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Hei alle sammen

Tiden går fort, ikke lenge 

siden jeg skrev god  

sommer til dere. Håper 

dere har fått noen fine  

dager og kommet i gang 

med aktiviteter i lokallag 

og landsforeninger.

Regionsleder 
Gunvor Hegni

3

Vi har hatt en dag med styremøte og 
opplæring. Bra og friske opp for oss 
som har vert med en stund og for de 
nye i styret. Etter så mange år kan en 
ofte tenke, jeg er utlært. Husk den som 
tror den er ferdig utlært, er ikke utlært, 
men ferdig.

Flere var på Landsmøte, noen for første 
gang. Det er ett høydepunkt i vår orga-
nisasjon og mange viktige saker blir 
diskutert og vedtatt. Det jeg vil huske 
best er forbundsleders tale til lands-
møte og besøk av statsminister Erna 
Solberg. Hun hadde ikke de store løf-
ter, men hun lyttet til oss og vi får håpe 
hun vil huske noe av det som kom frem 
i arbeidet med budsjettet i høst.

Vi har nå hatt en lang valgkamp og 
mange har gjort en kjempeinnsats, Fått 
frem viktige saker for oss og er aktive i 
forskjellige politiske partier. Vil gratulere 
dere som har kommet inn i kommune-
styrer som faste medlemmer eller vara 
medlemmer. Husk at dere har mye 
erfaring og kan gi gode råd i saker som 
vi i Handikapforbundet brenner for.

Høydepunktet på sensommeren er 
samlingen på Merket. Det er fjerde 

gangen vi er på Merket. Tidligere har vi 
vært på Haraldvangen i Hurdal og 
Eidene på Tjøme. Det var et bra pro-
gram med fokus på BPA. Ansvaret for 
program og gjennomføring er medlem-
mer av rettighetsnettverket.  Folk koste 
seg og synes de hadde hatt en herlig 
helg. Vi planlegger en helg også neste 
år og da håper jeg å se dere alle og 
enda flere.

Vil ønsker dere alle en fin høst og til alle 
dere som er aktive i regionsammen-
heng eller i NHF lokallag , det er viktig å 
samfunnsnyttig jobb dere gjør. Dere 
som er passive medlemmer og ikke er 
med i lokallag søk kontakt, bli med på 
medlemsmøter og de forskjellige aktivi-
teter som er i ditt nærområde. Du kan 
bli sidemedlem dersom du er medlem i 
en av våre landsforeninger. 

Her i bladet finner du oversikt over de 
forskjellige lokallag og landsforenings-
lag som er i ditt nærområde. Ta kon-
takt, lykke til.

Flatdal i september
Gunvor
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En region i endring
Regionstyret består nå av syv personer 
med ulike erfaringer fra organisasjonen 
og de har til sammen erfaring fra de 
fleste landsforeningene. 

Gunvor Hegni ble valgt til ny regionleder 
på regionårsmøtet, og vi fikk da en leder 
som har et hav av erfaring med organi-
sasjonsarbeid bak seg. Hegni har også 
lang erfaring med funksjonsnedsettelser 
både hos seg selv og i de nære relasjo-
ner. Gunvor er en av de rauseste men-
neskene jeg kjenner, og jeg ser frem mot 
et godt samarbeid både med henne og 
resten av regionstyret. 

Kommune- og fylkestingsvalget denne 
høsten betyr for oss at vi skal gjennom 
SAFO TVB fremme forslag på nye kandi-
dater til kommunale- og fylkeskommu-
nale råd for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne. Siden vi har tre fylker og 
foreløpig 53 kommuner i vårt område er 
dette en formidabel jobb. Regionen har 
valgt å prioritere dette arbeidet, siden 
kommunale- og fylkeskommunale råd er 
den viktigste interessepolitiske påvir-
kningsarenaen vi har lokalt. Takk til alle 
som har bidratt og kommer til å bidra i 
dette arbeidet.

Alle våre medlemmer i kommunale- og 
fylkeskommunale råd skal ha fått 
invitasjo n til den årlige SAFO TVB konfe-
ransen, som går av stabelen 19.-20. 
september. Dette er den viktigste møte-
plassen til våre rådsmedlemmer. Som 
tidligere år har SAFO TVB konferansen 
lagt opp til både grunnopplæring for 

rådsmedlemmer og fokus på interesse-
politiske saker som er viktige for oss. 
Forbundsleder i NHF og leder i SAFO 
Arne Lein kommer i år for å snakke om 
hvordan vi skal identifisere de viktige 
sakene for oss i rådene og hvordan vi 
kan jobbe med disse sakene for at vi 
skal nå de målene vi har satt oss. 

En viktig del av konferansen er å gi våre 
rådsmedlemmer faglig påfyll, men vel så 
viktig er den uformelle erfaringsutvekslin-
gen som foregår i pausene og rundt 
måltidene. Mange av SAFO TVBs råds-
medlemmer sitter alene som represen-
tant for SAFO i rådene, så nytten ved å 
komme sammen minst en gang i året for 
å føle at man er en del av et større felles-
skap kan være svært viktig for oss alle. 
Dette er også viktig fordi det ikke er en 
selv en skal representere i rådende, men 
en større gruppe mennesker, og når alt 
kommer til stykke er det vel også slik at 
vi aldri blir helt ferdig utlært på dette 
området heller. 

Takk til dere alle som har sagt ja til å bli 
rådsmedlemmer, jeg håper at vi kan få til 
et godt samarbeid kommende periode. 
Sammen kan vi gjøre Vestfold, Buskerud 
og Telemark mer tilgjengelig for alle, og 
dermed arbeide frem et samfunn der alle 
kan delta på lik linje.

Jeg ser frem mot en spennende høst 
hvor de handikappolitiske målene står i 
fokus. 

Høstlig hilsen fra Anna-Lisbeth

Regionkontorleder 
Anna-Lisbeth Mikalsen

Sommeren er på hell og 
vi kan se tilbake på et 
halvår med høyt aktivi-
tetsnivå i regionen. På 
regionårsmøtet i april ble 
det valgt et nytt region-
styre med færre antall 
styremedlemmer enn 
det vi tidligere har hatt 
og det ble avholdt styre-
seminar for nyvalgt  
regionstyre i mai. 
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Nabolaget er spillet der naboen vinner om du gjør det, og du vinner om naboen gjør det. Førstepremie-
vinneren trekkes tilfeldig blant spillerne og vinner 1 million kroner, mens resten av premiene går til nabo-
spillerne. Overskuddet går til humanitære organisasjoner og samfunnsny� ige formål.   
 
Spill nå og følg trekningen på TV 2 fredag!

Stø�  oss på en 
morsom måte! 

Vinner du, vinner naboen
– og vi “vinner” hver gang! Fo
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morsom måte!morsom måte!morsom måte!morsom måte!

NHF med logo A4 juli2015.indd   1 01.07.15   14.24
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Fellesskapssamlingen 
2015
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En flott gjeng i nydelige omgivelser i Valdres.  
Takk for samværet!
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Prøving av sykkel-

fronter, grilling av  

pinnebrød i lavvoen, 

smykkeproduksjon 

med vikingmotiv. 

Ulike ferdigheter  

utfordret teknikk  

og ferdighet.   

Alt i nydelige  

omgivelser på  

Merket i Valdres.

                                              

■   Bilder: Torleif Støylen, 

montert av Birgitte 

Holmsen
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Stor aktivitet for medlemmene i  
NHF Ringerike
■   Tekst og bilder: Øivind Jørgensen

Vårtur til Kiel 8.-10. mai 2015
■   Tekst av Øivind Jørgensen, sekretær.

NHF Ringerike har vært på tur til Kiel. 
Det var 13 medlemmer av NHF 
Ringerike som hadde meldt seg på 
turen med ColorLines Magic til Kiel. 
Anni hadde administrert turen gjennom 
Bennet reisebyrå i Hønefoss. Da alle 
var samlet foran avgangshallen på 
Hjortneskaien i Oslo fikk vi utdelt billet-
ter og tollkvoteregler. Da vi kom inn i 
hallen ble alle i rullestol sluset inn i hei-
ser og frem til døren og inn i båten. Da 

vi ble sluppet inn i båten fikk alle fra 
NHF Ringerike gå først inn, slik at det 
ble enkelt i heiser og korridorer. 

Inne i båten fikk jeg ett inntrykk av at 
jeg hadde kommet inn i en eksotisk by 
med trange gater og kafeer. Innbydende 
utseende og farger. 

Vi klappet til kai i Kiel og noen av oss 
ville i land. Det var en lyseblå strek i 
gaten som ledet oss med rullestol 
utenom trapper og til den enkleste 

veien frem til kjøpesentret. Vi har noe å 
lære i Norge når en ser tilretteleggingen 
for bevegelseshemmede. 

Kjøpesentret i Kiel var ikke det mest 
severdige. Det hadde kanskje vært 
bedre å trille rundt i byen i stedet, men 
det kan en gjøre neste gang. Vi kom 
oss om bord, men den siste ”kneika” 
inn til båten måtte undertegnede be 
om hjelp. Vi hadde en hyggelig kveld 
på båten tilbake til Oslo.

Konklusjonen må være at vi hadde 
en flott tur med flatt hav. ColorLines 
personale sto frem som hyggelige og 
hjelpsomme. For oss med funksjons-
nedsettelse var det ikke vanskelig å 
føle seg trygg ombord i båten. HC 
lugaren var virkelig en HC lugar og den 
fungerte godt. Skal en klage på noe så 
er det teppene. Det føles som å trille i 
motbakke. Men det er bra for støyen i 
korridorene.

Stein Willmann fra NHF Oslofjord Vest 
holdt organiasjonskurs i Austgjords 
kantine på Ringerike.

NHF Ringerike hadde lenge ønsket 
seg kurs grunnet mange nye medlem-
mer i styret.

8 medlemmer var til stede på kurset. 
Det var stor forventning og alle var med 
på å dra ut tiden til kursholder med dis-
kusjoner og spørsmål.

Det ble et kurs som traff alle del-
tagerne og var ikke kjedelig. Alle del-
tagerne lærte mye og Stein gjorde stof-
fet interessant. 

Kurset anbefales for alle som vil 
engasjere seg i lokal foreningen.

NHF Ringerike satte opp medlems-
utvikling, profilering, som arbeidsopp-
gaver til andre del av kurset.

Den 15. juni gjennomførte vi andre 

del av kurset. Det ble holdt på FFO 
huset på Hønefoss. Engasjementet til 
deltagerne var like entusiastisk i denne 
delen av kurset.
Tusen takk for god undervisning.
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Vårt medlem Einar Oslund, som dess-
verre ikke har mulighet for å komme, er 
den som fikk denne plassen av en vel-
villig grunneier. Hvis NHF Ringerike ikke 
skjøtter og tar vare på dette stedet vil 
den gå tilbake til grunneier. Penger ble 
reist fra velvillige sponsorer i distriktet. 
Lokallaget er heldig som har en idyllisk 
plass som dette.

Det var Geir og Morten som var først 
og fikk fyr på grillen inntil vi andre kom.

Kl. 1700 var alle kommet og praten 
gikk livlig selv om munnen hadde mye 
annet å ta seg av også. Etter vi hadde 

spist delte styret ut en spørreundersø-
kelse til alle tilstedeværende. Under-
søkelsen håper å kunne gi svar på om 
hva vi kan gjøre bedre og utvikle oss 
slik at vi blir mer attraktive i konkurran-
sen om nye medlemmer.

Denne hyggelige kvelden på «Fiske-
brygga» i Brekkebygda sammen med 
gode venner, fisk som vaker og sum-
mende mygg ble avsluttet kl. 2100. 
Den flotte midsommeraften ga oss to 
nye medlemmer og det er vi glade for.
Takk til alle som bidro til at dette ble fin 
St. Hansaften.  

St. Hansaften på «Fiskebrygga» 
23. juni 2015

Vi var 15 stykker totalt på «Fiskebrygga» denne fantastiske midsommerkvelden. 
Fisken vaket helt innpå oss. «Fiskebrygga» ligger ved et skogsvann i Brekkebygda 
ved Sokna. Dette er en idyllisk plass med gode toalettforhold og sommervann.

Lillan delte ut velkomstklemmer til alle, 
og det skaper hygge i sosialt samvær.

Lokallagsleder Morten og tidligere 
leder Harald i dyp konsentrasjon 
med å svare på undersøkelsen.

■   Tekst og bilder: Øyvind Jørgensen.
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Landsmøte på 
Lillestrøm

Selveste statsminister Erna Solberg 
stilte opp for å hilse landsmøtet på 
arrangementets første dag. Trafikale 
problemer førte til at statsministeren 
ankom fasjonabelt sent, men en smidig 
forbundsleder Arne Lein omrokerte litt 
på sin egen tale, slik at Solberg ikke 
skulle gå glipp av utfordringene fra 
organisasjonen. Statsministeren svarte 
imidlertid ikke på de spørsmålene for-
bundsleder Arne Leins stilte i sin lands-
møtetale, der han utfordret henne på 
om funksjonshemmedes organisasjo-
ner vil få en plass i utvalget som skal 
utrede kommunereformen og funk-
sjonshemmedes mulighet til å dispo-
nere sine personlige assistenter utenfor 
kommunegrensene. Derimot snakket 
hun varmt om betydningen av NHFs 
likepersonarbeid.

– Likepersonarbeidet kan være helt 
avgjørende for hvordan man mestrer å 
bli funksjonshemmet eller å få et funk-
sjonshemmet barn, sa Solberg til 
Handikapnytt. Hun vektla også viktig-
heten av å bekjempe hatefulle ytringer:

– Det er en skamplett for vårt sam-
funn. Ingen skal oppleve å møtes med 
hatytringer for den de er eller det de 
står for. Forskning viser at funksjons-
hemmede er mer engstelige for vold og 

trusler enn andre. Det kan både skyl-
des at de er mer sårbare og har van-
skeligere for å unnslippe. Og det det 
kan skyldes at mange har slike erfarin-
ger, sa statsministeren til magasinet.

Kommunereform i fokus
Vil kommunereformen sikre funksjons-
hemmedes muligheter til likestilling? 
var tittelen på den politiske debatten 
under landsmøtet lørdag 13. juni. 

Debatten ble innledet av Statssekretær 
i Kommunal- og moderniseringsdepar-
tementet Kristin Holm Jensen, som 
presentere regjeringens visjon for 
Kommunereformen og den nye opp-
gavefordelingen mellom stat og kom-
mune. Ikke uventet tok hun til orde for 
at målet med reformen er å utvikle et 
bedre tilbud, blant annet når det gjelder 
formidlingen av hjelpemidler.

Helse-, sosial- og eldreombud i 

■   Tekst: Karen Kvam/Ida C. Freng 
■   Foto: Ida C. Freng, Terje Herttua

Fredag 12. juni- søndag 14. juni var det duket for landsmøte, denne gangen på 
Lillestrøm utenfor Oslo. Fra NHF Oslofjord Vest deltok Gunvor Hegni, Inger V. 
Kvennodd, Birgitte Holmsen og Stein Wilmann. Atle Haglund og Vibecke Selliken  
var varadelegater og Torleif Støylen representerte regionskontoret. 

Erna Solberg hilser NHFs landsmøte. 
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Oslo, Anne-Lise Kristensen, uttrykte 
imidlertid skepsis til å gjennomføre 
reformer for reformenes skyld, men 
mener også at det nå er viktig at funk-
sjonshemmede stiller krav til tjenes-
tene. 

Ønsker å opprette stilling med  
ansvar for rådgiving og veiledning 
for medlemmer
Thomas Eide, nestleder i NHF Oslo, 
presenterte NHF Oslos forslag om å 
bemanne samlet minimum en stilling 
med ansvar for rådgivning og veiled-
ning av medlemmer. Det vakte enga-
sjement, da flere organisasjonsledd ga 
uttrykk for at de savner veiledningstje-
nesten, som ble lagt ned for noen år 
tilbake. Imidlertid roste både sentralsty-
ret og flere delegater NHFs servicetorg, 
regionene og likepersonapparatet for å 
ha tatt over oppgavene fra veilednings-
tjenesten. Resultatet av debatten var at 
forbundsleder Arne Lein forslo at sen-
tralstyret skal utarbeide et forslag til 
hvordan NHF kan ivareta den formen 
for service som veiledningstjenesten 
tilbød. Dette vil bli fremlagt på neste års 
sentrale lederkonferanse.

Stein Wilmann fikk plass i  
sentralstyret
NHF Oslofjord Vests mangeårige nest-
leder Stein Wilmann ble valgt som 1. 
varamedlem til sentralstyret. I praksis 
betyr det nok at han møter fast på 
møtene. «Jeg gleder meg til å ta fatt på 
denne viktige oppgaven» sier Stein i en 
kort kommentar til Grenseløst.

Du kan lese mer om landsmøtet, 
resolusjonene som ble vedtatt og 
det nye sentralstyret på NHFs nett-
sider.

NHFs nye sentralstyre. Foran fra venstre: Kirsti Stenersen, Arne Olav Hope, Helle-Viv Magnerud, Toril Heggen Munk, Per Einar 
Honstad og Elisabeth Wilhelmsen. Bak fra ventre: Tove Linnea Brandvik, Hans Henrik Tøsdahl, Arve Harald Nordahl, Stein Wilmann, 
Magnhild Sørbotten og Arne Lein. Foto: Ida Freng

Lars Grue med mottatt hederspris. 
Foto: Terje Herttua

Sosiolog og samfunnsforsker Lars Grue 
ble under landsmøtemiddagen lørdag 
13. juni tildelt NHFs hederspris. Den 
fikk han for sin uvurderlige kunnskaps-
formidling om funksjonshemmede barn 
og unge. Gjennom mer enn tretti år har 
Grue forsket på livsvilkårene for barn 
og unge med funksjonsnedsettelser.  
I sin takketale nevnte han at det var 
både konas likestillingsforskning, samt 
at de selv opplevde å få en barn med 
en funksjonsnedsettelse, som gjorde at 
han engasjerte seg i feltet. Forskeren 
har ikke bare pekt på problemer og 
utfordringer, men har også satt søkelys 
på de mulighetene som finnes. 

Hederspris til Lars Grue
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■  Bilder: Lise KonningenNHF Kongsberg inviterte medlemmer på tur til Vestlandet.  På turen innover Lysefjorden 
til Flor og Fjære beundret de den spektakulære Prekestolen – nedenfra!
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Først tusen takk til NHF for at vi fikk 
delta på Arendalsuka. For oss ble det 
en helt ny måte å jobbe på enn vi tid-
ligere har gjort.  En utrolig flott arena for 
å markedsføre prosjektet ”Ambassadør 
i skoleverket” utenfor vår region. Fra 
ambassadørene deltok: Ann Kristin 
Semb, Esben Lund. Tor Inger Lie, Unni 
Rød Oskarsen og Inger Kvennodd.

Vi fikk snakket med mange fra ulike 
interesseorganisasjoner og som ikke 
hadde kontor eller lokallag i vår region. 
Her fikk vi profilert NHF på flere områ-
der. Lørdagen fikk mange prøve seg i 

rullestol og vi fikk utfordret politikere til 
å stoppe opp og høre på oss. Noen av 
disse prøvde også å kjøre rullestol.
Vi fikk snakket med mange lærere og 
FAU medlemmer på ulike skoler som 
lovet å ta kontakt for mer informasjon. 
Spennende å se om dette har båret 
frukter.

Tror vi i løpet av disse to dagene fikk 
gitt ut over 100 brosjyrer og det må vi si 
oss veldig fornøyd med.

Summa summarum: 
VELDIG FORNØYD

å tilgje
vert
å rydda veg
der det før
berre var
stein og ur
Denne vegen
fører til
springande kjeldor
av strålekraft
som reinskar
styrkar
gir vekst
- Livsfridom
Reidun Odland 22.6.15

Ambassadørene deltok på Arendalsuka 
sammen med NHF sentralt
Arendalsuka er en årlig arena der nasjonale aktører innenfor 
politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og møter 
folk for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid.

■   Tekst: Inger Kvennodd   Bilde: Terje Herttua
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I vår region kan vi ønske Anne Katrine 
Aas velkommen. Hennes område vil 
være Buskerud, Vestfold og deler av 
Telemark. Hun overtar roret etter Britt 
Ingebjørg Fossli som vil ha ansvaret for 
Agder og Telemark.  

I Norges idrettsforbunds (NIF) idretts-
politisk dokument kan vi lese følgende;
”Visjonen ”idrettsglede for alle” skal 
prege organisasjonsarbeidet og aktivi-
tetspolitikken. Alle skal få utøve idrett ut 
fra sine ønsker og behov. Norsk idrett 
skal gjennom aktivitetstilbudet, og de 
som deltar, gjenspeile mangfoldet i det 
norske samfunnet. Gleden ved å mes-
tre er viktig for alle. Alle som deltar er 
like viktige, uansett prestasjonsnivå.”

– Min ambisjon er å bistå til at norsk 
idrett kan komme nærmere sin visjon. 
Jeg vil inspirere og motivere idrettslag 
til å engasjere seg i tilrettelegging for 
funksjonshemmede, og bidra til at 
enda flere finner SIN aktivitet i det myl-
dre av idrettslag som finnes i disse 3 
fylkene, sier hun. 

I høst vil en av hennes viktigste oppga-
ver være, å oppdatere liste over hvilke 
idrettslag som har tilbud til ulike grup-
per av mennesker med funksjonsned-
settelser. Dette er et tidkrevende 
arbeid, men veldig viktig for at foreldre 
og foresatte skal kunne finne et tilbud i 
rimelig nærhet.

– Nettverksbygging er et annet område 
som jeg vil prioritere. Jeg deltar gjerne 
på møter, samlinger og kurs, for å lære, 
treffe mennesker og bistå med tips sier 
hun.
Hun håper at samarbeidet med NHF 
og deres underliggende organisasjoner 
vil bli godt. Anne Katrine vil ha kontor-
plass i Sandefjord og er klar for nye 
utfordringer. 
– Jeg er overbevist om at det eneste 
som nytter og gir resultater er og ”stå 
sammen”, avlutter hun.

Hun er å treffe på 
annekatrine.aas@idrettsforbundet.no 
eller tlf 91 86 90 36.

Idretten i regionen mot nye høyder
Fra Tromsø i nord til Grimstad i sør har Norges idrettsforbund fagkonsulenter som 
skal bistå mennesker med funksjonsnedsettelser som ønsker å drive et aktivt liv.

■   Tekst og foto Jan Arne Dammen

Under Ridderdagene på Storedal 
møtte vi henne i klatreparken.
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Ridderdagene 2015 avviklet under 
strålende forhold
Ridderdagene på Storedal er en aktivitetshelg for barn, unge og familier, med eller 
uten funksjonshemming. Og en videreføring av Erling Stordahls filosofi om økt  
livskvalitet gjennom friluftsliv, kultur og natur.

■   Av Jan Arne Dammen

Dette ble drømmehelgen vi alle hadde 
drømt om. Værgudene vartet opp med 
sommervarme og vind i seilene. Sykkel-
løpet med 4 distanser og velge i hadde 
rekorddeltagelse. Spesielt hyggelig var 
det å se døvblinde Harald Vik fra 
Drammen på setet igjen, nøyaktig på 
dagen ett år etter sykkelulykken i USA.

Klatreveggen var populær, det 
samme var fuglekassesnekringen. I til-
legg til dette var det laserskyting, 
ponni- og terapiridning. For de aller 
minste ble det arrangert skattejakt, en 
arkeologisk utgraving på feltet.

Søndag ble det vind i seilene nede 
ved Vispen sjøsenter i Skjærviken. 
Kongelig Norsk Seilforening (KNS) 
hadde lånt oss to båter i klassen Sonar, 
de samme som brukes i Paralympics. 
Skjærviken lokalsamfunnsutvalg stilte 
med kanoer og følgebåter og bidro 
sammen med KNS, Lions og andre fri-
villige til at dette ble en fantastisk dag. 

Ridderdagene kunne også by på 
speiderleir, friluftsgudstjeneste, kultur-
aften i amfiteateret og allsang og quiz i 
storteltet. Med slikt arrangement er sik-
kerhet viktig og Sarpsborg Røde Kors 
HK stilte med mannskaper hele helgen. 
Som i tillegg til beredskapen hadde 
demonstrasjoner og redningsøvelser.

Hele arrangementet er tuftet på  
100 % frivillighet.  

Nå er jeg innhabil, men dette må 
være terningkast seks!

Nå er det ett år til neste gang og sett 
av dagene fra 26. til 28. august 2016.

KNS nye Seilsportssenter på Ulabrand i Oslo 
ønsker nye aktører hjertelig velkommen til 
handikapseiling. KNS skal arrangere VM for 
funksjonshemmede i 2017.
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LKB Buskerud og LKB Oslo inviterte 
alle sine medlemmer på tur til Gausta-
blikk med utflukt til Gaustatoppen 27.-
29. august. Det var LKB Buskerud som 
var ansvarlig for arrangementet. 

Mange av oss som lever med bek-
kenleddsmerter opplever det sårt og 
ikke kunne boltre seg i Norges flotte 
fjellheim. Da byr Gaustatoppen på 
unike muligheter siden en der kan ta 
Gaustabanen nesten helt til topps. 
Med på arrangementet var 16 med-
lemmer og en ledsager. 

Gaustatoppen rager 1883 moh. og 
ligger majestetisk over Rjukan. Mer enn 
30 000 besøker fjellet hvert år. Toppen 
byr på Sør-Norges videste utsikt, du 
kan i klarvær se omtrent en sjettedel av 
Norge. Like før toppen ligger Gausta-
toppen Turisthytte der det er servering. 

14 av deltakerne benyttet Gausta-
banen til fjells. Turen med Gaustabanen 
til toppen er todelt. Først kjørte vi med 
en liten trikk 850 meter rett innover i 
fjellet. Så beseiret vi 20 trappetrinn opp 
til kabelbanen, der vognene går på 

LKB troppen til Gaustatoppen
Fredag 28. august var det duket for en spektakulær tur for medlemmene i LKB 
Buskerud og LKB Oslo. Kanskje ikke alle som har vært på Gaustatoppen kaller dette 
fjellet spektakulært, men det kan vi gjøre vi som i kortere eller lengre tid har vært 
plage t med bekkenleddsmerter og funksjonsnedsettelser. Det ble en uforglemmelig 
opplevelse med seiersfølelse og lykkerus, tross den berømte tåka på toppen. 
■   Av Astrid Torgersen Lunestad
■   Foto Nina Rokhaug

18

Majestetisk Gaustatoppen ligger å venter på 
flotte damer som skal på tur. Den berømte 
tåkedotten på toppen ble vi ikke kvitt.

Her er alle de glade deltakerne samlet. 
For en gjeng og for en stemning! Det 
var sterkt og rørende for deltakerne å 
samles på toppen.
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skinner. Kabelbanen er 1145 meter 
lang, har en stigning på 40 grader. 
Endestasjon ligger 1800 meter over 
havet. Hele turen tok ca. 15 minutter. 
På toppen av banen beseiret vi igjen 20 
bratte trappetrinn for å komme ut på 
fjellet. Turen var en liten utfordring for 
de som har litt klaustrofobi og høyde-
skrekk, men alle kom ut med et smil 
om munnen. Gaustabanen kan ta med 
seg en rullestolbruker pr. tur og en må 
ha med seg assistanse for å forsere 
trappetrinn og bære rullestolen.

Fra utgangen til heisen er det 200 
meter opp til hytta på toppen. Der er 
det laget 170 trappetrinn av sherpaer 
fra Nepal. Heldigvis var det tilrettelagt 
med gode hvilemuligheter og sitteplas-
ser på veien.  

Tre medlemmer var spreke nok til å 
ta bena fatt, de fikk en flott tur som 
startet i strålende sol og utsikt over 
vakkert høstlandskap. De startet fra 
parkeringsplassen ved Stavsro. De tre 
forserte omtrent 700 høydemeter på 
en steinete sti. De som gikk ankom 
toppen før de som tok heisen og de 
fikk med seg litt utsikt før tåkedotten 
kom å la seg som en graut over 
Gaustatoppen.  

Alle deltakerne samlet seg ved hytta 
på toppen og da var stemningen stor. 
Vi var godt utstyret med riktig bekled-
ning, krykker, staver og en rullestol. 
Tåka la demper på utsikten, men ikke 

på stemningen. For mange er dette en 
stor seier å være på Gaustatoppen. Å 
oppleve dette sammen med andre 
som har forståelse for hvilke utfordrin-
ger en kan slite med i et liv med bek-
kenleddsmerter var godt. Det vanket 
både smil, latter og tårer. Stolte, rørt og 
glad stilte vi opp på fellesbilde. Så 
koste vi oss lenge med medbrakt niste, 
varmt drikke og Kvikk Lunsj i godt sel-
skap. 

Fire av deltakerne tok turen videre 
mot Gaustatoppens høyeste punkt. 
Det er til dels utfordrende, bratt og kre-
vende «sti» med store steiner. To gikk 
godt over halvveis ut og to kom seg 
helt til toppen. Turen tok vel en time tur, 
retur DNT hytta.

Etter hvert søkte de fleste ned av 
fjellet. Alle benyttet Gaustabanen og 
kom seg vel tilbake til Gaustablikk der 
vi bodde under arrangementet. Vel 
nede kunne vi ute av tåka igjen nyte 
fjellets høstfarger og sol. Gaustablikk 
ligger idyllisk i naturskjønne omgivelser 
med flott utsikt. 

I tillegg til turen på Gaustatoppen 
hadde vi sosialt samvær med middag, 
hvor vi nøt god hjemmelaget mat, tors-
dag og fredag kveld. Vi benyttet hotel-
lets velværeavdeling med boblebad, 
svømmebasseng, dampbad og bad-
stue (ikke tilrettelagt for rullestolbru-
kere). Torsdag ettermiddag innledet vi 
med en samling, der tema var aksept, 

å se nye løsninger i livet med kronisk 
sykdom og smerter.  Samlingen ble 
innledet med et lite foredrag med lokal-
historisk vri. Kan vi som lever med bek-
kenleddsmerter bli inspirert eller ha 
noen felles erfaringer med tungtvanns-
sabotør, Jens Anton Poulsson? 

Det ble en fin stund der flere delta-
kere delte erfaringer. Det er inspire-
rende og lærerikt når vi får ta del i hver-
andres tips og erfaring. Det la et godt 
grunnlag for mange gode samtaler 
under hele arrangementet. 

På veien til og fra Gaustablikk 
besøkte flere Rjukan, byen ligger i en 
smal dal der sola er borte store deler av 
vinteren. På Rjukan finner du verdens 
eneste solspeil.

Mange benyttet muligheten til å 
kjøre forskjellig vei til og fra Gaustablikk 
og fikk med seg fjellovergangen mel-
lom Tuddal og Rjukan. Flere hadde 
stopp på Tuddal høyfjellshotell, et av 
Norges best bevarte gamle trehotell fra 
1895, med historie og kultur i alle kriker 
og kroker. 

Flere hadde også stopp ved Heddal 
stavkirke, Norges største stavkirke, 
som en antar ble bygget på 1200-tal-
let.

Dette var et arrangement med flotte 
damer på tur, det ga minneverdige 
opplevelser vi kan leve lenge på. Tusen 
takk til alle som deltok! 

Gaustabanen er ufattelig bratt og når du ser ut 
kan den virke uendelig lang. De høyderedde 
så i gulvet hele turen.

Noen tok turet til høyeste ytterste punkt. Turen 
er steinete, luftig og krevende. Men, i tåka blir 
den ikke så skummel, for du ser jo ikke hvor 
langt det er ned. 

Trappene fra Gaustabanen og opp til DNT hytta er 
ikke lette å forsere med rullestol, da er det godt 
med sprek assistanse. Det ligger stor innsats bak 
og mye mestringsfølelse når en kommer til topps. 
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Stokke kommunes  
hemmelighet eller perle?
I sommer ble jeg kalt opp på Facebook av ordfører Erlend Larsen i Stokke. Han lurte på 
om jeg hadde vært på Rossnesodden? Det stedet visst jeg ingenting om til tross for at 
jeg er med i Fb gruppa: På tur i Vestfold. Jo, jeg hadde sett at det var pent, men ikke 
om det var noe for meg. Larsen ville gjerne vise meg stedet og være min personlige 
guide. Han ble ufrivillig min dytte og bremsehjelper i de største bakkene.

Onsdag 5. august var været på vår 
side og naturen var en opplevelse. 
Stedet finner du ved å kjøre 303 fra 
Sandefjord eller fra Jarlsberg ved 
Tønsberg. Kjør så inn ved Oslofjord 
konferansesenter/Brunstad konferan-
sesenter mot Skjærsnes. Golfbanen får 
du på venstre side. Ta til venstre i rund-

kjøringa og så til venstre igjen til en liten 
parkeringsplass i hjørnet av rundkjø-
ringa. Deretter må du krysse veien og 
følge gangveien ved den nye veien til 
Brunstad. På venstre side ser du en sti 
inn i skogen. Stien er absolutt bred nok 
for rullestol. Etter en liten stund kom-
mer en til en litt bredere sti/skogsvei. 

Følg denne til venstre og ned mot van-
net. Det er noen kneiker som er svært 
bratte. Klarer du disse selv, så pass på 
at stolen ikke tipper bakover. I nedover-
bakkene var det enkelte seder en del 
grus. Jeg trengte både dytte- og brem-
sehjelp. Men da bukta åpnet seg, var 
slite glemt!

■   Tekst: Gunn Perry, Leder NHF Søndre Vestfold       ■   Foto: Erlend Larsen
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Et utrolig nydelig sted som egner seg til 
bading, lek i sanden, spill på grasslet-
tene, grilling – stor grill og benker står 
og venter -  og muligheter for toalettbe-
søk. Siden det er svært langgrunt 
akkurat der, så er det anlagt en lang 
brygge med en baderampe ytterst. Det 
trengs noen forbedringer på denne for 
å kunne komme ut med rullestol, men 
det jobbes det med å få ordnet. Det er 
også en liten mulighet til at det kan bli 
anledning til å parkering ved den bre-
dere skogsveien ved bommen. Etter 
hvert. Da vil det bli kortere vei for oss 
bevegelseshemmede.

Stedet er opparbeidet av Brunstad 
konferansesenter, men åpen for alle. 
Dette er vel også den eneste badeplas-
sen som ligger nordvendt. En fordel når 
det er sønnavær. Men allikevel er det 
lyst og fint der. Og passer for hele fami-
lien.

Innimellom grasslettene er det sva-
berg som taler sin historie om vær og 
vind. Selv om stedet er opparbeidet, så 
ga det meg allikevel ikke det inntrykket. 
Tidligere var det bare trær og ulendt 
terreng, mens nå en oase. 

Med rullestol kan vi komme et lite 
stykke til på stien, men så er det sva-
berg et par hundre meter. Men det er jo 
sånn at vi må godta at noe natur må vi 
ha igjen. Sprenges alt bort, har jo ikke 
vi heller noe pent å se på. Siden stien vi 
gikk på er så vakker, så var det helt 
greit å gå den samme tilbake. I motsatt 
retning ser vi jo tingene på en annen 
måte.

En stor takk til Ordfører Erlend 
Larsen for at jeg fikk bli med på denne 
turen og se og oppleve denne perlen. 
Jeg kommer til å leve lenge på opple-
velsene og håper jeg kan få med ven-
ner på grilltur dit.

God tur i en av Vestfolds vakreste 
turområder!

På Facebook: «På tur i Vestfold» 
kan du se mange fine bilder og 
beskrivelser. Søk på 
Rossnesodden.



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

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

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

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

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

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

Ta gjerne direkte kontakt med våre 
rettighetshjelpere:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hvem er vi?

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

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

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

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

Regionkontoret

GRENSELØST 
Medlemsblad for Norges Handikapforbund  
Oslofjord Vest (Buskerud, Telemark og Vestfold) 
Utkommer 4 ganger pr. år, 24. årgang
ISSN nr 1893-3971

Årsabonnement kr 150,- for 4 utgaver.  
Bankkonto: 8380.08.05964

Alle hevnendelser vedr. Grenseløst til 
NHF Oslofjord Vest, Skogergata 1, 3112 Tønsberg
Tlf. 913 03 738 
E-post: nhf.oslofjordvest@nhf.no 

Ansvarlig redaktør: 
Gunvor Hegni
E-post: ghegni@online.no
Tlf. 909 52 295

REDAKSJONEN: 
Birgitte Holmsen 
E-post: bibbi@holmsen.no
Tlf. 988 42 221

Arve Kristoffersen
E-post: arv-kr@online.no
Tlf. 481 27 001

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

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: Jan Arne Dammen.

23



24

Medlemsblad for Norges Handikapforbund Oslofjord VestGRENSELØST

K
ry

ss
or

d



25

Medlemsblad for Norges Handikapforbund Oslofjord Vest GRENSELØST

Sofakroken

■   Foto: Jan Arne Dammen

«LIVET ER NÅ DET LIKASTE LELL»
En samtale med menneskets beste venn

Gjerne blir det sagt at det er hunden som er menneskets 
beste venn blant dyrene. Og de er både kloke og trofaste 
hundene, ingen tvil om det. 
■   Tekst: Else Andrèn

Men kjærligheten og vennskapet til et dyr 
tror jeg ikke er avhengig av hvilket dyr. Det 
er ut fra hvilket dyr som velger oss. Vi er 
helt fortapt når vi forstår at vi er den 
utvalgte. 

Mizzie pusekatt gjorde sitt valg straks hun 
var installert hos oss - det ble husbonden 
som var den foretrukne, og hun skiftet 
aldri mening. De to fulgte hverandre til 
siste dag - den samme dagen. Veteri-
næren antok at hun med stor sannsynlig-
het ble 23 år. Når vi ikke med sikkerhet 
visste det, så kom det av at hun var nes-
ten voksen da hun en dag satt på trappen 
vår og lurte på om det var ledig her. Hun 
hadde ikke sett Dolly i det siste, og det 
kunne jo være verdt å undersøke den 
saken, i og med at forrige losji ikke var til-
gjengelig lenger, da husfolket der var flyt-
tet. 

Mistanken var begrunnet. Dolly var gått 
over til de evige musejakt-marker og ble 
bare 15 år. Først ville Mizzie inspisere boli-
gen, se om hun fant den egnet, og hun 
tok seg god tid. Jo da, den passerte kon-
trollen, selv om det ble et minus, i ettertid, 
at det ikke ble satt tilstrekkelig pris på 
vann-rottene hun kom hjem med og slang 
på det blå sengeteppet i soveværelset. 

Blind for egen fordel ble Mizzie aldri. Hun 
tok til takke med matmor om søndagen 
fordi husbonden ikke var tilgjengelig kl. 
05.00 søndag morgen. At det var søndag 
hadde hun lært seg, ingen aviser og et litt 
pent dekket frokostbord var gjort ferdig 
kvelden før. Så derfor, helt presis, hadde 
hun inntatt plassen på bordet foran god-
stolen i stua i passe samtale-avstand. 

Hun visste at matmor var A-menneske lik 
henne selv - begynner dagen kl. 05.00 
uansett hvilken dag. 

De var så fine disse søndags-morgenene 
sammen med Mizzie. Det er alltid mørkest 
like før daggry - kanskje vi kan se det litt 
overført også? Et fast rituale skulle avvi-
kles før dialogen. Hun skulle ha en oste-
skive. Ikke at hun likte ost, men sånn var 
det bare. Jeg skulle holde osteskiven 
mens hun spiste den langsomt. Kanskje 
jeg innledet med noe slikt som: “Hva skal 
vi snakke om i dag da, Mizzie, har du noe 
på hjertet?” - “Vil du kanskje høre litt om 
slekten din?” - “Nå - ikke det! Slekts-
gransking interesserer deg overhodet 
ikke.“ - “Mizzie, du behøver ikke ha kom-
plekser fordi du er fortausmix av Mons og 
Nusse - for du er uansett den vakreste 
pusen i hele verden!” - “Jasså, har du all-
tid visst det - men skal høre på meg av 
ren høflighet.”

“De første i slekten din som vi kjenner, 
bodde i et land som heter Egypt. Der 
oppstod det for lenge, lenge siden en kat-
tekult som varte i århundrer. Katten var 
hellig, og ble etter døden balsamert og 
ført til spesielle gravplasser. Godt bevarte 
kattemumier finnes i musèer over hele 
verden. “ - “Du spisser ørene, Mizzie - 
synes dette lar seg høre?” - “Tamme kat-
ter kom antakelig til Europa med etrus-
kerne, og til Norden for ca. 1.000 år siden. 
Det vi i daglig-tale kaller villkatter er forvil-
lede tamkatter. Mye spennende å finne i 
slekten din, men ikke alle er så vakre som 
deg etter min mening” - “Akkurat det for-
står du? –

“Den mest vanlige er europeer (korthåret 
huskatt), andre korthårede er siameser, 
burmeser, Havana, Manx, Chartreux, 
Russian Blue, eksotiske katter og Rex. 
Den siste har småkrøllet pels. Av langh-
års-katter har vi perser, angora, birma og 
norsk skaukatt (en egen variant) - “Enig, 
Mizzie, vi går for den siste”. - “Men det 
finnes også en hårløs katt, Sfinx, en kine-
sisk med hengeører, og dvergkatter. Og la 
oss ta med enda en som kalles Villkatten 
og er litt større enn europeeren og lever i 
Nord-Asia, Øst-Europa og Skottland.” – 

“Dette får vel holde, synes du ikke det? 
Du vet at katter kan få to kull unger i året, 
gjerne 3 - 5 i hvert kull.” - ”Ja da, jeg vet 
du er sur fordi du er gjort til konsulent, 
men det er da litt greit også? Det blei med 
det ene kullet du fikk, og som du bar med 
deg da du flyttet inn her, men hvem visste 
vel det da? Ung og dum, sies det ofte om 
både folk og fe, - du visste det vel knapt 
selv. Og når ungene kom i konfirmasjons-
alderen var du skikkelig lei dem - hveste 
mot dem og mente at nå var jobben din 
gjort.” 

- Små-puser er søte de, men det er den 
voksne katten en får et forhold til og som 
blir den beste vennen.” - “ Jo da, du vet 
det, ser jeg, du kjenner din verdi. - “Og du 
får jo besøk av “Makrellen” selv om forhol-
det deres ikke er særlig erotisk eller 
romantisk. Du kan dele en skål med mat 
med han - det er mer mat der den kom-
mer fra. Av og til smiler dere til hverandre. 
Minnes dere tidligere vårer slik de var en 
gang? Konsulenter er dere begge nå, 
men “ livet er nå det likaste lell.”
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En aktivitet for alle
EL – innebandy er en idrett som passer bra for barn og unge 
med fysiske funksjonshemninger som muskelsyke, cp og andre 
som ikke har muligheter til å delta på annen aktivitet. Idretten 
foregår i spesialbygde, elektriske sportsstoler som er  
spesiallaget for EL – innebandy. 

■   Skrevet av Merete Bergan

De elektriske sportsstolene stiller store 
krav til spillernes kjøreegenskaper da 
den styres med joystick. Utøvere som 
daglig benytter rullestol av type med 
joystick vil ha en klar fordel, men dette 
er ikke noe krav. Samtidig er idretten et 
lagspill, hvor det sosiale står i tillegg til 
aktiviteten. Disse stolen blir også levert 
med ledsager styring. Så de gir også 
en god aktivitet for de som ikke har 
muligheter til å kjøre stoler selv eller 
nytte seg av annen type aktivitet.

Stolene kan stilles inn på forskjellig fart 
og på det meste kjøre i 15km/t i timen, 
en hastighet høyere enn tillatt på van-

lige rullestoler. Stolene er bygget slik at 
det sitter et fast kryss av glassfiber 
foran på stolen som man styrer ballen 
med. Bladet sitter helt fast, så det er 
stolens bevegelser som gir ballen både 
retning og fart.

Den er en morsom arena for lek og 
moro. Man treffes for den sosiale biten, 
man kan leke med å kjøre slalom og 
hinderløyper for å få mestring på sto-
len. Kamper og annen aktivitet kan bli 
en fin familie aktivitet. Det gir en god 
mestringsfølelse og mye glede i hver-
dagen.

Nå som stolene kommer med ledsager 
styring er det å blitt en aktivitet som 
passer for dem med større funksjons-
hemminger. Det gir da et godt samspill 
mellom foreldre og barn. Barn som 
ikke tidligere har hatt muligheter for 
aktivitet vil nå kunne få det. Det er med 
på å gi familier positive opplevelser.

Det er ca. 35 miljø I Norge. Å nye kom-
mer, så det er en voksene aktivitet. 
Ønskes det info om dette ta kontakt 
med rep@funksport.no 

Larvik El innebandy
I Larvik kommune i Vestfold er det etablert et lag for ledsager 

styrte stoler. Her finner man fem barn og unge i alderen  

5 til 22 år. Alle har en felles ting og det er at stolen blir kjørt av 

ledsager. De hadde sin første offisielle trening 2 september.  

■   Skrevet av Merete Bergan

Men det tok ikke lange tiden før det ble 
full fart rundt i gymsalen på Byskogen 
skole. Unger smilte fra øre til øre og det 
var dypt konsentrerte foreldre som 
prøve holde seg på beina. 
Dette er det første laget som er startet 
for kun ledsager styrte stoler.
Her blir det mye moro frem over. 

Det ble mange smil og litt latter da 
noen av foreldrene fikk på seg rollebla-
des for første gang. 

Det er fortsatt plass til flere, ta gjerne 
kontakt med rep@funksport.no om 
dere ønsker info eller bli med.
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Poliolagene i Buskerud, Telemark og 
Vestfold arrangerte en felles poliokon-
feranse på Sandefjord Motor Hotel 8. 
mai med nesten 50 personer til stede.

Foredragsholder var Lillian Festvåg 
som har vært prosjektleder for «Polio-
undersøkelsen – en levekårsunder-
søkelse blant polioskadde i Norge».

Lillian er utdannet fysioterapeut og 
jobber på Sunnaas sykehus, i dag som 
en del av forskerteamet. Lillian fikk 
diagnosen post poliosyndrom i voksen 
alder, etter poliovaksinen i yngre dager, 
derfor har hun blitt veldig engasjert i 
utfordringen polioskadde har i dag.

Polioundersøkelsen ble sendt til 
medlemmer av Landsforeningen for 
polioskadde og registrerte polioskadde 
i Sunnaas Sykehus. Undersøkelsen ble 
sendt til 1408 personer og svarprosen-
ten var 71,5.

Fordelen med denne undersøkelsen 
er at man hele tiden kan sammenligne 
mot den store «Polioundersøkelsen 
LFPS 1994» utført av Landsforeningen 
for polioskadde i samarbeid med 
Sunnaas sykehus og som ble bearbei-
det av Bjørn Lobben og Steinar 
Øyhaugen.

Resultatene viser i store trekk at vi 
har mere smerter. Paradoksalt nok bru-
ker vi likevel ikke flere hjelpemidler selv 

om de kunne hjelpe mot smertene. Vi 
har større problemer med søvnighet på 
dagtid, leamus, hevelser, konsentra-
sjon, hodepine og svelgebesvær.

Vekten har vært stor sett stabil, det 
samme har hjelpebehovet. 

Av de som har tatt i bruk hjelpemid-
ler er rullatoren den store vinneren, 
mens stokken kommer på en annen-
plass. Liten økning i bruk av rullestol 
både manuell og elektrisk.

I dag bruker 85 % fysioterapeut 
ukentlig, 57 % bassengtrening ukentlig 
og 35 % får behandlingsopphold i 
Syden.

Synet på sin egen funksjonshem-
ning er den samme som for 20 år 
siden. Men hvis man sammenligner 
polioskadde mot egenrapportert livs-
kvalitet i befolkningen 75-84 år, oppgir 

nesten 60 % av polioskadde at de har 
god helse, mot bare 25% i befolknin-
gen mellom 75-84.

Over 60 % har ikke vært til utredning 
av sin polio i voksen alder, men av dem 
som har vært til utredning, er det flest 
som har vært på Sunnaas. De fleste er 
fornøyd med det tilbudet.

Flesteparten tror de vil ha størst 
nytte av fysioterapi, bassengtrening og 
behandlingsreiser i fremtiden.

Lillian Festvåg fremførte resultatene 
fra undersøkelsen på en veldig fin 
måte. Det var interessant å høre hva 
som hadde endret seg i løpet av de 20 
årene siden den siste undersøkelsen. 

Resultatene fra undersøkelsen skal 
publiseres som medisinske fagartikler 
og Lillian Festvåg skal være hovedfor-
fatter for den første artikkelen. 

POLIOLAGENE INFORMERER
Poliokonferansen 2015

Medlemsmøte torsdag 22. oktober kl. 18.30
på vårt nye møtested Furulund Kro og Motell ved gamle E-18 
i Stokke. Steinar Øyhaugen skal fortelle og vise lysbilder fra 
sin store reise på det amerikanske kontinentet.
Ta gjerne med en gevinst, for det blir utlodning som vanlig.

Julemøte på Scandic Park Sandefjord 
fredag 4. desember
Kvelden starter med konsert med Vamp på Hjertnes kultur-
hus kl. 19.00. Når konserten er ferdig etter ca. 90 minutter, 
går vi inn til Park Hotel hvor det blir servert julebord fra kl. 

21.15. Vi har reservert billettene til konserten til 23. oktober 
så det er viktig at alle som vil være med, gir beskjed innen 
den datoen. Vi regner med at det blir anledning til å overnatte 
for de som ønsker det, men den reservasjonen er ikke be-
kreftet i skrivende stund. Hvis noen bare ønsker konsert og 
middag, er egenandelen kr. 200. For de som også ønsker å 
overnatte, er egenandelen kr. 600.
Påmelding til Jorunn, telefon 932 04 859 eller Torunn, telefon 
911 93 461, senest 23. oktober.

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til et stemningsfullt julemøte.

■  Tekst: Jorunn Rimstad    ■  Foto: Kari M. Johansen

Lillian Festvåg blir takket for en flott presentasjon 
av Torunn Jacobsen.

En lydhør forsamling.

LFPS Vestfold
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LKB Buskerud 25 år!
I 25 år har Landsforeningen for Kvinner med Bekkenleddsmerter 
(LKB) Buskerud jobbet med å ivareta interessene til kvinner med 
bekkenleddsmerter ved å formidle informasjon til kvinner med 
bekkenløsning, fastleger, fysioterapeuter og helsestasjoner i 
Buskerud. 

Målet har vært å skape en helhetlig forståelse for riktig kombinasjon av 
behandling, avlastning i dagliglivet, hjelpemidler og rettigheter. LKB 
Buskerud har tilbud om og fokus på hjelp til selvhjelp (likepersonsarbeid). 
LKB fokuserer på forebygging og ønsker å fremme mestring og livsglede! 

Nå skal vi feire oss selv og få påfyll til 25 nye år, med en konsert og  
jubileumsmiddag. 

Mandag 2. november inviterer vi alle medlemmene til konsert med Vamp i 
Drammen Teater med påfølgende jubileumsmiddag ved Comfort Hotel 
Union Brygge. Langveisfarende kan overnatte på hotellet. 
Alle medlemmer har fått invitasjon på e-post. Styret i LKB Buskerud  
håper at flest mulig har anledning til å delta.

Velkommen!

Dikt til inspirasjon
På LKB Buskerud og LKB Oslo tur til Gaustablikk fikk 
vi påfyll på mange plan. Under middagen på kvelden 
etter at vi hadde vært på Gaustatoppen leste Mona 
Lundby to dikt for oss. Det var så flott og inspireren-
de, så vi håper flere kan ta til deg de gode ordne fra 
Björg Thorhallsdottir. 

Diktene er hentet fra boka MOT av Björg 
Thorhallsdottir, utgitt ved Aschehoug forlag.

MOT

Det handler om å ta det første skrittet mot ditt mål.
Det handler om å tørre å slippe all kontroll,
og stole på at du har det som skal til
slik at du skal kunne komme dit du vil

Det handler om å vite at du er nummer en.
Du bruker rattet, styrer selv, du fører båten frem.
La det være dine valg som bærer deg av sted.
La alle de du elsker få lov å være med

Mot er å ta det første skrittet dit du vil...

Nytt rehabiliterings-
sted for personer 
med senskader  
etter polio i
Helse Sør-Øst

Steffensrud Rehabiliteringssenter 
er det nye stedet for rehabilitering 
av poliosenskader. Stedet tar imot 
poliogruppe på 8 personer for  
3 uker fra 25. november til  
16. desember 2015. 

For mer informasjon,  
sjekk deres hjemmeside  
www.steffensrud.no

Henvisning fra fastlege sendes til 
Regional koordinerende enhet,  
Pb. 174, 1451 Nesoddtangen.  
Merk søknaden med institusjonens 
navn pluss hva slags type opphold 
søknaden gjelder. 
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Da reglene for fritidshjelpemidler ble 
endra i fjor – aldersgrensa ble fjerne, 
fikk jeg prøve en el.sykkelfront. Å sykle 
med armene trudde jeg ikke ville gå. 
Men jeg trengte heller ikke en slik, en. 
De neste 8/9 med tenking og en smule 
oppmuntring fra Merete, gikk jeg til det 
skrittet å prøve sykkelfront – hånddre-
vet med hjelpemotor. Skummelt. Jeg 
fikk prøvesykle nede i Badeparken i 
Sandefjord og kom opp i 16 km/t på 
flata. Dette var gøy! Så ble søknaden 
sendt inn. I mellomtida gikk jeg med 
samme følelse som da jeg var barn og 
fikk ut sykkelen for første gang etter 
vinteren. Den lykkefølelsen kom til mor-
mor også!

Sykkelen ble levert dagen før St.Hans. 
Litt sykling samme dag og formid- 
dagen dagen etter. Båtkortesjen i 
Sandefjordsfjorden ville jeg se – på 
Granholmen. Er usikker på avstanden, 
men en 4 -5 km en vei, er det nok. Jeg 
klarte det! Og uten å tenke på smerte-
stillende etterpå, men sliten, var jeg. 
Jeg skjønte ikke helt at opp bakker var 
det lurt å sette ned giret ikke bare øke 

motorkrafta. Fortsatt jobber jeg med 
saka. Når jeg bruker rullestolen, så 
kjennes det ofte i skuldrene. Med syk-
kelen får jeg større bevegelser som er 
mye bedre for armer og skuldre. Faktisk 
har jeg ikke hatt behov for smertestil-
lende i forbindelse med syklinga!Jeg 
sykler mellom 2/3 til 5/7 km hver gang 
jeg er ute. 2 ½ uke etter at jeg fikk vid-
underet, tok dro jeg til mine minste 
barnebarn på Spikkestad. Jeg kobla til 
sykkelen og rygga inn på heisen bak i 
bilen. Vel inne i bilen var det enkelt å 
stroppe den fast før jeg festa stolen. 

Barnebarna – Aurora på vel 9 år og 
Jacob på 7 ½ (og foreldrene) - kikka 
veldig på doningen, men så var det 
over. Vi fikk en flott sykkelrunde på 5 
km. Heldigvis var deres foreldre med. 
Jeg oppdaga at motbakker med grus 
ikke er så greie – det slurer. Da var det 
fint å ha dyttehjelp. Jeg sykler ikke like 
fort som en på to hjul, men fort nok. 
Dette var en utrolig hyggelig dag og 
flotte opplevelser med barna. Alle 
hadde hjelm utenom mormor – flaut. 
Så vel hjemme gikk turen for å skaffe 

hjelm. På ujevnt underlag eller litt brå 
svinger, kan faktisk stolen tippe til sida.
Det er utrolig enkelt å montere og 
demontere fronten på rullestolen. Flott 
når jeg skal inn i butikker. Og så er den 
jo veldig kontaktskapende. Syklister 
hilser, noen stopper for å prate, bilister 
stopper når jeg skal over fotgjengerfel-
tet og de smiler og vinker. Noen holder 
tommelen opp når de kjører forbi. Barn 
og unge syntes jeg er tøff. Folk i abso-
lutt alle aldre fra alle verdenshjørner 
kjente og ukjente stopper meg for å se 
på denne underlige saken. Å kunne 
sykle med barnebarn og venner og å 
klare å holde tritt, er en god følelse. Ja, 
det hender jo at det er jeg som må 
vente etter motbakker. Krafta senkes til 
det minimale her i sentrum, men uten-
for byen der det er mindre trafikk, set-
ter jeg opp farta og trenger litt mer 
kraft. Blir jeg sliten, settes krafta opp 
og giret senkes. Enda sliter jeg med å 
regulere dette når jeg er i motbakker. 
Men veldig gøy er dette og jeg «rekla-
merer» for denne aktiviteten. Til og 
med sykkelkart for kommunen har jeg 
fått og bruker aktivt! 

Ny hverdag med  
sykkelfront Stricker
Ikke trudde jeg at jeg skulle kunne sykle igjen! Siste gang var i 1989 med  
3 girs sykkel. Men mormor/bestemor «tråkker» i vei igjen.

■   Skrevet av Gunn Perry  Foto: Merete Bergan

Sykkelfronten festes enkelt til rammen på  
rullestolen (ikke karbonrammer). Man blir en 
vanlig syklist sammen med vanlige sykler.

Ta Lipo Smart med på arbeid, skolen, parken 
sammen med kameratene. Du får hjelp fra  
el-motoren samtidig som du sykler og slutter 
når du ikke sykler/bremser. 
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Ny start med likemannskurs 
og rullestol
For ti år siden opplevde Billy å være den eneste overlevende etter en stygg  
bilulykke og ble lam fra livet og ned. Han følte at livet ble lagt i ruiner.  
En tilpasset rullestol og et likemannskurs ble vendepunktet.

■   Tekst og bilder fra Internasjonal avdeling i NHF

– Etter det første kurset følte jeg meg 
annerledes. Jeg følte at jeg kunne gjøre 
ting som jeg aldri hadde trodd ville 
være mulig, forklarer Billy. 

Billy ble fortalt at han aldri ville kunne 
gå igjen etter ulykken. Ryggmargs-
skaden var for omfattende. Han måtte 
slutte i jobben som begravelsesagent. 
Kona forlot ham. I årevis måtte han 

klare seg med en brukt rullestol som 
ikke passet. Han ble isolert hjemme, 
fikk omfattende helseproblemer og ble 
deprimert. 

Oppdaget nye muligheter
Så, for fire år siden, ble Billy med på et 
likemannskurs på Motivation Centre og 
fikk en tilpasset rullestol. Han fikk møte 

andre rullestolbrukere som viste ham 
løsninger og muligheter han ikke visste 
fantes.

Han lærte å bevege seg i rullestolen, 
og han lærte å ta vare på sin egen 
helse. Ikke minst lærte han å forholde 
seg til andre mennesker igjen. Kurset 
ga ham den støtten han trengte til å 
leve mer aktivt og få et mer selvstendig 

Norges Handikapforbund støtter Motivation Centres som driver hjelpemiddelformidling og likemannskurs i Uganda og Malawi. 
Billy fra Malawi fikk en ny start med likemannskurs og egen rullestol.
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liv. Mestringsfølelsen og selvtilliten vok-
ste fra første dag. På vei hjem fra kur-
set fridde han til og med til kjæresten 
sin.

Ble selv trener
Billys entusiasme gikk ikke ubemerket 
hen. Kort tid etter kurset ble Billy spurt 
om han ville bli trener for andre rulle-
stolbrukere på kurs. 

Billy er klar på at likemannsopplæ-
ringen ofte er et første skritt i å hjelpe 
mennesker til en ny start. Til å finne tillit 
til å begynne å leve igjen.

- Du kan se deltakerne endre seg fra 
første dag. Ansiktene deres lyser opp 

ettersom dagene går. De ser hvordan vi 
manøvrerer rullestolene og beveger 
kroppen, og de ser at det finnes mulig-
heter. 

Ønsker hjelp til flere
I dag bor Billy sammen med sin kone. 
Sammen har de to små barn. Billy føler 
seg heldig. Han vet at de mulighetene 
han har fått slett ikke er noen selvfølge. 
Han ser mange, mange funksjonshem-
mede som ikke har vært så heldige 
som ham. Hans håp er at andre også 
vil bli gitt anledning til å delta i like-
mannsgrupper og kunne bruke de res-
sursene de har. 

RULLESTOLER er et av de  
vanligste hjelpemidlene for 
funksjons hemmede. 

WHO estimerer at 70 millioner 
mennesker i verden har behov 
for rullestol, men kun 5-15 
prose nt har tilgang til en. 

Uten hjelpemidler som fungerer, 
kan ikke funksjonshemmede 
forlat e hjemmene sine, skaffe 
seg utdanning eller jobb. Og 
uten kunnskap om hvordan de 
kan ivareta egen helse, står 
mange funksjonshemmedes  
liv i fare. 

For eksempel vil 75 % av alle 
som opp lever en ryggmargs-
skade dø innen 18 måneder, fra 
følge skader som trykksår eller  
urinveisinfeksjoner - som i 
utgangspunktet enkelt kan 
forebygg es eller behandles. 

NORGES HANDIKAPFORBUND støtter prosjekter drevet av Motivation 
Centres i Malawi og Uganda. Sentrene lager egne rulle stoler som kan 
repareres på stedet, og det blir gitt grundig opplæring i bruk av rullesto-
lene og ivaretakelse av egen helse. Slik bidrar Norges Handikap forbund 
til aktiv rehabilitering av mennesker med ryggmargskade, med svært 
gode resultater. Stikkordet er likemannsopplæring og myndiggjøring av 
mennesker som ofte har levd i isolasjon, fattige og deprimerte. I mange 
tilfeller handler opplæringen også om å redde liv. 

Billy viser deltakerne på kurset hvordan de skal manøvrere rullestolen i terrenget.
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2015 - sommeren vi  
måtte tenke!
Takk til Tønsbergs Blad, som denne sommeren har kjørt reportasjeserien 
Fordomsfri. 18 år gamle Jacob Semb Aasmundsen, selverklært ateist og feminist 
og åpen homofil har brukt sommeren til å utfordre egne og andres fordommer.

■   Tekst: Kristian Erling Hansen

GUBBEN I HORNET

Ideen bygger nok på tanken: Troll som 
kommer ut i solen sprekker. Han har 
møtt mange ulike grupper. NAVere, 
høyre ekstreme, psykisk syke, musli-
mer, naturister og mennesker med 
nedsatt funksjonsevne.

Ved denne serien er to ting klart. Vi kan 
alle settes i en eller annen bås som folk 
har fordommer mot. Våre meninger og 
holdninger til andre har blitt satt på 
prøve. Står de seg mot hvordan verden 
egentlig er?

Jeg  har fått bekreftet følgende; at vi er 
forskjellige, har ulike utgangspunkt, 
ønsker og behov. Men vi har alle behov 
for å bli respektert for den vi er!

Selv er jeg ett menneske som har ett 
utseende og et ytre som gjør at mange 
blir overrasket over at det kommer noe 

fornuftig ut av munnen min. Andre 
mennesker møter andre utfordringer.

Ved årets kommunevalg bør vi alle som 
stiller til valg glede oss over mangfoldet 
og jobbe for et rausere samfunn. Dette 
høres ut som en politisk floskel som 
alle politikere stiller seg bak. TBs 
debattside viser en annen virkelighet 
der en ber velgerne tenke seg nøye om 
før man gir enkelte partier og politikere 
tillit. Noen vil videreføre konflikter mot 
enkelte grupper basert på en vi og de 
andre holdninger. Lar vi intoleransen få 
lov til å bite seg fast og gir politikere 
med slike verdier tillit, frykter jeg at vi får 
en utrivelig samfunn.

Ønsket om et inkluderende samfunn er 
krevende. Vi må ALLE bidra med en 
positiv innstilling hvis vi skal lykkes.  
Inkludering er det motsatte av fordom-
mer. Vi fjerner fordommer med å bygge 
fellesskap og møteplasser der vi møter 
andre med positiv nysgjerrighet.

En slik felles arena er skolen. Her møtes 
alle uavhengig av bakgrunn. Derfor skal 
vi slå ring om den offentlige enhetssko-
len. Dette gjør fremveksten av privat-
skoler bekymringsfullt. Når motivasjon 
for privatskoler er livssyn eller spesifikke 
ferdigheter. Da fjernes viktige felles 

møteplasser. Da jeg for 10 siden var 
leder av Norges Handikapfobunds 
skole utvalg, var det dette som var vårt 
viktigste budskap. 

Du kan ikke prate om grupper når du 
møter enkeltmennesket. Når de homo-
file blir til Geir og muslimene blir til Mira 
som vi kjenner fra klasse 9 B, så må vi 
forholdes oss til de som klassekamera-
ter som man deler hverdagene med. 

Vi vet at yngre er mer positive til en del 
minoriteter som de er vant til å omgås 
fra skolen enn eldre nettopp fordi man 
gjennom å møte enkeltmennesket ikke 
ser på dette som noe «Big deal».  
Samtidig som noen prøver å mobbe og 
trakassere minoritetene. At Homse CP 
og Jøde blir brukt som skjellsord i sko-
legården, er fullstendig uakseptabelt. 
Homsen, CP og jøden har ingenting å 
skamme seg over når de er den de er.

Kampen for et raust og fordomsfritt 
Norge kan virke håpløs og utopisk. 
Denne kampen må vi alle kjempe og 
vinne!

Alle skal med!
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Smånytt
Nytt om levekår  
for funksjonshemmede 

Bufdir har laget en ny 
nettside hvor de har 
samlet informasjon 
om funksjonshemme-
des levekår i Norge.

Nettsiden ble presen-
tert på Litteraturhuset 
1. juni. Funksjons-
hemmedes organisa-
sjoner var godt for-
nøyd med de nye sidene, som fyller et stort behov for 
informasjon og kunnskap om funksjonshemmedes levekår. 

På nettstedet kan funksjonshemmedes organisasjoner hente 
informasjon som de kan bruke i sitt interessepolitiske arbeid 
mot sentrale myndigheter og kommuner. Sidene kan også 
være nyttige for enkeltpersoner, og kanskje kan sidene med-
virke til at media får større interesse for funksjonshemmede i 
samfunnet. Sidene vil klart ha betydning når myndighetene 
skal rapportere i forhold til FN-konvensjonen om rettigheter til 
mennesker med nedsatt funksjonsevne. Sidene kan også 
være en god kilde til grunnleggende informasjon for eksem-
pelvis politikere.

Sidene er lette å navigere og finne fram i, og inneholder blant 
annet informasjon om funksjonshemmedes økonomi, utdan-
ning, grad av sysselsetting, helse, boforhold, familie, innvan-
drere med nedsatt funksjonsevne, rettssikkerhet, deltakelse 
og aktivitet. 

Sidene avdekker at funksjonshemmedes levekår på område 
etter område er dårligere enn befolkningen for øvrig. NOU 
2001:22 ”Fra bruker til borger” slo fast at funksjonshemmede 
diskrimineres i det norske samfunnet. Det mangler fortsatt 
dokumentasjon i forhold til diskriminering, -dens omfang og 
karakter. Funksjonshemmedes organisasjoner, forskere og 
andre vil ha en oppgave i å bidra positivt til å utvikle disse 
sidene videre.  
http://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Nedsatt_funk-
sjonsevne/Oppvekst_og_utdanning/

Balder-bråk
Mange brukere reagerer på at den populære Balder- rullesto-
len nå er ute av NAVs rammeavtale, etter at den nye avtalen 
trådte i kraft 15. mars, melder Handikapnytt. – Denne stolen er 
spesiell fordi den både kommer lavt nok til at jeg kan kjøre bil 
med den og høyt nok til at jeg når opp i butikkhyllene. Balder 
har klart å gi meg frihetsfølelsen jeg ønsker, sier Balder-bruker 
og sentralstyremedlem I Norges Handikapforbund Tove 
Linnea Brandvik til magasinet. Hun er også bekymret for at 
kompetansen på norske forhold forsvinner, når den norske 
produsenten Etac, som leverer Balder, ikke lenger er med i 
rammeavtalen. NAV mener på sin side at de har funnet full-
gode alternativer til Balder, og peker på at de hadde mange 
henvendelser og reparasjoner av denne typen stol. 

Små lykkes best
Det er de små kontorene som har lykkes best etter at NAV ble 
til, konkluderer forskerne Tone Alm Andreassen og Jacob 
Aars i sin bok «Den store reformen, da NAV ble til.» Den opp-
rinnelige planen med NAV var flere i arbeid, færre på trygd og 
mer fornøyde brukere, skriver frifagbevegelse.no. Resultatet 
ble noe ganske annet. I begynnelsen stupte resultatene på 
alle tre felt, og selv om det ble bedring har man aldri kommet 
over nivåene fra før reformen. Forskerne har funnet ut at det er 
de små kontorene som best har klart å omstille seg til refor-
men, men de kan ikke tallfeste nøyaktig hvor skillet mellom 
store og små kontorer går.

– Vi har tatt ulike snitt både på antall innbyggere og antall 
ansatte. Uansett hvordan vi måler; jo større kontor, jo større 
problemer, sa Alm Andreassen under lanseringen av boka.

Ingen ekstra gebyrer
Leger får ikke lenger lov til å kreve gebyrer for bruk av beta-
lingskort og timebestilling på SMS. Det er resultatet av takst-
forhandlingene mellom Helse- og omsorgsdepartementet, 
Kommunenes Sentralforbund og de regionale helseforetakene 
på den ene siden, og Den norske legeforening på den andre 
siden, skriver Helsedirektoratet på sine nettsider. Nettopp 
problemstillingen om administrative gebyrer for kortbetaling 
og sms-bestilling ble tatt opp under forhandlingene, og par-
tene ble enige om følgende: ”Medlemmets egenandeler/
egenbetalinger for å oppsøke lege er uttømmende regulert i 
forskriften, jf. kap II. Leger er forhindret fra selv å kreve, eller 
inngå avtaler som innebærer, pasientfinansiering av adminis-
trative systemer som betalingstjenester, timebestillingsyste-
mer og lignende. 

Dersom pasienten ønsker å motta faktura, kan det avkreves et 
fakturagebyr. Fakturagebyret skal ikke overstige kostnadene 
ved faktureringen.”

Den nye ordlyden tas inn i § 2 nr. 6 i stønadsforskriften som en 
presisering fra 1. januar 2016.

Ny frivillighetsstrategi
I midten av august lanserte Frivillighet Norge, KS og Helse- og 
omsorgsdepartementet en ny strategi for frivillig arbeid i 
helse- og omsorgssektoren. - De frivillige utgjør et viktig sup-
plement til det offentlige. Vi må ta i bruk alle ressurser for å 
møte fremtidens utfordringer i helse- og omsorgssektoren. 
Målet med strategien er å redusere ensomhet og styrke den 
enkeltes sosiale nettverk. Da trenger vi en felles innsats, sier 
helse- og omsorgsminister Bent Høie på regjeringen.no. 
Strategien skal legge til rette for samarbeid mellom offentlig 
og frivillig sektor og bidra til å rekruttere flere frivillige til helse- 
og omsorgsfeltet. Du finner den på: https://www.regjeringen.
no/contentassets/4458634b21274b349a602c9a00ff116f/
nasjonal_strategi_frivillighet.pdf
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N E D R E  E I K E R

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

Bilbransjens 
Opplæringskontor i Buskerud

L I E R

Lierhallen Svømme-
og Idrettshall

Lier
Tlf. 32 84 80 95

D R A M M E N

K O N G S B E R G

R I N G E R I K E

Vi takker alle annonsørene
for den flotte støtten!

Bernåsbakken 36, 3032 Drammen
Tlf 32 88 90 96 • Mob 90 84 93 50

www.konnerudror.no

Christian Augusts gate 2
+47 32 77 28 00 
kongsberg@choice.no

Drammen Laserklinikk
Lierstranda 77, 3414 Lier

Tlf. 90 55 61 30
www.drammenlaserklinikk.no

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

R Ø Y K E N

Kontormiljø Ringerike AS
Osloveien 75, 3511 Hønefoss

Tlf. 32 11 50 50 • www.kontormiljo.no

www.tess.no

St.Hallvards vei 23, 3414 Lierstranda
Tlf. 32 84 54 30

www.planteborsen.no

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

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

Sæthre Bilservice
3475 Sæthre

______________________________________________________

Toms Elektrotavler
3490 Klokkarstua, Tlf. 32 79 60 07 

______________________________________________________

Buskerud Betongvarefabrikk AS
3490 Klokkarstua, Tlf. 32 79 28 00 

______________________________________________________

Svelvik Sand AS
3490 Klokkarstua, Tlf. 32 79 28 00 

Vegard Kirkestuen Transport
3420 Lierskogen, Tlf. 92 84 90 80

Midtkraft Buskerud
Øvre Nedmarken 15, 3370 Vikersund, Tlf. 32 78 32 78

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

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

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

L I E R

D R A M M E N

F L E S B E R G

M O D U M

N E D R E  E I K E R

N O R E  O G  U V D A L

Ø V R E  E I K E R

H U R U M

Røyken/Hurum AS
Eiendomsmegling

tlf. 32 79 28 80 
www.fossco.no

T Ø N S B E R G

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

_____________________________________________________

Jensens Conditori A/S
3256 Larvik,Tlf. 33 15 65 65

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

L. Røisgård´s A/S
Ragnhildrødveien 19, 3160 Stokke, Tlf. 930 93 973

L A R V I K

S T O K K E

S T O K K E

S V E L V I K

L A R V I K

H O R T E N

R A M N E S

T J Ø M E

tlf. 90 99 64 32

Åpningstider:
9-20 (18)

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

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

H O L M E S T R A N D

S A N D E F J O R D

Fokserødv. 30, 3241 Sandefjord
Tlf. 33 47 08 10

Matbørsen
3160 Stokke

Tlf. 33 74 43 00
Fax. 33 74 43 01

Bayer AS
Treidenveien 14

3145 Tjøme

Tlf. 33 39 04 04 

www.mollerbil.no/tonsberg/

Støtter NHF

Erling Freitag AS
Kobber- og Blikkenslagermester

Bjellandv. 26, 3172 Vear

Tlf. 915 72 000

Myrvollen Transport AS
3158 Andebu, Tlf. 95 19 94 70

A N D E B U

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

H O R T E N

Dekket & Klart AS
3061 Svelvik

Tlf. 41 78 46 00

B. Braun Medical AS
Kjernåsvn. 13B, 3142 Vestskogen

Tlf. 33 35 18 00
Fax. 33 35 18 90
www.bbraun.no

Anonym bidragsgiver

støtter NHF´s arbeid

Elektroentrprenør

Tlf. 33 04 98 80
www.gecom.no

 

Industriveien 18, Hof 
 

Tlf: 330 58 515 
 

For mer info se 
basutleie.no 
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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

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

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

Engasjerende aktiviteter, mestring og glede! 

www.rodbysetra.no 

T I N N

B A M B L E N O T O D D E N

S A U H E R A D

V I N J E

BAMBLE TAXI
Tlf. 35 96 02 20

MAXI TAXI 
95 95 80 00

Thor R. Nilsen AS
Skjerkøyvn. 54
3960 Stathelle

Tlf. 35 96 87 50
Fax. 35 96 00 59

B Ø
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 Bø kommune
 Åpen Omsorg

3833 Bø i Telemark
Tlf. 35 05 90 00

K R A G E R Ø

Torvgata 2
3770 Kragerø

TLF. 35 98 59 10
www.kragero-bbl.no

Svein Harry Bakke Transport
Helleveien 220

3790 Helle
www.shbtransport.no

Sannidal 
Bulldozerdrift AS
 Tangen 1, 3766 Sannidal

Telefon 35 98 03 54

Byggmester 
Anders Olsen AS
Bråtaneveien 6, 3780 Skåtøy

Tlf. 922 25 985
Epost: snekk-tj@online.no

Marina service AS 
Galeioddveien 7, 3770 Kragerø

Tlf. 35 98 57 77
www.marina-service.no

 Notodden
 kommune

Pleie og omsorg
Støtter Norges Handikapforbund

Sauherad 
kommune

3812 Akkerhaugen
Tlf. 35 95 70 00

www.sauherad.kommune.no

26.8.2015 Sauherad_komm.svg
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            TINN KOMMUNE
                    Torget 1, 3660 Rjukan

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

Støtter NHF

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

K R A G E R Ø

Skjærgårdsmalerne
Tlf. 926 65 316  

Rønningveien 7, 3770 Kragerø 

Skien Varmesenter AS

Bedriftsv. 84, 3735 Skien
Tlf. 35 52 78 37
E-post:
skien@varmefag.noi Sentrum

Nille Kragerø
Storgata 19
Tlf. 35 98 08 00
www.nille.no

En stor takk til alle  
våre annonsører!
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Helleveien 220

3790 Helle
www.shbtransport.no

Sannidal 
Bulldozerdrift AS
 Tangen 1, 3766 Sannidal

Telefon 35 98 03 54

Byggmester 
Anders Olsen AS
Bråtaneveien 6, 3780 Skåtøy

Tlf. 922 25 985
Epost: snekk-tj@online.no

Marina service AS 
Galeioddveien 7, 3770 Kragerø

Tlf. 35 98 57 77
www.marina-service.no

 Notodden
 kommune

Pleie og omsorg
Støtter Norges Handikapforbund

Sauherad 
kommune

3812 Akkerhaugen
Tlf. 35 95 70 00

www.sauherad.kommune.no

26.8.2015 Sauherad_komm.svg
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            TINN KOMMUNE
                    Torget 1, 3660 Rjukan

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

Støtter NHF

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

K R A G E R Ø

Skjærgårdsmalerne
Tlf. 926 65 316  

Rønningveien 7, 3770 Kragerø 

Skien Varmesenter AS

Bedriftsv. 84, 3735 Skien
Tlf. 35 52 78 37
E-post:
skien@varmefag.noi Sentrum

Nille Kragerø
Storgata 19
Tlf. 35 98 08 00
www.nille.no
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EIKER 
HUSBYGG AS

Anemonevn. 5
3050 Mjøndalen

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

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

Sundrejordet 4,
3570 Ål

Tlf. 417 99 417

www.asplanviak.no

Din samarbeidspartner innen:
Adressering  • Plastpakking  • Håndarbeide • Pakking

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

ann DNF_Layout 1  25.01.13  13:41  Side 2
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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

Xpert Installasjon AS er en totalleverandør av elektrotjenester. 

Vi er et Vestfoldbasert elektrikerfirma med hovedkontor i Tønsberg. 

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

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

serviceoppdrag og store prosjekter. Faglig dyktighet og gode løsninger 

er det som kjennetegner oss.

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

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

Tlf. 33 48 03 20

Nygårdsveien 84
3221 Sandefjord

www.masterregnskap.no
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NHF Bamble
Leder: Olaf Tverråen
Hekkensmyrveien 15, 3960 STATHELLE
Tel.: 35 96 07 39 
E-post: olaf.tve@gmail.com

NHF Drammen og omegn
Kontakt regionskontoret

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

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

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

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

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

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

NHF Modum 
Kontakt regionkontoret 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NHF Ål
Kontakt regionskontoret

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

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

ALF Vestfold
Kontakt regionskontoret

 

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

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

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

 

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

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

 
Landsforeningen for Nakkeskadde:
LFN Telemark
Leder: Hanne Kristin Tuvnes
Venusveien 33, 3942 PORSGRUNN
Tel.: 94 17 60 30
E.post: hetuvnes@sf-nett.no

LFN Vestfold
Kontaktperson: Per Meyer
lfnpc@yahoo.no

Norges Handikapforbund Oslofjord Vest  pr. 18.05.15

Lokallag

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

Landsforeningen for Polioskadde:
LFPS Buskerud
Leder: Wera Fjeld
Rådhusgata 6, 3016 DRAMMEN
Tlf: 415188 48
Epost: wera.fjeld@ebnett.no

LFPS Telemark
Leder: Jan Ivar Hennum
Torgeir Vraasgate 28, 3718 Skien  
Tel.: 41 33 88 48 
E-post: jan-henn@sf-nett.no

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

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

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

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

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

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

GRENSELØSTMedlemsblad for Norges Handikapforbund Oslofjord Vest
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Lagenes planlagte aktiviteter:
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ALF Buskerud  Turgruppe onsdager fra Buskerud Storsenter kl. 0945.

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

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

LFPS Vestfold  Hver mandag mellom kl. 1445 og 1530 varmtvannstrening i Tønsberg Svømmehall.

LFPS Vestfold  Hver onsdag fra kl. 1600 – 1700 (varmtvannstrening) på Kysthospitalet i Stavern.

LFPS Vestfold  Hver onsdag fra kl. 1600 – 1700 (varmtvannstrening) på Sjølyst, Nøtterøy.

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

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

OKTOBER

05 NHF Nome Medlemsmøte. Besøk fra Enklere Liv
12 ALF Buskerud Medlemsmøte
12 NHF Vestfossen Medlemsmøte
13 NHF Ringerike Medlemsmøte
13 LFPS Buskerud Medlemsmøte
15 NHF Grenland  Medlemsmøte
22 LFPS Vestfold Medlemsmøte
23-25 LKB Telemark SPA helg til Kragerø
27 NHF Gol Medlemsmøte
30 NHF Vestfossen Teatertur

NOVEMBER

02 NHF Nome Medlemsmøte. Besøk av Magnar Kleiven
09 ALF Buskerud Medlemsmøte
09 NHF Vestfossen 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
04 LFPS Vestfold Julebord
07 NHF Nome Julemøte
08 NHF Ringerike Medlemsmøte
14 ALF Buskerud Julemøte
 LKB Buskerud Julebord
 NHF Nore og Uvdal Julebord

Faste aktiviteter:
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Nedre Langgate 37

3126 Tønsberg

Tlf. 33 37 96 50

www.hotvedtco.no

 omtanke    solidaritet    samhold

Sterkere med – enn uten

City Bil AS

www.citybil.no

 BYGGEPLANER?
   Ring 32 24 05 30
      Be om vår huskatalog!
      www.follohus.no
        Vebjørnsvei 1, 3400 Lier, Fax. 32 24 05 40

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

Inge Lauritsen
Mob: 933 00  055

E-post: inge@vestviken-bronnboring.no
www.vestviken-bronnboring.no

• Drikkevannsbrønner  •  Horisontalboring  •  Bergvarmeboring  •  Entreprenørboring  •  Rep. og service på brønner

 

993 00 055
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Nedre Langgate 37

3126 Tønsberg

Tlf. 33 37 96 50

www.hotvedtco.no

 omtanke    solidaritet    samhold

Sterkere med – enn uten

City Bil AS

www.citybil.no

 BYGGEPLANER?
   Ring 32 24 05 30
      Be om vår huskatalog!
      www.follohus.no
        Vebjørnsvei 1, 3400 Lier, Fax. 32 24 05 40

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

Inge Lauritsen
Mob: 933 00  055

E-post: inge@vestviken-bronnboring.no
www.vestviken-bronnboring.no

• Drikkevannsbrønner  •  Horisontalboring  •  Bergvarmeboring  •  Entreprenørboring  •  Rep. og service på brønner

 

993 00 055

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. Hvordan kan NHF støttes på en morsom måte?

2. Kan leger kreve gebyr for bruk av betalingskort og timebestilling på SMS?

3. Fra hvilken organisasjon kom deltakerne som nådde Gaustadtoppen?

4. Hvem er ny fagkonsulent for norsk idrett i vår region?

5. Hvem av regionens medlemmer ble varamedlem til sentralstyret i NHF?

6. Når gjennomfører poliolaget i Vestfold varmtvannstrening i Tønsberg?

7. Hvilket firma holder til i Skjærkøyvn 54. i Stathelle?

8. Hvor holder Sannidal Bulldozerdrift til?

9. Hvem tilbyr catering for alle i Mjøndalen?

10. Hvem mener at de er Nordens ledende samfunnsrådgiver innen plan, arkitektur og teknikk?

Navn:

Adresse:

Telefon:

Svar sendes Norges Handikapforbund Oslofjord Vest, Skogergaten 1, 3112 Tønsberg 
eller pr epost: nhf.oslofjordvest@nhf.no - Svarfrist 01. november 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 e-post til: 
nhf.oslofjordvest@nhf.no

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

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

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

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

av å stå som medlem i Norges Handikapforbund.

Hovedmedlem - kr 300

Husstandmedlem - kr 150 *

Juniormedlem (0-16 år) - kr 50 *

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

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

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

Mitt medlemskap gjelder følgende lands-
forening av NHF

Innmelding i Norges Handikapforbund

Norges Handikapforbund
Svarsending 0047
0090 Oslo

Navn:

Adresse:

Postnummer:                                Poststed:

E-post:

Telefon/mobil:

Fødselsdato og år:

Sted/dato:

Underskrift:

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

Funksjonshemmet Interessemedlem

Medlemstype (velg én)

Pårørende

Kategori:

* 

✁
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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

BAKSIDE


