetsek
kene kan man bære og sjaue på 
så mye man orker.

Norge og Oslofjord Vest regionen har 
alle forutsetningene for å kunne legge 
grunnlag for å bli en turistdestinasjon 
som tiltrekker seg mennesker med 
nedsatt funksjonsevne og andre som 
ønsker å ha det lettvint.

Den nye Færder nasjonalpark som 
åpner 27. juni, kan bli en destinasjon 
som gir tilbud til alle om de som utvi
kler parken har næringsvett og gir et 
tilbud til alle.

Tilbudet er i utgangspunktet unik 
med en marin nasjonalpark i Oslofjord 
der man har et opplevelsessenter 
ved siden av.

Tønsberg bys stolthet Slottsfjellet 
skal gjennomgå en total renovering 
hvor det ligger inne planer om en heis 
inne i fjellet som kan ta seg opp i tår
net. Spennende ideer som gjør det 
enklere å bruke fasilitetene om du er 
turist, eller fastboende.

Dette er to eksempler fra mitt nær
område som viser hvilke muligheter 
man har. Gjør man de riktige grepene 
kan dette bli utgifter til inntekters 
ervervelse.!

Gubben i hornet ønsker alle  
en god sommer!
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Interkommunalt Selskap
Kleivi, 3570 Ål, Tlf. 32 08 61 10
www.hallingdalrenovasjon.no

40 år i tjeneste!

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

KROKSTAD INDUSTRIOMRÅDE

PB. 158, 3054 KROKSTADELVA

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

www.bermingrud.no

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

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

www.brekke-eiendom.no
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ProsjektCompaniet AS er rådgivere i prosjekt- og eiendoms-
utvikling som ivaretar byggherrefunksjonen vedrørende pros-
jektledelse, konseptutvikling, prosjekteringsledelse, 
byggeledelse samt takst, låneoppfølging og tilstandsrapport.

For mer informasjon om våre prosjekter, se våre nettsider; 
www.prosjektcompaniet.no

  Vårt mål er fornøyde
            byggherrer og oppdragsgivere!

   Vi støtter Norges Handikapforbunds arbeide i lokalmiljøet.

    Landfalløya 105, 3023 Drammen     Tlf. 32 86 00 10     Faks. 32 86 00 11     

Ramton Brygge
Her kan du nyte et godt 
måltid i hyggelig miljø  
beliggende ned til sjøen. 
Ramton Brygge ligger 
inne på Ramton Camping. 
Vi har dagens og ala carte og alle skjenkerettigheter. 
Du kan komme sjøveien og legge til gjestebrygga.

Tlf: 31 28 22 49 • Fax: 31280370
Epost: ra-cam@online.no 

www.ramton.no
Totalleverandør

 til proffmarkedet

SYSTEMVEGGER 
GLASSVEGGER • HIMLINGER

Mob. 994 11 980
Faks. 32 75 27 70

E-post: post@levante.no
Gartneriv. 6, 3300 Hokksund

Telefon nr. 32 22 61 00

www.kongsberg.com

SAGBAKKEN
Hjemmebakeri og Gårdscatering 

Follestadveien 34, 3474 Åros

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

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

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

Vi har lavvo som er tilrettelagt for 
funksjonshemmede .

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

Lever din blåresept her og 
få varene gratis hjemkjørt!
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•  Sårutstyr
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•  Støttebandasjer
•  Hudpleie
•  Sko
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Vi tilbyr medisinsk  
rehabilitering innenfor:

•  Brudd og slitasjeskader

•  Muskel- og skjelett

•  Nevrologi

•  Hjerte 

•  Lunge

Loesmoveien 79,  
3300 Hokksund   
post@hokksund-rehab.no

Ditt valg for 
en friskere 
fremtid
KONTAKT OSS
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ProsjektCompaniet AS er rådgivere i prosjekt- og eiendoms-
utvikling som ivaretar byggherrefunksjonen vedrørende pros-
jektledelse, konseptutvikling, prosjekteringsledelse, 
byggeledelse samt takst, låneoppfølging og tilstandsrapport.
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www.prosjektcompaniet.no
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            byggherrer og oppdragsgivere!

   Vi støtter Norges Handikapforbunds arbeide i lokalmiljøet.

    Landfalløya 105, 3023 Drammen     Tlf. 32 86 00 10     Faks. 32 86 00 11     
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Tlf: 31 28 22 49 • Fax: 31280370
Epost: ra-cam@online.no 

www.ramton.no
Totalleverandør

 til proffmarkedet

SYSTEMVEGGER 
GLASSVEGGER • HIMLINGER

Mob. 994 11 980
Faks. 32 75 27 70

E-post: post@levante.no
Gartneriv. 6, 3300 Hokksund
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www.kongsberg.com

SAGBAKKEN
Hjemmebakeri og Gårdscatering 

Follestadveien 34, 3474 Åros

Vi er et familiedrevet �rma som lager mat 
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Tlf: 31 28 40 90 
post@omsorgspartner.no
www.omsorgspartner.no

Avlastning til barn
 
Omsorgspartner tilbyr individuelt 
tilrettelagte omsorgstjenester til barn med 
funksjonsnedsettelser.
 
Vi har boliger i Oslo, Akerhus og Buskerud, 
og flere av disse er tilrettelagt for 
rullestolbrukere.
 
Vi i Omsorgspartner legger stor vekt 
på å kunne tilby avlastning for barn i 
trygge omgivelser, med faglig innhold og 
aktiviteter tilpasset den enkelte.
 
Våre tjenester blir utført av omsorgsfulle 
medarbeidere med sterkt personlig 
engasjement så vel som helsefaglig 
utdannelse og kompetanse.

Ta gjerne kontakt med oss for ytterligere informasjon.

Beste funksjon og livskvalitet for den enkelte!

PMS 322 c

PMS 318c

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

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

Sandefjord: Skolmar 13
Porsgrunn: Storgata 118
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Knudsen Regnskap
3027 Drammen, Tlf. 90 54 26 52

__________________________________________________

Skutebrygga
3015 Drammen, Tlf. 32 83 33 30

Lampeland Hotell
3623 Lampeland, Tlf. 32 76 09  00

_________________________________________________

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

Wøllo Regnskapskontor AS
3550 Gol, Tlf. 32 07 49 94

Western Bilgummi AS
3414 Lierstranda, Tlf. 32 22 74 00

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

_________________________________________________

Kartrud Brødrene
3301 Hokksund, Tlf. 90 12 24 37

Eikli Apotek
3501 Hønefoss, Tlf. 32 12 15 00

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

_________________________________________________

Person og Varebilservice DA
3470 Slemmestad, Tlf. 31 28 38 40

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

_____________________________________________________

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

L I E R

D R A M M E N

G O 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
Hurum Dekk & Bilglass AS

3475 Sætre, Tlf. 32 79 19 99 
______________________________________________________

Hurum Plastindustri A/S
3475 Sætre, Tlf. 32 79 29 90

______________________________________________________

Tronstad Gård
3483 Kana, Tlf. 32 79 33 40

______________________________________________________

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

R Ø Y K E N

Ø V R E  E I K E R

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

B A M B L E

Pontoppidan C. E. 
3770 Kragerø, Tlf. 35 98 29 57

__________________________________________________

Kalstad Auto Senter AS
3770 Kragerø, Tlf. 35 98 20 14

__________________________________________________

Ørvik Plantemarked AS
3770 Kragerø, Tlf. 35 98 36 00

K R A G E R Ø

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

______________________________________________________

Lunde Malerforretning ANS
Postboks 53, 3825 Lunde, Tlf. 35 94 72 50

N O M E

Opaas Kompetansesenter
3674 Notodden, Tlf. 35 01 30 00

___________________________________________________

Notodden Bil og Speed Shop AS
Postboks 522, 3671 Notodden, Tlf. 35 02 74 74

N O T O D D E N

Norcem AS
3991 Breivik, Tlf. 35 57 20 00

___________________________________________________

Oxum Containerservice AS
3949 Porsgrunn, Tlf. 35 51 81 34 

___________________________________________________

Pors Gjerdefabrikk AS
3919 Porsgrunn, Tlf. 35 54 98 88

P O R S G R U N N

Blucher Norway AS
3748 Siljan, Tlf. 35 94 26 50

___________________________________________________

Matkammeret AS
3734 Skien, Tlf. 35 58 48 70

___________________________________________________

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

S K I E N

Atrå Handelslag
3656 Atrå, Tlf. 35 09 89 00

___________________________________________________

Gascom AS
2010 Strømmen, Tlf. 92 05 59 03

___________________________________________________

Gaustablikk Høyfjellshotell
3660 Rjukan, Tlf. 35 09 14 22

T I N N

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

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

Chili Szechuan Restaurant
3211 Sandefjord, Tlf. 33 44 64 53

_____________________________________________________

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

BS Grøntstell
3060 Svelvik, Tlf. 33 77 34 74 

_____________________________________________________

Skajem Tomm
3060 Svelvik, Tlf. 90 51 59 13

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

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

R A M N E S

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

____________________________________________________

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

H O L M E S T R A N D

Xpert Installasjon AS er en totalleverandør av elektrotjenester. 

Vi er et Vestfoldbasert elektrikerfirma med hovedkontor i Tønsberg. 

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

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

serviceoppdrag og store prosjekter. Faglig dyktighet og gode løsninger 

er det som kjennetegner oss.

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

Tinn Vann og Avløp AS

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

Vi takker alle annonsørene
for den flotte støtten!

N E D R E  E I K E R

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

Bilbransjens 
Opplæringskontor i Buskerud

S I G D A L

Å L

L I E R

Lierhallen Svømme-
og Idrettshall

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

Sigdal kjøkken AS
3358 N-Eggedal

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

D R A M M E N

DRAMMEN
Ingeniør Rybergsgate 114, 3027 Drammen

K O N G S B E R G

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

Personer som ønsker å bli tilsynsfører, 
støttekontakt eller besøkshjem bes 

henvende seg til
Seksjon for funksjonshemmede 

Modum kommune. Tlf. 32 78 93 00

R I N G E R I K E

Spikkestadvn. 118. Pb. 87, 3431 Spikkestad
Tlf. 31 29 07 99 • Fax. 31 29 07 98

Vi takker alle annonsørene
for den flotte støtten!

Retura Val-Hall
Skrautvålsvegen 77

2900 Fagernes
Tlf. 61 36 44 23

www.carlsenfritzoe.no

NHF Oslofjord Vest 
ønsker alle en riktig god sommer
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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:  Kassiani Zissis Eriksen
Bjørnstadvn. 60, 3480 FILTVEDT
Tel.:  32 79 46 15
Epost: kassianizissis@gmail.com 

NHF Kongsberg
Leder: Lise Konningen
Olavsgt. 54, 3612 KONGSBERG
Tlf.: 32 73 47 48 / 97 51 49 35
Epost: lise.konningen@gmail.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: Morten Fugleberg
Harahaugvn.58, 3514 HØNEFOSS
Tel.: 97 04 57 00
Epost: morten.fugleberg@ringerike.kommune.no 

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

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

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

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

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

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

NHF Ål
Kontakt regionskontoret

 
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 Andrén
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: Liv Halling
Klemsgate 4, 3613 KONGSBERG
Tel.: 98 06 98 09
Epost: livhalling@yahoo.no 

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: Hanne Kristin Tuvnes
Venusveien 33, 3942 PORSGRUNN
Tel.: 94 17 60 30
E.post: hetuvnes@sfnett.no

LFN Vestfold
Kontaktperson: Per Meyer
lfnpc@yahoo.no
 

Norges Handikapforbund Oslofjord Vest  pr. 18.05.15

Lokallag
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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
Kontakt regionkontoret

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 
Bekkenleddsmerter:
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
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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.

JUNI
14-18 LFPS Buskerud Sommertur til København
18 LFPS Telemark Tur til Gaupåsen
20 NHF Vest-Telemark Sommeravslutning
  NHF Gol Medlemstur

JULI
28 NHF Vest-Telemark Tur til Bergen

AUGUST
10 ALF Buskerud Medlemsmøte
11 NHF Ringerike Medlemsmøte
20 NHF Grenland Medlemsmøte
25 NHF Nore og Uvdal Sommertur
27-29 LKB Buskerud Medlemstur til Gaustatoppen
28-30 NHF Oslofjord Vest Medlemssamling Merket i Valdres

SEPTEMBER
04-06 LFPS Telemark Bardøla hotell, Geilo
04-06 LFPS Vestfold Bardøla hotell, Geilo
04-06 LFPS Buskerud Badøla hotell, Geilo
04-06 ALF Buskerud Seminar
08 NHF Ringerike Medlemsmøte
15 NHF Gol Medlemstur
17 NHF Grenland Medlemsmøte

OKTOBER
12 ALF Buskerud Medlemsmøte
13 NHF Ringerike Medlemsmøte
13 LFPS Buskerud Medlemsmøte
15 NHF Grenland  Medlemsmøte
22 LFPS Vestfold Medlemsmøte
27 NHF Gol Medlemsmøte

NOVEMBER
09 ALF Buskerud Medlemsmøte
10 NHF Ringerike Medlemsmøte
24 NHF Gol Julemøte
26 NHF Grenland Medlemsmøte
28-29 LFPS Telemark Julemøte på Norsjø

DESEMBER
04 LFPS Buskerud Julebord
08 NHF Ringerike Medlemsmøte
14 ALF Buskerud Julemøte
 LKB Buskerud Julebord
 NHF Nore og Uvdal Julebord

Faste aktiviteter:
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www.mollerbil.no/tonsberg/
Støtter NHF

T Ø N S B E R G

S T O K K E

www.gsb.no

tlf. 90 99 64 32

Åpningstider:
9-20 (18)

FARMANDSTREDET
Jernbane gata 1D
3110 Tønsberg
Tlf. 33 01 86 00

A N D E B U

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

office@vidaraasen.no • www.vidaraasen.no

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

Haslestad Byggevare AS
Haslestadlinna 30, 3090 Hof

Tlf. 33 09 55 50
Fax. 33 09 55 15
www.xlbygg.no

H O F

Vi takker alle annonsørene
for den flotte støtten!

S K I E N

T O K K E

 Tokke kommune
 Storvegen 60
 3880 Dalen

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

B A M B L E

Byggeriet
Rugtvedt Byggsenter AS

Omborsnesveien 7, 3960 Stathelle 
Tlf. 35 96 05 55 

N O T O D D E N

Autosenteret 
Notodden AS
Inger Floodsv. 1, 3676 Notodden

J R Gisholt AS
Kirkeg. 36, 3919 Porsgrunn

Tlf. 35 50 48 00

P O R S G R U N N

V I N J E

3864 Rauland
Tlf. 35 06 21 90 , Faks. 35 06 21 99

E-mail: post@rauel.no
Støtter NHF`’s arbeide

Vi takker alle annonsørene 
for den flotte støtten!
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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. Hva er navnet på regionens nye leder?

2. Hvem er Åse Jakobsen?

3. Hvem holder til i Follestadveien 34 på Åros?

4. Hvem har telefonnummer 33 77 34 74 og holder til i Svelvik?

5. Hvem finner vi i Storgata 118 i Porsgrunn og Skolmar 13 i Sandefjord?

6. Hvor mange ble hedret på NHFs årsmøte?

7. Når er årets fellessamling på Merket i Valdres?

8. Og hva blir hovedtemaet i år?

9. Hvilket lokallag feiret 70 år i 2014?

10. Hvem skrev diktet Å opne kjærleikens kamre?

Navn:

Adresse:

Telefon:

Svar sendes Norges Handikapforbund Oslofjord Vest, Skogergaten 1, 3112 Tønsberg 
eller pr epost: nhf.oslofjordvest@nhf.no - Svarfrist 01.08.2015.
PS!  Alle svarene finnes blant våre annonsører og i artiklene i bladet

Vinnerne blir kontaktet. Vi gratulerer. 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:

* 

✁
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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


