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Quality Hotel & Resort Skjærgården 
Vi er                   i alle ferier og hver eneste lørdag. Vi tilbyr masse
aktiviteter for våre små gjester, alt fra hoppeslott, lekerom, 
ansiktsmaling og mye mye mer.

_____________________________
QUALITY HOTEL & RESORT 
SKJÆRGÅRDEN
_____________________________

Familiepakke med 
overnatting, middag & 
fri tilgang til vår 
4000 m2 store 
Badepark.

Fra 2480 kr
Prisen gjelder 1 overnatting for 2 voksne og 2 
barn, Middag er dagens 3-retters eller buffet. 
Bestill i dag på 35978144. 
www.nordicchoice.no
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Fra 2480 kr
Prisen gjelder 1 overnatting for 2 voksne og 2 
barn, Middag er dagens 3-retters eller buffet. 
Bestill i dag på 35978144. 
www.nordicchoice.no

Porsgrunnsv. 350 - 3919 Porsgrunn
Tlf: 913 69 799 / 902 09 350

Vi monterer
og produserer 

rullestolramper, 
trapper og rekkverk 

etter mål.

A/S
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En hilsen til dere alle

”Det er vel  fagre  

stunder når våren  

kjem her nord,

Og atter som ett  

under nytt liv av  

daude gror.”

Regionsleder Gunvor Hegni

Vi er kommet langt i arbeidsåret og alle 
årsmøtene rundt i lokallagene er 
avholdt. Noen nye er kommet med i 
styrer, men mange står fortsatt på.

Når dette leses er lederkonferansen 
over, håper det er mange av dere jeg 
fikk hilse på og gi en oppmuntring for 
arbeidet dere gjør i de forskjellige lokal
lag og landsforeningslag.

Tenker tilbake på dette siste året, at det 
skulle være meg som tok ansvar som 
regionsleder var ikke planlagt, men slik 
ble det. Uten alle de dyktige medlem
mene i styret og våre på regionskonto
ret hadde jeg aldri tatt på meg en slik 
oppgave. 

Det har vært et år med mange opp
gaver, Norges Handikapforbund er i 
endring. Det er viktig at vi hele tiden er 
med på samfunnsutviklingen. Finne 
frem til saker som er viktig for våre 
medlemmer.

Universell Uforming er en av våre vik
tige saker, ett samfunn for alle er ett 
mål som enda ikke er nådd. Vi hadde 
ett slagord for mange år siden ”Ned 
med barrikadene” Dette er aktuelt fort
satt.

Regionsstyret var på studietur til Roma. 
Vi besøkte mange kjente historiske 
steder. Noe av det som ga meg mest å 
tenke på var kontakten vi fikk med 
funksjonshemmede i Italia. Fikk infor
masjon om hvordan det var og bli ska
det, måtte slutte i jobb og bli rullestol
bruker. De fortalte om hjelpeordninger, 
hjelpemidler og hvordan det kom ut 
økonomisk. Høye egenandeler på tek
niske hjelpemidler, var det mye de må 
betale sjøl, eller få av familien. 

Vi fortalte om vår Folketrygd, BPA, 
Hjelpemiddelsentralene og kommunale 
ordninger.

Noe jeg vil huske etter samtalen med 
dem var lederen som sa. Dere må ta 
vare på det dere har.

Når vi hører ting som kommer opp poli
tisk, om uføretrygd, tekniske hjelpe
midler ett kommunalt ansvar og private 
løsninger må vi være på vakt. Vi vet hva 
vi har, men ikke hva vi får.

Det er en stor styrke for en leder med 
nestleder, styre og vara medlemmer 
som tar oppgaver. På den måten kan vi 
jobbe sammen for felles sak.

Håper at mange av dere kommer til 
Haraldsvigen ved Kristiansand i august.

Ønsker dere en god sommer.
Hilsen Gunvor.
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Jeg ønsker meg et  
samfunn med plass til alle!

Norges Handikapforbund (NHF) er også 
på mange måter inne i en ny vår, da vi i 
disse dager er i gang med å utforme 
vårt samfunnsoppdrag 2017 til 2030. 
Hva som skal være organisasjonens 
overordnede fokus i fremtiden er noe av 
det vi arbeider med nå og for mange 
kan nok dette være litt vel svevende ute 
i det blå. Det har vært  og kommer nok 
til å bli mange gode diskusjoner i denne 
prosessen, og ekstra gledelig er det at 
ungdommer fra vår ungdomsorganisa
sjon NHFU setter viktige spørsmål på 
agendaen. Nye, engasjerte og modige 
ungdom tør og vise ansikt, og de ønsker 
å sette ord på den urettferdigheten som 
funksjonshemmede blir utsatt for i dag. 

En av de tingene ungdommene peker 
på som er urettferdig, er at det dess
verre er altfor vanlig å stakkarsliggjøre 
funksjonshemmede i dag, ved at det 
ikke stilles nok krav. Det kan se ut som 
om det er helt greit å ikke forvente noe 
av «disse stakkars funksjonshemmede», 
de skal jo ikke bli til noe uansett. Man 
ser ikke på funksjonshemmede som en 
resurs som kan bidra til noe samfunns
nyttig, men kun som en utgift i kommu
nekassen, for å sette det på spissen. 
Som en ekstra bonus elsker pressen å 
underbygge dette bilde på funksjons
hemmede, ved at funksjonshemmede 
gjerne blir puttet inn i en eller annen 
offerrolle. 

Hvordan kan vi så endre dette mennes
kesynet? Jo, funksjonshemmede må 
også stilles krav til og få de samme 
mulighetene til å leve et aktivt liv som 
andre. Dette ønsker vi skal starte alle
rede i barnehagen og følge oss gjennom 
grunnskolen og den videregående sko
len slik at vi kan få tilgang på høyere 

utdanning. Vi ønsker ikke at barna våre 
skal bli behandlet som en diagnose, i 
egne segregerte løsninger. Vi ønsker at 
barna våre skal behandles som et lite 
menneske med alt det innebærer av 
variasjoner. Å segregere mennesker ut 
fra diagnoser forgår i stor utstrekning i 
dag, men er ikke greit! Vi ønsker at bar
nehage og skole skal være tilgjengelige 
for alle både faglig og sosialt, slik at alle 
mennesker kan lære å bli en bedre 
utgave av seg selv, uavhengig av hvilket 
utgangspunkt vi har. 

Jeg skulle så gjerne ønske at vi sammen 
fremover må fokusere på at funksjons
hemmede utgjør en stor resurs i sam
funnet i dag, som vi må benytte. For at 
vi skal utnytte denne resursen som fak
tisk er der må vi slutte med den segre
geringen som har blitt en opparbeidet 
praksis. Så hva er løsningen? Jo, vi 
trenger alle et universelt utformet sam
funn, en god assistanseordning gjen
nom BPA og hjelpemidler til individuelt 
bruk. Og sist men ikke minst trenger vi 
at de som styrer dette samfunnet ser 
verdien i å utnytte de ressursene vi som 
samfunn har tilgang på. 

Det kan se ut som at man i dag, på 
grunn av politikernes og kommunean
sattes uvitenhet og manglende handle
kraft, at vi som samfunn blir snytt for de 
resursene funksjonshemmede innehar. 
Så mitt spørsmål til deg blir derfor: 
Hvilket menneskesyn ønsker vi oss 
egentlig? 

JA TIL MENNESKLIG MANGFOLD!

Med ønske om en god sommer for deg 
og den du er :)

fra AnnaLisbeth

Regionkontorleder 
Anna-Lisbeth Mikalsen

Snøen har smeltet, løvet 
spretter, møkka vaskes 
bort etter vinteren, solen 
skinner og vi blir fylt med 
ny energi etter vinter dvalen 
som mange har vært inne 
i. Våren er en fantastisk 
tid, hvor de som tar seg 
tid til å legge merke til det, 
oppdager at det er nytt liv 
på gang: det begynner å 
spire og gro. Våren er  
flott dere!



5

Medlemsblad for NHF Oslofjord Vest

www.lars.no	

	
Har	du	hatt	problemer	med	å	få	parkeringstillatelse	(blått	
parkeringskort)	fra	kommunen	du	bor	i	for	å	parkere	på	
handikapparkeringsplasser?	I	så	fall	ønsker	vi	å	komme	i	kontakt	
med	deg.	
	

	
	
Hos	Statens	Vegvesen	kan	en	blant	annet	lese	om	ordningen:		

	
Landsforeningen	for	Ryggmargsskadde	har	fått	vite	at	flere	har	hatt	og	har	
problemer	med	kommuner	som	ikke	følger	forskriften	og	veilederen	for	
ordningen	med	parkeringskort,	og	er	blitt	nektet	parkeringskort,	noe	som	igjen	
kan	medfører	store	forskjellsbehandlinger	og	problemer	for	den	enkelte	det	
gjelder	–	enten	du	er	sjåfør	eller	passasjer	med	behov	for	slik	
parkeringstillatelse.	
	

	
	
	
	

Om	du	ønsker	å	drøfte	dine	erfaringer	kan	du	kontakte:	
	
Leif	Arild	Fjellheim	
Styreleder	Landsforeningen	For	Ryggmargsskadde	
Telefon	911	44	728	
E-post	leif.arild.fjellheim@haugnett.no		

Parkeringstillatelse	gis	til	bilfører	eller	passasjer	som	har	særlig	
behov	for	parkeringslettelser	knyttet	til	bosted,	arbeid	og	annen	
aktivitet	fordi	vedkommende	har	problemer	med	å	gå.	
	
Søknadskjema	og	legeskjema	fåes	ved	henvendelse	til	den	kommunen	der	
en	er	bosatt.	
	

Vi	har	laget	en	spørreundersøkelse	om	parkeringskort	som	vi	håper	du	har	tid	til	å	
besvare.	Lenke	til	undersøkelsen	finner	du	her	
https://no.surveymonkey.com/r/8239VW9		
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Nytt fra NHFs ungdommer
NHFU har endelig fått opp et interimsstyre! Oppgaven vår er å arbeide for et mer 
likestilt Norge, og at det skal være de samme mulighetene for alle. Både når det 
kommer til universell utforming, aktivitetstilbud, kollektivtransport, studentliv,  
arbeidsliv/utdanning, bolig og brukestyrtpersonlig assistanse osv.! 

■  Tekst: Marianne Knudsen
■  Bilde: Sissel Eidhammer

Vi har i det siste jobbet med å sende 
politiske innspill til alle ungdomsparti
ene i Norge, vært i media, planlegger 
et arrangement på den internasjonale 
dagen for personer med nedsatt funk
sjonsevne den 3. desember, og plan
legging av diverse kurs for alle med
lemmer. 

Ved å være med i NHFU får man ikke 
bare muligheten til å være med å for
andre noe og gjøre noe av stor betyd
ning for menneskene i samfunnet 
rundt deg, men også deg selv. Man får 
erfaring som er nyttig for resten av 
livet. Hvis dere har noen politiske for
slag, ideer til aktiviteter nasjonalt eller 
noe andre spørsmål så kan dere kon
takte oss! 

Vi pleier å ha møter en gang i måne
den, da tar vi opp forskjellige saker. 
Akkurat nå arbeider vi med å planlegge 
landsmøtet og vårt fokus i 2016 nemlig 
BPA.  På landsmøtet skal vi bestemme 
hva NHFU skal ytre seg om, vi har 
ansvar for henvendelser, uttalelser, 
prosjekter og budsjett på vegne av 
NHFU og vi skal være noen lokallagene 
kan henvende seg til.

Årets fokus
Ikke sant alle mennesker burde få 
være fri nok til å utrette noe? Bli noe, 
være engasjert, jobbe, være en venn, 
søster, kjæreste, student osv. Rettere 
sagt leve.  BPA – Brukerstyrt personlig 
assistanse er noe mange funksjons
hemmede er helt avhengig av for å 

leve. Det er en hjelpende hånd der det 
funksjonelle ikke strekker til. BPA er 
nøkkelen til frihet, friheten til å aktivi
sere seg i samfunnet, friheten til å være 
sammen med de man er glad i, frihe
ten til kunnskap og ikke minst friheten 
til å være trygg og likeverdig. BPA har 
blitt rettighetsfestet, men om man får 
nok timer varierer fra kommune til 
kommune. Sånn som tilbudet i Norge 
er i dag er det ofte tilfeller av funksjons
hemmede som søker om 90 timer 
assistanse i uka og får 2530. Mange 
blir fratatt muligheten til utdanning og 
mange blir isolert pga. for lite timer 
med BPA.

Vi i NHFU mener at dette både er kren
kende, hjerteskjærende og urett. 
Derfor har vi i interimsstyret vedtatt at 
BPA skal være fokuset vårt for 2016. 
Derfor trenger vi din hjelp! Politikerne 
snakker om bortgang med bompenger 
og nynorsk, mens mange funksjons
hemmede sitter og holder seg flere 
timer daglig fordi de ikke har nok timer 
til å få hjelp på do. 
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Quality Hotel & Resort Skjærgården 
Vi er                   i alle ferier og hver eneste lørdag. Vi tilbyr masse
aktiviteter for våre små gjester, alt fra hoppeslott, lekerom, 
ansiktsmaling og mye mye mer.

_____________________________
QUALITY HOTEL & RESORT 
SKJÆRGÅRDEN
_____________________________

Familiepakke med 
overnatting, middag & 
fri tilgang til vår 
4000 m2 store 
Badepark.

Fra 2480 kr
Prisen gjelder 1 overnatting for 2 voksne og 2 
barn, Middag er dagens 3-retters eller buffet. 
Bestill i dag på 35978144. 
www.nordicchoice.no
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Familiepakke med 
overnatting, middag & 
fri tilgang til vår 
4000 m2 store 
Badepark.

Fra 2480 kr
Prisen gjelder 1 overnatting for 2 voksne og 2 
barn, Middag er dagens 3-retters eller buffet. 
Bestill i dag på 35978144. 
www.nordicchoice.no

Porsgrunnsv. 350 - 3919 Porsgrunn
Tlf: 913 69 799 / 902 09 350

Vi monterer
og produserer 

rullestolramper, 
trapper og rekkverk 

etter mål.

A/S

Interimstyret i NHFU: 
Henriette Andreassen, 
Brage Æsøy Titlestad, 
Henriette Nielsen og 
Marianne Knudsen.

NHFU skal jobbe for  
likeverd, likestilling og  
muligheter for alle, hvilken 
likestilling er det når man 
må velge mellom å ta  
utdanning eller dra  
ut av huset om  
ettermiddagen?

NHFU på sosiale medier
Vi er på kanalene: Blogg, Nett, Twitter, 
Instagram, Youtube og Facebook. 
Disse oppdateres jevnlig og her får du 
en oversikt over hva som skjer i organi
sasjonen. Del gjerne med personer du 
tenker kan være interessert. 

Ta gjerne kontakt med oss, du når oss 
på nhfu@nhf.no .
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Støtt oss i kampen

for å bevare

hjelpemiddelordningen

Send sms NHF til 2160 for å gi 80,-

www.nhf.no/stott-oss
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Neste år skal Stortinget behandle spørsmålet om å overføre 
formidlingen av hjelpemidler fra staten til kommunene. Vi i 
Norges Handikapforbund mener en slik endring vil føre til 
større forskjeller og et dårligere tilbud. Derfor kjemper vi alt 
vi kan for å hindre at det skjer.
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Wera Fjeld 
Hun er født i 1948 og meldte seg inn i Landsforeningen for 
Polioskadde (LFPS) Buskerud i 1983. Sidemed lemskap i 
NHF Drammen og omegn fra 2002 og sidemedlemskap i 
NHF Lillehammer og omegn fra 2010. Hun har vært tillits
valgt i mange perioder på flere nivåer i organisasjonen:
•  Likeperson ved brukerkontoret i Drammen siden 2014.
• Leder i LFPS Buskerud siden 2011.
•  Nestleder LFPS BUSKERUD 2006 til 2007
•  Leder i NHF Drammen og omegn fra 2007 til 2011
•  Økonomiansvarlig NHF Drammen og omegn fra 1995  

til 1999
•  Sekretær i NHF DRAMMEN OG OMEGN fra 1991  

til 1992
•  Styremedlem i LFPS Hovedstyret fra 2008 til 2011.

Nils Aase Jøntvedt 
Han ble født i 1939 og meldte seg inn i NHF Nome i 1989. 
Nils har vært pådriver i arbeidet med universell utforming i 
kommunen. NHF Nome har hatt et aktivt utvalg i laget i en 
årrekke som har arbeidet med indre forhold i kommunene 
slik at tilgjengeligheten for alle i kommunene skal bli bra.  
Resultatet av dette arbeidet er synlig i kommunen ved at det 
generelt er gode forhold for personer med funksjonsned
settelser.

Tone Irene Sørum 
Født i 1962 og meldte seg inn i LKB Buskerud i 1991. Hun 
er sidemedlem i LKB Rogaland, LKB Telemark og LKB Oslo 
siden 2011, og sidemedlem i NHF Drammen og omegn fra 
2002 til 2011. Hun har vært med og gjort en stor innsats i 
mange år, både i LKB hovedstyre, samtidig som hun også 
har vært med å drive lokallaget i Buskerud: 
•  Likeperson for LKB fra 2011 frem til i dag. 
•  Styremedlem og varamedlem i LKB Hovedstyre fra 2003 

til 2011. 

Hun har hatt følgende verv i LKB Buskerud:
•  Varamedlem LKB BUSKERUD fra 2014 til 2015 
•  Styremedlem LKB BUSKERUD fra 2012 til 2014
•  Økonomiansvarlig/Kasserer LKB BUSKERUD fra 2002  

til 2012 
•  Nestleder LKB BUSKERUD fra 2002 til 2010
•  Leder LKB BUSKERUD fra 2000 til 2002
•  Nestleder LKB BUSKERUD 10.06.1999 04.09.2000
•  Økonomiansvarlig LKB BUSKERUD fra 1999 til 2000
•  Leder LKB BUSKERUD fra 1992 til 1999 
• Nestleder LKB BUSKERUD fra 29.05.1992 10.11.1992
•  Økonomiansvarlig LKB BUSKERUD 16.10.1991 

29.05.1992

Einar og Marit Rype 
Einar Rype ble født i 1941 og meldte seg inn i LARS Oslofjord 
Vest i 1983 og NHF Drammen og omegn i 2002. Han har 
sammen med sin kone Marit Rype (født i 1941, meldte seg 
inn i NHF i 1990) vært aktive i mange år i prosjektet 
Ambassadør i skoleverket der de lærte skolebarna rullestol
dans. De måtte avslutte dette for en tid siden pga. helse (og 
alder). Einar har også deltatt i utvalgsarbeid på fylkes og 
regionsnivå. De var bl.a. tungt inne i arbeidet med en tilgjen
gelighetsguide for Buskerud i tiden med fylkeslaget. Einar er 
den som for det meste har hatt vervene formelt, men de har 
i veldig stor grad vært sammen om jobben. 

Einar har hatt følgende verv:
•  Varamedlem LARS OSLOFJORD VEST fra 1996 til 2008
•  Varamedlem NHF DRAMMEN OG OMEGN fra 2005 til 

2011
•  Fylkesstyret i NHF Buskerud fra 1999 til 2004

Det er blitt tradisjon i vår  
region at aktive tillitsvalgte og 
medlemmer får tildelt NHFs 
sølvnål. På regionens lederkon
feranse 22. mai fikk 5 perso ner 
denne utmerkelsen. Innsatsen til 
disse hedersprisvinnerne blir 
høyt verdsatt i NHF.

■  Tekst: Regionstyret / Torleif Støylen
■  Bilde: Torleif Støylen

Sølvnåler 
2016

Her er Nils Aase Jøntvedt fra NHF Nome og Wera Fjeld fra LFPS Buskerud.
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Foreløpig program

Båt og fisketur
Tilberedning av fisk på brygga
Fantastiske bademuligheter
Besøk av Den Norske
Turistforening – ‘’Klart det går’’
Minimesse
Nydelig opplevelser på liten kyst ‘’perle’’
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PROGRAM

Fredag	  19.08.

Kl.	  18.00 Middag
Kl.	  19.30 Orienteringsmøte.	  	  Hva	  skjer	  denne	  helgen?
Kl.	  21.00 Quiz

Lørdag	  20.08
Kl.	  08.30 Frokost
Kl.	  10.00 Avgang	  båten	  med	  gruppe	  1.

Orientering	  fra	  Den	  Norske	  Turistforening	  Sør.	  	  «Klart	  det	  går»!
Minimesse	  åpner.

Kl.	  13.30 Lunsj.	  
For	  de	  som	  ønsker	  det,	  tilberedes	  evt fangst	  fra	  båtturen	  på	  brygga.	  	  Ansvarlig	  
er	  Tom	  Atle	  Steffensen	  fra	  NHF	  Agder.	  	  Backup fra	  leirskolen	  dersom	  man	  ikke
får	  fangst.

Parallelt	  program	  som	  formiddag.
Kl.	  14.30 Avgang	  båten	  gruppe	  2	  	  

Kl.	  19.00 Middag
E.	  middag Samling	  /	  quiz	  	  

Søndag	  21.08	   EGENANDELER	  	  	  	  	  	  	  medlem	  	  	  ikke	  medlem
Kl.	  08.30 Frokost	   Voksne: kr.1.000	  	  	  	  	  kr.	  2.000
Kl.	  10.00 Aktiviteter	  i	  strandkanten	   Barn	  o.	  16	  år	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  kr.	  	  	  500 kr.	  	  	  	  	  500

Barn	  u.	  16	  år	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Gratis	  	  	  	  	  	  	  	  	  kr.	  	  	  	  500
Kl.	  13.00 Lunsj,	  takk	  for	  denne	  gang	  	  	   Assistent/ledsager	  kr.	  	  500	   kr.	  	  	  	  	  500

PÅMELDING	  SEINEST	   1	  JULI
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Et besøk i Peterskirken  
i Vatikanstaten gjør  
stort inntrykk!
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ROMA, den evige stad
Alle veier fører til Roma, heter det. For mange og meg inkludert har det alltid vært 
en drøm å komme til Roma. Det skulle ta nesten 60 år før anledning bød seg for 
meg. I flere uker bygde det seg opp en spenning. Omsider skal jeg få oppleve 
Den evige stad! 

■  Tekst: Torleif Støylen / Google
■  Bilder Torleif Støylen / Google

Etter legenden ble Roma grunnlagt 21. 
april 753 f.Kr. av Romulus. Denne 
datoen var basisen for den romerske 
kalender og den julianske kalender (ab 
urbe condita). 

Roma er nok kjent for den fantastiske 
arkitekturen som utviklet seg for snart 
2000 år siden. Og som i så stor grad 
eksisterer den dag i dag. Alle har hørt 
om Colosseum som ble bygget i løpet 
av 8 år, Spansketrappen, Den vakre 

Tretifonten, Peterskirken, Pantheon. 
Listen kan gjøres uendelig. Roma blir 
man aldri ferdig med. En av våre fan
tastiske guider på turen nevnte at hun 
stadig «finner» nye små steder med 
mye historie. For en person som har 
lest sin historie og hørt om Cæcar – 
han vandret i gatene i Roma, Keiser 
Augustus som skrev ut mantall i hele 
verden satt på sitt slott i Roma og 
skrev. Verdens største Cirkus holdt til i 
byen for nesten 2000 år siden.

Hvordan komme seg til Roma!
Det er daglig avganger fra Norge til 
Roma. Flere flyselskaper har Roma 
som destinasjon. De fleste må nok 
reise via Gardermoen.

I vårt reisefølge denne gangen var det 
flere personer som hadde med egne 
rullestoler, både stor elektrisk rullestol 
og mindre manuelle. Assistansen til 
flyet på Gardermoen fungerte bra og 
alle kom seg hurtig og greit om bord. I 

Vibecke Selliken ønsker velkommen til Roma.
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Roma var det litt mer utfordrende. Det 
tok tid, først inn i en lastebil/ buss der 
sto egne rullestoler, heis ned til bak
ken, deretter over i en maxitaxi der de 
ble kjørt til ankomsthallen. Dessverre 
fikk en av rullestolene en skade under 
transporten, men ved hjelp av noen 
penner og Gaffateip fikk vi til en slags 
løsning og eieren av stolen ble ganske 
fornøyd med løsningen. Også på retu
ren opplevde vi at det meste fungerte 
greit. Litt tregt gikk det i Roma, men 

det skyldes nok at betjeningen på fly
plassen ikke var godt nok forberedt.

Hvordan er det å komme  
seg frem i byen?
For gående er det små problemer. 
Som en kuriositet er den største utfor
dringen den enorme mengden av 
turister som besøker Roma i seson
gen. Som en anbefaling er nok tiden 
før mai og etter august den beste. Det 
er køer overalt. På restaurantene, på 

severdighetene i gatene og på de 
mange utkikspunktene.

For en person som kjører rullestol er 
utfordringene mange. Å trille på bro
stein er utfordrende. Brosteinen i 
Roma er flere hundre år gammel og 
det er ikke særlig sannsynlig at man 
legger ny asfalt opp på denne. Vil 
absolutt anbefale rullestol med store 
hjul og en god trykkavlastende pute for 
tur gjennom byen. Viktig også å gi seg 

Regionstyret møter tillitsvalgte fra våre søsterorganisasjoner i Italia.

Enten er dette en som skal på karneval, eller så tilhører han 
sveitsergarden som passer på paven for oss!

Fra vakre Peterskirken.
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god tid og ikke gjøre forsøk på å opp
leve hele Roma på kortest mulig tid. 
Plukk deg gjerne ut noen ønskesteder 
og fordel disse over så mange dager 
som du har til rådighet. Husk at Roma 
«blir du ikke ferdig med». Kast en mynt 
i Tretifontenen og du vil returnere til 
byen en gang.

Selvfølgelig er Peterskirken et naturlig 
reisemål i Roma. Den ligger i utkanten 
av miniputtstaten Vatikanet, som vi 
ikke fikk besøkte på ordentlig, men i 
følge vår flinke guide Amélie, hadde vi 
ene foten i staten, så da var nok de 
fleste fornøyd likevel. Noen fra grup
pen fikk seg en stor overraskelse 
denne første søndagen i mai. De 
ankom Petersplassen rundt lunsjtider 
og reagerte nok på at det var veldig 
mye folk til stede. Plutselig ble opp
merksomheten rettet mot en av byg
ningene og her viste det seg at pave 
Frans skulle holde sin vanlige søn
dagspreken. Visst nok var det flere enn 
100 000 mennesker til stede.

Kan ikke unngås på  
besøk i Roma!
Amfiteateret Colosseum er nok like 
godt kjent i verden som selve byen 
Roma. Dette praktfulle bygget er kan
skje første stoppested for alle som 
besøker byen. Colosseum ble bygget i 
løpet av 8 år i årene 72 – 80 e.Kr. Til 
sammen 10.000 slaver måtte til for å få 
bygget reist. Egentlig var dette krigs
fanger. Colosseum ble påbegynt av 
keiser Vespasian i 72 e. Kr. Den øver
ste 4. etasjen ble bygget av Titus, og 
amfiteateret ble innviet i år 80.
 
Bygningen forfalt i kristen tid, og deler 
av den ble ødelagt av et jordskjelv i 
1349. Anlegget hadde marmorbenker 
med sitteplass til over 50 000 tilskuere, 
ordnet etter rang, slik at de minst 
betydningsfulle – som kvinnene – satt 
øverst. Nærmest arenaen var det en 
losje for keiseren, hans familie og 
vestalinnene. Senatorene satt også 
nederst. Alle fikk nummererte plasser. 
Billettene var trebrikker, der inngang, 

midtgang, rad og setenummer var ris
set inn. Systemet var så vellykket at 
opptil 70 000 mennesker kunne 
komme seg ut eller inn på få minutter. 
Noen bedre ordning er aldri funnet, slik 
at Colosseum er blitt prototypen for 
moderne sportsarenaer.

Arkitekten er ukjent. Bygningen er 
ellipseformet, og har en lengde på 188 
m, er 155 m bred og 48 m høy.

Interiørene er gått tapt, men det skal 
ha vært et plankegulv over rommene 
for scenemaskineriet. Colosseum var 
antikkens største amfiteater for dyre 
og gladiatorkamper. Disse pågikk til 
innpå 500tallet. 

Det helt spesielle med dette bygget er 
tilgjengeligheten. Det er til og med 
montert heis innvendig i bygget slik at 
besøkende med bevegelsesvansker 
kan komme til høyere oppe i 
Colosseum, for å bedre kunne se og 
oppleve dette fantastiske byggverket.

Denne vakre bygningen er et viktig mål for besøkende til Roma. Pantheon, Alle guders tempel, er en av de best 
bevarte bygninger og mest betydningsfulle monumenter fra den romerske keisertidsarkitektur. Den ble trolig 
bygget i 120-årene e.Kr.
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Trevifontenen (Fontana di Trevi) er den 
største og mest berømte fontenen i 
Roma. Fontenen fra barokken er vel 26 
meter bred og 20 meter høy. Ved et 
besøk bør man ifølge legenden kaste 
en mynt over skulderen i fontenen. 
Dette vil bringe lykke og sikre at en får 
se Trevifontenen igjen seinere i livet. 
 
Med fasaden til Palazzo Poli i bak
grunnen ligger ønskebrønnen  Trevi
fontenen  vakkert til på Piazza di Trevi.

Den vakre Trevifontenen sto ferdig i 
1762. Blant figurene i fontenen er den 
mest sentrale, Havets konge, Neptun 
(av Pietro Bracci). Neptun er omgitt av 
sjøhester og to tritoner som prøver å 
holde styr på hestene.

En vandring i byen er en tur gjennom 
historien. Hele byen er spekket av rui
ner som alle har en historie å fortelle.  
Jeg har beskrevet noen av de mest 
kjente stedene å besøke. Disse må en 
få med seg. Men ved å planlegge en 
senere tur kan en prøve å finne frem til 
de små skattene, de mindre kjente 
stedene. Vi besøkte restauranten 
l*Antico Casale la Carovana. Her ble 
det også funnet ruiner fra gamle tider 
når man begynte å grave i jorden. Så i 
tillegg til nydelig mat, fikk man med 
seg en oase i den lille parken som 
hører med.

En tur til den evige stad er absolutt å 
anbefale.

En staselig Julius Cæsar på 
sin sokkel.

Trevifontenen (Fontana di Trevi).
Foto: David Iliff, Wikipedia.
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Hansastadt Lübeck var i siste del av 
middelalderen en av Tysklands viktig
ste handelsbyer, og selve knutepunk
tet for Hansaforbundet, som hadde 
viktige forgreininger til Norge, særlig 
Tønsberg og Bergen.

Hotellet vårt lå kun få meter fra 
Holstentorbyporten, som ble oppført 
i siste del av 1400tallet. Holstentor 
er i dag byens varemerke, som blant 
annet er avbildet på emballasjen til 
byens spesialitet, marsipan. Lübeck 
ligger på en liten øy, naturlig formet 

ettersom elven Trave deler seg før 
gamlebyen og samler seg igjen ned
enfor. Langs kanalene var det fine 
gangveier som var flittig benyttet og 
mange sto langs land og prøvde fis
kelykken.

I gamlebyen var det brosteiner og litt 
bratt. I vår gruppe var det ingen med 
rullestol, men rullatorer og krykker. 
Alle ble med på den guidet turen 
rundt og det gikk bra. Men i sentrum 
var det helt topp med gågater, knei
per, barer og restauranter med uten

dørs servering i en historisk ramme. 
Opp i tårnet på St. Petri kirken kom 
man ikke med rullestol, her var det 
for mange trapper opp til heisen. 

Det var også eneste plassen ikke alle 
kunne bli med.

Men her holdt de på utbedringer, så 
kanskje også det blir mulig. Hotellet 
var av ypperste standard med store 
rom, god plass og store heiser. 

Historisk by med forgreninger  
til Tønsberg
Lübeck ble år 1987 oppført på Unescos liste over Verdensarven og er  
en av de fineste, mest levende middelalderbyene i hele Europa.  

■  Jan Arne Dammen
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Leder i Vestfold poliolag ønsket alle velkommen og spesielt 
nestleder i NHF Oslofjord Vest Stein Wilmann som var invi
tert til møteleder. Stein Wilmann er med i en gruppe i NHF 
som kaller seg endringsagentene og det var dette oppdra
get han innledet med å fortelle om. Fornyelsesprosessen 
som er i gang i NHF skal vurdere handikapforbundets sam
funnsoppdrag fra 2017 fram til 2030. Veldig interessant for 
oss å få denne innføringen og Stein oppfordret oss til å 
komme med innspill i prosessen.

Etter at innkallingen og dagsorden var godkjent, ble Stein 
valgt til møteleder. Årsmeldingen ble lest og godkjent, det 
samme ble regnskapet med revisorrapport. 

Styret hadde sendt inn 3 forslag til årsmøtet. Det første var 
at vi må følge NHF lovverk å endre vårt navn fra Vestfold 
poliolag til LFPS Vestfold. Vi har strittet lenge imot og fort
satt kommer vi nok til å si at vi er Vestfold poliolag, men 
offisielt heter vi LFPS Vestfold.

Neste forslag var å bevilge kr. 25000 til NHF Oslofjord Vest 
for at de skal være i stand til å drive det gode arbeidet de 
driver i regionen.

Det tredje forslaget var å bevilge kr. 25000 til Landsforeningen 
for polioskadde for at de skal kunne markedsføre resulta
tene av «Polioundersøkelsen 2014» i framtidig helsepolitisk 
arbeid.

Når vi kom til valget gikk det uten de store overraskelsene. 
Valgkomiteens forslag ble godkjent. Sekretær Kari M. 
Johansen og styremedlem Toril Kvaale Eriksen tok gjenvalg. 
Nytt styremedlem ble Line Mau Hersve og vara ble Else 
Bakke.

Et hyggelig årsmøte som ble avsluttet med snitter og kake.

Referat fra årsmøtet i  
Vestfold poliolag
Vestfold poliolag avholdt sitt årsmøte 31. mars på Furulund kro i Stokke. 

■  Tekst: Torunn Jacobsen

Vestfold poliolag styre inviterer medlemmer i Buskerud, 
Telemark og Vestfold til samling på Scandic Park Hotel, 
Sandefjord, fra fredag 26. august til søndag 28. august.

Vi møtes til middag fredag kl. 1900. Rommene bør være 
klare for innsjekking fra kl. 16.00.

Sandefjord er hvalfangerbyen og de som ønsker det kan 
være med på en guidet tur i Hvalfangstmuseet lørdag 
formiddag. Vi vil være tilbake på hotellet til lunsj. De som 
ikke vil være med, kan ta seg en tur ned på kaia og se på 
livet der.

På ettermiddagen vil Line Hersve fortsette sitt arbeid med 
innføring i hvordan vi kan bruke internett og lukket gruppe 
på facebook til å få kontakt med personer med polio vi 
møter i forskjellige sammenhenger. De som vil være med 
på det, oppfordres til å ta med nettbrett eller en data
maskin som kan brukes for å være med på dette. 

Line vil også vise hvordan man finner fram til Lands
foreningens hjemmeside.

På lørdagskvelden blir det servert middag i en egen avde
ling for vår gruppe. Senere på kvelden blir det sosialt 
samvær. 

Egenandelen for helgen blir kr. 650 per person. Vi må ha 
påmelding til leder i hvert lag innen 15. juni eller snarest 
etter at dette bladet kommer ut til medlemmene. Dette er 
viktig for vi må følge de avbestillingsfristene som gjelder 
hvis vi må endre på antall personer vi har reservert for.

Vi håper selvfølgelig på god oppslutning om helgen og 
ønsker hver enkelt hjertelig velkommen.

Hilsen
Styret i Vestfold poliolag

Vi møtes på Scandic Park Sandefjord 26. – 28. august
■  Tekst: Torunn Jacobsen
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Noen blikk på  
tilgjengeligheten i Drammen
We don’t lovin’ it!
■  Tekst og bilder: Atle Haglund

På selveste McDonalds er det 
kun et trinn som gjør at en med 
rullestol ikke kunne komme inn 
etter stengetid på senteret. 

Vi konkluderte med at det skulle 
vært interessant å kontakte 
McDonalds Norge for å høre om 
deres interesse for at alle deres 
restauranter skulle være  
universelt utformet.

Kinoen i Drammen fikk ikke 
godkjent. Håpløst inngangs-
parti til kiosken, manglende 
lederlinjer og dårlig merking 
til heis. 

Det kan også nevnes at  
belysning skapte usikkerhet 
for de fleste.
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På de to bildene over ses stedet Dickens som nylig har pusset opp for noen mill.
De har laget ekstra inngang et annet sted på bygget hvor det på innsiden av inngangen er en naturlig 
helling på gulvet som gjør at vi kommer rett inn via wc området med tilgang til hc toalett. Dette kunne 
nok vært bedre merket. 

De tre bildene over viser et uhell 
ved bruk av rampe og elektrisk  
rullestol.  Rampa sklir av trinnet og 
rullestolen faller ett trinn ned.  Det 
heldige var at betjeningen selv fikk 
oppleve utfordringene ved en slik 
forflytting. Stedet er Jonas B  
og hadde forøvrig et brukbart  
Hc-toalett. 

Vi var også innom flere steder hvor 
vi konkluderte med at det fantes 
løsninger på enkle ombygninger 
med velvilje i fra gårdeiere. Folk i 
fra rådet i kommunen var med på 
befaringen så alle saker følges  
direkte opp i fra disse.



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 per
soner som selv har fått livet snudd på 
hodet etter alvorlig sykdom, ulykke 
eller fått barn med funksjonsnedset
telse, eller er pårørende. Disse perso
nene har møysommelig gått gjennom 
sin egen situasjon, og har erfaringer i 
hvordan de skal «få livet i gang igjen.» 
Tjenesten disse faglig dyktige perso
nene kan gi, er basert på prinsippet 
om hjelp til selvhjelp. Deres viktige rolle 
er at de er et medmenneske med 
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 like
personer. Ta kontakt med disse så kan 
de gi deg råd og bistand.

Rettighetsnettverk
Etter hvert når man er ferdig med 
behandling og rehabilitering kommer 

en ny fase. Kanskje må boligen byg
ges om, kanskje klarer ikke familien 
seg alene uten hjelp, hvilke tjenester 
kan familien få fra kommunen, hvilke 
hjelpemidler 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: arvkr@online.no

Brukerstyrt personlig assistent 
(BPA) og kommunale tjenester
Inger Kvennodd
Tel.: 915 97 021
E.post: vkvenno@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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Regionstyre 2015–2017

Leder:

Gunvor Hegni

Flatdalsvegen 

3841 Flatdal

Tlf.: 909 52 295

Epost: ghegni@online.no

Nestleder:

Stein Wilmann

Frognerhagen Nord 1,

3751 Skien

Tlf.: 906 28 504

Epost: stein@gorgonvaktmester.net

Styremedlemmer:

Atle Haglund

Rudstunet 20

3530 Røyse

Tlf.: 930 54 244

Epost: atle@atlesiden.no

Anne Cecilie Selberg 
(i permisjon fra styret)
Steinsvingen 3 e
3615 Kongsberg
Tlf.: 952 21 324

Epost: anneselberg@hotmail.com

Inger Kvennodd

Rindesveg 16

3950 Brevik

Tlf.: 915 97 021

Epost: vkvenno@online.no

Vibecke Selliken

Gydasgt. 10

3722 Skien

Tlf.: 988 22 576

Epost: vibeckesel@msn.com

Varamedlem:

Åse Synnøve Jakobsen

Gråspurvveien 28

3482 Tofte

Tlf.: 906 31 046

Epost: asesynjakobsen@hotmail.com

Hvem er vi?

Anna-Lisbeth Mikalsen 
Regionkontorleder
Tlf.: 913 03 738
Epost: annalisbeth.bakke@nhf.no
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Trim og trivsel med A.L.F. Buskerud

Våre onsdagsturer er populære og 
flere og flere blir med på morgentur 
langs Drammenselva. Opplegget er at 
vi går alle en halv time i vårt eget 
tempo. De sprekeste snur så og der 
de tar igjen baktroppen, blir det kaffe 
og gode historier. Dette har fungert 
veldig bra og alle blir varme i trøya. Bli 
med en tur du også. Utgangspunktet 
er nede ved elven på Steinberg hver 
onsdag kl. 10.00.

Etterpå blir det kafétreff på 
Solbergsenteret fra kl.12.00 

45 omkommer og 500 dør av kon-
takt med kjemikalier viser ny rap-
port. Sykdom og skader på norske 
arbeidsplasser koster samfun-
net 30 milliarder kroner hvert år. 
Arbeidsrelatert sykdom er den 
største utgiftsposten.  

- Arbeidsrelatert sykdom og 
skade rammer enkeltmennesker 
og bedrifter hardt. Og det koster 
samfunnet 30 milliarder kroner i 
året.  Mesteparten av dette kunne 
vært unngått med tiltak som kos-
ter en brøkdel.  Godt HMS-arbeid 

lønner seg, både for de ansattes 
sikkerhet og helse, for bedriftene 
og for samfunnsøkonomien, sier 
direktør Ingrid Finboe Svendsen i 
Arbeidstilsynet.

500 dør av kjemikalier
■  Av Jan Arne Dammen

A.L.F. Buskerud ønsker å bidra til fysisk aktivitet for medlemmene. 
For mange av oss er bakkene blitt brattere og trappa tyngre og 
dette ønsker vi å gjøre noe med, sammen!

■  Av Jan Arne Dammen

Høsttreff
Høsttreffen til A.L.F. Buskerud 
går i år til Beitostølen. Styret i 
samarbeid med JRK Turbusser 
jobber i disse dager med  
opplegget.  
Mer info på  
www.alfnorge.no/Buskerud
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Sofakroken

■  Foto: Jan Arne Dammen

«Åffer ska hu derre få  
lov te å kjøre inni butikken 
når ikke jeg får lov”?

Det å bruke rullestol viste seg ikke å være fullt så ukomplisert som det var –  
i mitt hode – før jeg måtte ha en slik selv. Det er en stol av enkleste slaget og 
uten motor jeg har – foreløpig. Så vil tiden vise om det blir andre typer senere. 
Det er jo noe avhengig av hvor lenge Vårherre vil ha meg her på kloden.  
Det er gått snart 89 år av livet, så da tar en ingen ting for gitt. 

Når det gjelder framkomstmidler for de 
som bein og rygg har streiket for, så er 
det de siste tiårene kommet uendelig 
mange typer kjøredoninger  som dek
ker ulike behov. Enkle og kompliserte 
 fra en stol, som min, til en komplisert 
bil som kan utføre mengder tjenester  
har armer og staker som stikker ut 
over alt, og minner om et innsekt. Vi 
ser alle variantene i bylivet lørdag for
middag  fra det enkleste til motoriserte 
doninger med to, tre og fire hjul. Og jeg 
har sett dem i bilkø ved fergekaia i 
Sandefjord på veg mot Strømstad. 

Det kreves også av lille meg med stol i 
bagasjerommet og legitimasjon i bilvin
duet, at jeg stiller  i kø “med de store”  
om jeg skal få plass så nær en heis at 
det lar seg gjøre å bli med på tur  selv 
om jeg har hjelper. Slik må det være. 
Så det er ikke det jeg tenker på når jeg 
innledningsvis sier at det var “annerle
des” enn jeg hadde trodd det å være 
rullestolbruker. 

I mange tiår har jeg i sosiale sammen
henger vært omgitt av rullestoler og 
hjelpemidler  ved møter/arrangemen

ter og slikt i regi av NHF bl.a.  Det var 
glidd inn i hugen på en slik måte at jeg 
ikke kunne holde fra hverandre hvem 
som brukte hjelpemidler og evt. hvilke. 
Når jeg kom hjem etter et slikt “treff “, 
og skulle ordne inntrykkene, nye men
nesker jeg hadde hilst på for eksempel 
 så måtte jeg ofte stoppe opp og 
spørre meg selv: “Hvordan var det nå 
med henne  hadde hun hjelpemidler 
av noe slag? Satt hun i stol?  eller var 
det bare rullator?  eller  nei ….”  
usikkert  det kunne stoppe opp der, 
og så viktig var det jo ikke heller. Det 
viktige var det nye bekjentskapet, 
mennesket jeg hadde snakket med for 
første gang. Og der var jeg i tankene 
da jeg var synlig i friluft for første gang 
med rullestol. 

En ung mann som alltid stiller opp der 
han ser noen trenger han, tilbød seg 
en dag å kjøre  meg og rullestolen i min 
egen bil til l MENY som ligger bare  et 
par hundre meter unna hjemmet mitt. 
Selvsagt sa jeg tusen takk,   jeg kom 
ut en tur for første gang på lenge, og 
kunne plukke varer selv. Den første 
overraskelsen ved ankomsten var alle 

de hyggelige menneskene som lot til å 
kjenne meg. Så fin velkomst av så 
mange som smilte og nikket og spurte 
om det var noe de kunne hjelpe meg 
med. Selvsagt er en klønete i starten 
så det syns nok! Jeg tok meg fram 
gjennom hyller og smale passasjer, og 
det gikk bra  i hvert fall med de hyllene 
jeg kunne nå fra denne stillingen. Og 
de jeg ikke kunne nå  de var det nok 
av søte mennesker som ville hjelpe 
meg med. 

En som ikke synes ting var så greit var 
en liten23åring som klengte seg på 
sin mamma og sa noe slikt som “åffer 
ska hu derre få lov te å kjøre inni  butik
ken når ikke jeg får lov”?. Og en nyde
lig, omsorgsfull mamma bøyer seg 
over poden sin og sier knapt hørlig  
men hørlig  “damen er gammel og hun 
har vondt mange steder, hun kan ikke 
gå, det kan du, og du må ikke snakke 
høyt og peke på henne”. Hvoretter hun 
kom bort til meg og sa “det er håpløst 
med unger når en skal handle, for en 
må “forhandle” med dem hele tiden  
kan jeg hjelpe deg med noe.? Hjelperen 
min, den unge mannen, lot meg i fred 
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og holdt seg i nærheten  dette har 
han gjort før. 

De som ekspederte var usedvanlig 
hyggelige, alle nevnte det fine været vi 
hadde i dag, og tok turen ut fra plas
sen sin bak disken og ut på “gulvet” 
med varene  jeg kjøpte. Og en gruppe 
til må nevnes  herrer  yngre og eldre 
 de var så galante, og de nådde i all 
sin lengde opp dit få andre nådde, og 
en av dem avleverte et galant bukk i 
tillegg. Storveis var det hele vegen. En 
ny erfaring var det også at en kommer 
så lavt ned i forhold til ferskvaredisker 
i en slik situasjon. Det hadde jeg ikke 
registrert før da jeg gikk på to bein, 
men det var jo så lenge siden sist jeg 
var i butikk. 

Siste innkjøp var blomster, det var så 
absolutt dagen for det.  Den vakre 
damen i blomsteravdelingen nevnte 
også det fine været og pratet lenge og 

var så hyggelig. Hun smilte og puttet 
noen ekstra blomster i buketten min, 
og endelig kunne vi dra hjem igjen . 
Blomsterdamen fulgte meg helt ut til 
bilen  gikk ved siden av hjelperen min, 
og hun lurte på om jeg fikk festet sik
kerhetsbeltet selv  hvis ikke hun kunne 
hjelpe meg.? Jeg klarer det selv, og 
omsider, d.v.s. etter 3 minutter var kjø
returen gjort, og vi var hjemme i tunet 
mitt i Porsgrunnsvegen 19 A. 

Så fint at det er så mange hyggelige 
mennesker, og jeg skal heretter gjøre 
alt for å bli kvitt følelsen av å kveles av 
omsorg.  Omsorg er så fin en ting, og 
det er vel ikke for mye av den sånn 
generelt kan jeg tro. Og jeg satt igjen 
med den den sterke følelsen av takk
nemlighet  den jeg så ofte kommer 
tilbake til, for den bør det avgjort også 
være nok av. Og sannheten i det gamle 
ordet om at “en lærer så lenge en 
lever”  det har jeg erfart. Og derfor er 

det så spennende å leve. Det er noe 
nytt å lære hver eneste dag. 
God Sommer fra alle medlemmer i 
“A.L.F. i Telemark” med  Else som etter 
fattig evne prøver å gjøre sitt til at det 
skal gå godt med laget vårt.  

Hilsen Else B Andren

Else møter folkemusikk-kongen Knut Buen.
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Ridderdagene på Storedal er en videreføring av 
Erling Stordahls filosofi om økt livskvalitet for 
funksjonshemmede gjennom aktiviteter i frilufts
liv, kultur og natur. I 1970 grunnla han Storedal 
Kultursenter. Erling grunnla også Beitostølen 
Helsesportssenter, og ikke minst skirennet 
«Ridderrennet».  Han sto også bak «Ridderrittet», 
som opprinnelig var et sykkelritt for synshem
mede med ledsagere. 

Lørdag 20. august hedrer vi han under 
Ridderdagene med «Erling Stordahls Minneritt».
Sykkelrittet har 4 forskjellige distanser, er åpen 

for alle og arrangeres fra Storedal Kultursenter i 
Skjeberg. Rittet har vært arrangert tre ganger 
tidligere under Ridderdagene på Storedal, da 
som «Ridderrittet».

Påmelding og mer informasjon på vår hjemme
side:  www.ridderdagene.no 

Følg oss også på Facebook: Ridderdagene på 
Storedal

Mer informasjon kontakt Diane S. Hanisch på 
tlf. 950 49 055

Ridderdagene på Storedal (fra 19.8 – 21.8)  
inviterer til Erling Stordahls Minneritt lørdag 20. august. 

Erling Stordahls Minneritt 2016
■  Tekst og foto Jan Arne Dammen
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Ridderdagene på Storedal 
Fra 19. – 21. august 2016

■  Tekst og foto Jan Arne Dammen

Ridderdagene er en opplevelsesrik aktivitetshelg som arran
geres for fjerde gang i 2016. Aktivitetene er tilpasset alle, 
men meget velegnet for funksjonshemmede. Sykkelløpet 
«Erling Stordahls Minneritt» vil bli arrangert sammen med 
mange andre friluftsaktiviteter og kulturelle opplevelser.

Lørdag arrangeres «Erling Stordahls Minneritt» med 4 dis
tanser, terapiridning, utstillinger, yoga, laserskyting, arkeolo
gisk utgraving, klatrevegg, snekring av fuglekasser, truger, 
hoppeslott, «levende» bikuber, malerkurs for barn og for
skjellige ridder og speideraktiviteter. 

I tillegg har vi Ridderleir med overnatting i telt og lavvo samt 
sosialt program med grilling og underholdning i lavvo og 
konsert i amfiteateret. Og ikke minst Tahirlekene. På søndag 

blir det vannaktivitetsdag ved Vispen sjøsenter i Skjærviken.  
Her blir det mye moro med bl.a. seiling, padling, yoga og 
grilling.

Dette er et sosialt treff i form av integrering i et arrangement 
hvor både funksjonshemmede og funksjonsfriske barn og 
unge deltar. Vi ønsker at deltagerne skal få oppleve glede, 
mestring og begeistring gjennom fysisk aktivitet og sosialt 
samvær.

Påmelding og mer info på www.ridderdagene.no
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Har du hjelpemidler og 
skal reise i Norge i  
sommer er det en del  
informasjon det kan  
være nyttig å vite enten 
du skal reise med bil,  
tog eller fly.

Reisehjelpemidler
Hvis du har en takheis eller personløf
ter hjemme, kan det kanskje by på 
noen problemer å reise bort. Det finnes 
imidlertid transportable hjelpemidler 
som sammenleggbare personløftere 
og flyttbare toalettforhøyere du kan ta 
med deg på reise. Kriteriet for å kunne 
søke om disse er at hjelpemidlene er 
nødvendige ved besøk hos familie og 
venner.

Korttidsutlån
Like enkelt er det ikke å få med seg en 
seng. Da må du sjekke med kommu
nen du skal reise til om de kan levere 
en seng til adressen du skal besøke. 
Hvis kommunen ikke kan hjelpe, kan 
du kontakte hjelpemiddelsentralen i 
fylket du skal besøke. Har hjelpemid
delsentralen utstyret på lager, låner vi 
det ut den tiden du er på besøk. 
Kriteriet er at du har tilsvarende utstyr 
på varig utlån hjemme. Det er lurt å 
være ute i god tid, for at vi skal få 
utstyret på plass til du trenger det.

Reise med tog
Vi får av og til telefoner fra fortvilede 
brukere som har kommet med tog inn 
til Oslo, men som ikke får være med 

toget hjem igjen. Årsaken er at den 
elektriske rullestolen er for lang. Det er 
dessverre ingenting vi kan hjelpe deg 
med om du står fast. I følge NSB er 
plassen for rullestoler 700 x 1200 milli
meter. De fleste scootere og utestoler 
fra NAV er lenger enn dette, mens de 
fleste stolene til begrenset utebruk er 
innenfor grensen.

NSB har også målkrav for vekt. En rul
lestol kan ikke veie mer enn 350 kilo 
inklusive bruker. Skinnene som brukes 
for å kjøre rullestoler ut og inn på toget 
har en tålegrense på 250 kilo og ram
pene har en grense på 300 kilo. Er rul
lestolen for lang eller for tung, bør du 
vurdere om du tør ta sjansen på toget.

Reise med fly
Hvis du har behov for å ha med rulle
stolen på flyet, må du gi beskjed om 
dette når du bestiller billett. Ved inn
sjekk får du ofte spørsmålet om den 
elektriske rullestolen har tørr eller 
gelebatteri. Elektriske rullestoler fra 
hjelpemiddelsentralen har gelebatte
rier. Dette er batterier som er fylt med 
en halvflytende veske som godkjen
nes som nonspillable, og kan derfor 
fraktes med fly uten krav på spesiell 
emballasje. Batteriene skal være mer
ket ihht IATA sine krav. Alle elektriske 
rullestoler som hjelpemiddelsentralen 
leverer har batterier som tilfredsstiller 
dette kravet, og på batteriene står det: 
“This battery is NONSPILLABLE as 
defined in IATA Dangerous Goods 
Regulations Packing Instructions 806, 
Special Provision A67”

Batterier som ikke inneholder en fly
tende veske som vann eller syre, eller 

halvflytende som gele kalles tørre bat
terier. De mest vanlige brukes på fjern
kontroller, mobiltelefoner, klokker osv. 
Men det er også en del hjelpemidler 
som benytter denne teknologien, for 
eksempel drivaggregat Viamobil V25 
fra Invacare, Wheeldrive fra Sunrise 
Medical og Molift personløfter. Det er 
ingen krav/restriksjoner på disse i for
bindelse med flytransport. 

Behov for reparasjon
Hvis hjelpemidlet ditt blir ødelagt på 
flyreisen, er det viktig at du melder i fra 
til flyselskapet før du kontakter hjelpe
middelsentralen for å få reparert hjel
pemidlet. Hjelpemiddelsentralen vil i 
etterkant kontakte flyselskapet for å 
undersøke mulighetene for å få refun
dert reparasjonsutgiftene.

Går hjelpemidlet ditt i stykker i ferien, 
kan du kontakte hjelpemiddelsentralen 
i fylket du besøker for å få hjelp. 
God tur.

På reise med hjelpemidler 
■  Tekst: Bente Kaldheim, avdelingsleder, Rådgivning og utredning  
■  NAV  //  Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus 

Nytt fra NAV
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Endringsagentene jobber videre
Vel tre måneder etter den første «Endringsagent»samlingen, som du kunne lese  

om i forrige Grenseløst, var agentene samlet igjen i begynnelsen av mai, for å jobbe 

videre med årets store organisasjonsprosess.

■  Tekst: Ida C. Freng
■  Foto: Sissel Eidhammer

Denne gangen var det SWOTanalyse 
og skriveverksted for NHFs samfunns
oppdrag som stod på programmet 
ingen liten oppgave på bare to semi
nardager. Først ut var imidlertid en 
innledning fra regissør Kjersti Horn. 
Hun la særlig vekt på at man må 
akseptere sin funksjonsnedsettelse og 
reflektere over den, for så å snu den til 
et fortrinn. – Da jeg gikk gravid med 
nummer to, sa jeg til folk at jeg håpet at 
jeg fikk et barn som var som meg bare 
for å se reaksjonen, fortalte hun. Horn 
var i tillegg åpenhjertig om egen ung
dom, og det hun opplevde som mangel 
på de viktige samtalene: samtaler om 
seksualitet, kjærlighet og om man 
kunne håpe å finne noen som elsket 
en. Hun var i tillegg krystallklar på at 
funksjonsnedsettelsen er en viktig del 
av hennes identitet. Etter innlegget ble 
det rom for spørsmål og refleksjon, og 
nestleder i NHF Torill Heggen Munk 
kommenterte at mennesker som er 
født med en funksjonsnedsettelse ofte 
virker som om de har lavere selvtillit 
enn de som har fått den senere i livet, 
for eksempel ved en skade. Kan det 
skyldes at sistnevnte ikke identifiserer 
seg med sin funksjonsnedsettelse, 
undret hun? Etter en lang og åpenhjer
tig samtale, der Horn fikk medlemskap 
i Handikapforbundet som innledergave, 

var det duket for den første av de to 
store oppgavene: SWOTanalysen.

SWOT
Den korte betegnelsen står for styrker, 
svakheter, muligheter og trusler 
(strengths, weaknesses, opportunities 
and threats). Leder i NHFU Oslo 
Henriette Nielsen holdt en kort og kon
sis innledning om hva hun ser på som 
organisasjonens svakheter og styrker.
 Vi har en utfordring i synkende med
lemstall og høy gjennomsnittsalder. I 
tillegg kan det virke som om vi av og til 
vedtar handlingsplaner og andre planer 
for planens skyld, men vi er ikke like 
gode på gjennomføring. Jeg savner 
mer utadrettet virksomhet, sa hun.
Helt svart er imidlertid fremtiden ikke, 
Nielsen kunne peke på viktige styrker 
også:
 Politikerne stoler på oss, og det er 
tyngde i navnet vårt. Organisasjonen 
har sett verdien av ungdommen, og gir 
oss hjelp og støtte til å komme på fote 
igjen. Vi må heller ikke glemme våre 
viktige internasjonale prosjekter, og at 
vi er gode på samarbeid og allianser, 
påpekte hun.

SWOT analysen er et strategisk plan
leggingsverktøy som kan brukes for å 
vurdere styrker, svakheter, muligheter 

og trusler i organisasjonen. Analysen 
tar for seg interne og eksterne faktorer 
som kan hjelpe eller true din bedrift i 
forhold til å nå sine mål. Endrings
agentene ble delt inn i grupper, og job
bet med resultatene av arbeidet som er 
gjort ute i organisasjonen siden sist. 
SWOTanalysen vil bli presentert i neste 
runde med endringsagentene «ute i 
felten».

Samfunnsoppdrag
Dag to sto den kanskje største oppga
ven hittil for døren: starte skrivingen av 
NHFs samfunnsoppdrag. Seansen ble 
innledet med skriveverksted, ledet av 
NTB Arkitekstfrilanser Aage Rognsaa, 
som utfordret agentene til å leke seg 
med ord og uttrykk, finne nye og spen
nende måter å uttrykke våre verdier og 
saker på, og rett og slett leke seg litt 
med retoriske grep. I gjennomgangen 
etter gruppearbeid ble det rom for 
både ros, godlynt humring og en og 
annen ahaopplevelse av eget og 
andres stoff. Prosjektkoordinator 
Ragnhild Heggen skal i ukene fremover 
sammenfatte gruppenes arbeid, og så 
skal resultatene igjen spres ut til fjern 
og nær i organisasjonen før endrings
agentene møtes igjen i slutten av okto
ber for den siste fellessamlingen.

Engasjerte: 
Regissør 
Kjersti Horn 
fikk fart på  
refleksjonene 
blant 
endrings-
agentene med 
sitt ærlige og 
åpne innlegg.

Mange: 
Gruppearbeid 
står sentralt i 
måten 
endrings-
agentene 
jobb er på.
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3 av lokallagene som støtter regionens arbeid var til stede på ledermøtet i Kongsberg 
i mai. På bildet er Inger Kvennodd, leder NHF Grenland og Kassiani Zissis Eriksen  
leder i NHF Hurum. Bak står Jorunn Rimstad fra Poliolaget i Vestfold.

I tillegg mottok regionen i 2015 støtte fra LARS Oslofjord Vest, 
NHF Ringerike, NHF Røyken, NHF Bamble, LKB Vestfold.

Denne støtten betyr veldig mye for regionen og er noe regionstyret setter 
stor pris. Det er en erkjennelse på det gode samarbeidet som er mellom 
lokallagene og regionskontoret.

Takk

Regionen takker lokallag for  
uvurderlig støtte
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DNT Drammen
Vi i DNT Drammen arrangerer ulike turer og hver onsdag nærturer som er tilrette
lagt bevegelseshemmede og synshemmede. Turene går på lettgåtte stier og veier 
rundtomkring Drammen. Turene er åpne for alle. Til sommeren arrangerer vi blant 
annet fjelltur til Mårbu turisthytte på Hardangervidda.

 

Klart det går 

Hardangervidda 

4.-7.august 2016 

 
 

MÅRBU 
Fjelltur for personer med bevegelsesnedsettelser, 
synshemming og deg som ikke liker å gå så fort! 

Ønsker du deg en tur på høyfjellet der man ikke må gå langt 
og bære tungt så bli med! 

 

Fjelltur for personer med bevegelsesnedsettelser, synshem
ming og deg som ikke liker å gå så fort!

Ønsker du deg en tur på høyfjellet der man ikke må gå langt 
og bære tungt så bli med!

Turen starter ved Synken torsdag 4.august kl 16.30 Her blir 
vi transportert med båten som går fra Synken til Mårbu. 
Båtturen tar ca 45 min og går til bryggen ved Mårbu.

Ved ankomst Mårbu får vi rommene og det serveres mid
dag. Vi blir på Mårbu i tre netter. Da har vi to hele dager i et 
fantastisk landskap med mulighet for å slappe av, puste 
frisk luft og være med på aktiviteter som turer i området, 
riding, padling og roing, fisking og nyte naturen. Søndag går 
båten tilbake til Synken ved lunsjtid.

Overnatting: Overnatting er innendørs på Mårbu, en 
betjent DNT hytte. se: http://www.ut.no/hytte/3.2014/ for 
mer info om hytta.
Mat: På Mårbu får vi servert frokost og tre retters middag 
av lokale råvarer. Lunsj består av matpakke smurt under 
frokosten.
Tid: Torsdag 4. til søndag 7. august. Oppmøte ved Synken 
torsdag 4.august kl 16.30 Mulig å avtale samkjøring fra 
Drammen.

Pris kr. 3 000, (DNTmedlemmer) / 3 500, (ikkemedlem
mer). Prisen inkluderer overnatting og alle måltider fra tors
dag ettermiddag til og med lunsj søndag, alle aktiviteter, 
ridning og ev. ledsagers utgifter.

Ledsagere er med gratis og du må selv skaffe ledsager.
Turledere: Cathrine LivengNess og Jeanette Dutta 
Arrangør: DNT Drammen og Omegn

TILRETTELEGGING:
Vi har to offroadrullestoler til utlån for de som trenger det. 
Rullestolene kan også lånes ut til deltakere som kan gå 
noen strekninger, men trenger å sitte i rullestol deler av 
turen. Rullestolene er kjøpt inn med støtte fra Extrastiftelsen. 
For de som sitter i rullestol, er det mulig å få fraktet mindre 
rullestol med båten til bruk på Mårbu.

Mårbu turisthytte tilrettelegger sine fasiliteter etter behov de 
dagene vi er der. Det sendes ut spørreskjema i forkant av 
turen, skjemaet kartlegger hvilken tilrettelegging den enkelte 
deltaker trenger.
Kontaktperson i DNT Drammen og Omegn Thea Hajum 
Utvik, tlf: 90410415 thea@dntdrammen.no

Klart det går
Hardangervidda
4.-7. august 2016
MÅRBU
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Interkommunalt Selskap
Kleivi, 3570 Ål, Tlf. 32 08 61 10
www.hallingdalrenovasjon.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

SAGBAKKEN
Catering og Selskapslavvo 

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
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Øvre Torggate 9 - TLF: 32 80 80 81Erik Børresens alle 9 - Tlf: 32 80 80 80

Buskeruds 
største Helsebutikk

Vi er her for deg ...
Når kroppen trenger litt hjelp

En
for alt det

andre…
 

brystproteser
undertøy, badetøy

ortoser, støtteprodukter,
Tempur, sko

En
for din

BLÅRESEPT
 

Urinlekkasje, stomi,
diabetes, kateter, ernæring

sår, brokkbelter

... Men med kunder 
   i hele Buskerud

Med     butikker 
i Drammen
2

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

Sundrejordet 4,
3570 Ål

Tlf. 417 99 417

www.asplanviak.no

EIKER 
HUSBYGG AS

Anemonevn. 5
3050 Mjøndalen

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

KJØP KJAPT, TRYGT OG BILLIG

KIWI Sætre 
Fransåsveien 2, 3475 Sætre 

Tlf. 32 79 11 16 - Åpningstider: 07-23

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 

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.

Leiligheter til leie.

Interkommunalt Selskap
Kleivi, 3570 Ål, Tlf. 32 08 61 10
www.hallingdalrenovasjon.no Vi er et offentlig godkjent ortopedisk verksted som leverer 

ortopediske hjelpemidler!
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Besøk også vår butikk hvor vi har et bredt utvalg av:
• MBT-sko - den originale masaiskoen!
• Ulike sko med brede lester som kan tilpasses spesialsåler.
• Spesialsåler

Adresse: Pb 3568 - 3007 Drammen
Besøksadresse: Ing. Rybergsgt. 
114, 3027 Drammen
Tlf: 32 80 93 93 www.bto.no

SAGBAKKEN
Catering og Selskapslavvo 

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
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7. mai - 25. sept. 2016

Tilrettelagte opplevelser!

• Utstilling - Møter med  
   Kai Fjell - Fjell med fler. 
• Guidede gruveturer
• Sansenes Tunnel!
• Utsiktspunkter langs  
   dagbruddene og Haugfossen

3340 Åmot i Modum • tlf 32 77 88 00
info@blaa.no • www.blaa.no

Ing. Rybergsgt.48, 3024 Drammen, 
Tlf. 32 20 23 50   

• stomi • inkontinens • kompresjonsstrømper • sko • ortoser 
• diabetes • hudpleie • sårutstyr • brystproteser 

GRATIS PARKERING

  

Gratis hjemkjøring av varer ved bruk av blå resept.  
Man- fredag kl. 08-16  Torsdag kl.08-17  
Lørdag stengt

Vi gjør også gratis hjemmebesøk.   

Helse- og 
sykeartikler

Vi har kompetansen, servicen og tryggheten

Montering • Makulering • Plaswtpakking • Jobbfrukt.no
Snekkerverksted • Gartner & Anlegg • Masseutsendelser • Pakking og Sortering

Lekestuer & Anneks • Møtemat & Catering • Ved og Briketter
HVA KAN VI GJØRE FOR DEG?

Tlf. 32 88 87 00 • firmapost@sorvangen.no • www.sorvangen.no

Hallingdal Kraftnett AS
Lienvegen 41, 3580 Geilo

32 08 71 00

kundesenter@hallingdal-kraftnett.no

www.hallingdal-kraftnett.no

Knudsen Regnskap
3027 Drammen, tlf. 90 54 26 52

_____________________________________________________

Motzfeldt HB & Sønn AS
3019 Drammen, Tlf. 32 83 56 50

_____________________________________________________

Byggfag Drammen - Bærum avd. 614
Øvre Torggate 9, 3017 Drammen, Tlf. 90 71 10 00

____________________________________________________

VIC Kjemprud
3015 Drammen, Tlf. 32 83 29 45

D R A M M E N

H U R U M
Sætre Bilservice

3475 Sæthre, tlf. 32 79 21 61
__________________________________________________

Mjelde Sveis og Montasje AS
3480 Filtvet, tlf. 32 79 42 71

______________________________________________________

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

______________________________________________________

Hurum Mølle
3490 Klokkarstua, tlf. 32 79 80 06

______________________________________________________

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

______________________________________________________

YX Klokkarstua
3490 Klokkarstua, Tlf. 32 79 88 10

___________________________________________________

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

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

______________________________________________________

Tannlege Kristi Marie Aasand
3340 Åmot, tlf. 91 90 80 91

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

____________________________________________________

JRK Turbusser AS
3055 Korokstadelva, tlf. 32 27 33 26

Røyken Eiendom AS
3441 Røyken, Tlf. 32 29 79 50

Bardølsgård Installasjon
3350 Prestfoss, Tlf. 95 25 38 77

____________________________________________________

Eggedal Bygg
3359 Eggedal, tlf. 32 71 33 37

Eiker Eiendomsutvikling AS
3300 Hokksund, Tlf. 32 75 59 59

_____________________________________________________

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

M O D U M

S I G D A L

N E D R E  E I K E R

R Ø Y K E N

Ø V R E  E I K E R F L E S B E R G
Svene Lakkering AS

3622 Svene, Tlf. 32 76 26 11

Telefon nr. 32 22 61 00

Åsheimveien 2, 
3490 Klokkarstua

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

Representant for Klaro Renseanlegg

Ringerike Sykehus
Vestre Viken HF

Arnold Dybjordsv. 1, 
3511 Hønefoss

Tlf. 32 11 60 00
Takker Besøkstjenesten

for fint samarbeid.

Totalleverandør
 til proffmarkedet

SYSTEMVEGGER 
GLASSVEGGER • HIMLINGER

Mob. 994 11 980
Faks. 32 75 27 70

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

www.kongsberg.com

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     
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Tilrettelagte opplevelser!

• Utstilling - Møter med  
   Kai Fjell - Fjell med fler. 
• Guidede gruveturer
• Sansenes Tunnel!
• Utsiktspunkter langs  
   dagbruddene og Haugfossen

3340 Åmot i Modum • tlf 32 77 88 00
info@blaa.no • www.blaa.no

Ing. Rybergsgt.48, 3024 Drammen, 
Tlf. 32 20 23 50   

• stomi • inkontinens • kompresjonsstrømper • sko • ortoser 
• diabetes • hudpleie • sårutstyr • brystproteser 

GRATIS PARKERING

  

Gratis hjemkjøring av varer ved bruk av blå resept.  
Man- fredag kl. 08-16  Torsdag kl.08-17  
Lørdag stengt

Vi gjør også gratis hjemmebesøk.   

Helse- og 
sykeartikler

Vi har kompetansen, servicen og tryggheten

Montering • Makulering • Plaswtpakking • Jobbfrukt.no
Snekkerverksted • Gartner & Anlegg • Masseutsendelser • Pakking og Sortering

Lekestuer & Anneks • Møtemat & Catering • Ved og Briketter
HVA KAN VI GJØRE FOR DEG?

Tlf. 32 88 87 00 • firmapost@sorvangen.no • www.sorvangen.no

Hallingdal Kraftnett AS
Lienvegen 41, 3580 Geilo

32 08 71 00

kundesenter@hallingdal-kraftnett.no

www.hallingdal-kraftnett.no

Knudsen Regnskap
3027 Drammen, tlf. 90 54 26 52

_____________________________________________________

Motzfeldt HB & Sønn AS
3019 Drammen, Tlf. 32 83 56 50

_____________________________________________________

Byggfag Drammen - Bærum avd. 614
Øvre Torggate 9, 3017 Drammen, Tlf. 90 71 10 00

____________________________________________________

VIC Kjemprud
3015 Drammen, Tlf. 32 83 29 45

D R A M M E N

H U R U M
Sætre Bilservice

3475 Sæthre, tlf. 32 79 21 61
__________________________________________________

Mjelde Sveis og Montasje AS
3480 Filtvet, tlf. 32 79 42 71

______________________________________________________

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

______________________________________________________

Hurum Mølle
3490 Klokkarstua, tlf. 32 79 80 06

______________________________________________________

Buskerud Betongvarefabrikk AS
3490 Klokkarstua, Tlf. 32 79 28 00 
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YX Klokkarstua
3490 Klokkarstua, Tlf. 32 79 88 10
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Hurum Elektro AS
3482 Tofte, Tlf. 32 79 89 10

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

______________________________________________________

Tannlege Kristi Marie Aasand
3340 Åmot, tlf. 91 90 80 91

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

____________________________________________________

JRK Turbusser AS
3055 Korokstadelva, tlf. 32 27 33 26

Røyken Eiendom AS
3441 Røyken, Tlf. 32 29 79 50

Bardølsgård Installasjon
3350 Prestfoss, Tlf. 95 25 38 77

____________________________________________________

Eggedal Bygg
3359 Eggedal, tlf. 32 71 33 37

Eiker Eiendomsutvikling AS
3300 Hokksund, Tlf. 32 75 59 59

_____________________________________________________

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

M O D U M

S I G D A L

N E D R E  E I K E R

R Ø Y K E N

Ø V R E  E I K E R F L E S B E R G
Svene Lakkering AS

3622 Svene, Tlf. 32 76 26 11

Telefon nr. 32 22 61 00

Åsheimveien 2, 
3490 Klokkarstua

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

Representant for Klaro Renseanlegg

Ringerike Sykehus
Vestre Viken HF

Arnold Dybjordsv. 1, 
3511 Hønefoss

Tlf. 32 11 60 00
Takker Besøkstjenesten

for fint samarbeid.

Totalleverandør
 til proffmarkedet

SYSTEMVEGGER 
GLASSVEGGER • HIMLINGER

Mob. 994 11 980
Faks. 32 75 27 70

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

www.kongsberg.com

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     
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S K I E NB A M B L E

S A U H E R A D

P O R S G R U N N

Maxi Taxi 95 95 80 00

K R A G E R Ø

N O T O D D E N

KALSTAD • Tlf: 35 98 91 80
KRAGERØ • Tlf: 35 98 02 64

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

 

J R Gisholt AS
Kirkeg. 36, 3919 Porsgrunn

Tlf. 35 50 48 00

Sauherad 
kommune

3812 Akkerhaugen
Tlf. 35 95 70 00

www.sauherad.kommune.no

26.8.2015 Sauherad_komm.svg

file:///C:/Users/ola%20tom/Downloads/Sauherad_komm.svg 1/1

T I N N

V I N J E

            TINN KOMMUNE
                    Torget 1, 3660 Rjukan

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

Støtter NHF

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

N O M E

Matkammeret AS
3734 Skien, Tlf. 35 58 48 70

S K I E N

Gascom AS
2010 Strømmen, Tlf. 92 05 59 03

T I N N

Strandgt. 1, 3960 Stathelle, 
Telefon 915 59 475

AMUNDSEN BYGG AS

Amundsen Bygg AS
Nesjarveien 1, 3960 Stathelle

Tlf. 46422476 www.fmnotodden.no  •   tlf: 35 02 55 00

Tuvenbøygen 5 • vis-à-vis Tuvensenteret

Austad Elektro AS 
Besøksadresse:Strandgata18, 3750 Drangedal

Telefon: 47 65 07 77
post@austadelektro.no

www.austadelektro.no

D R A N G E D A L

Notodden Naprapaten
Muskel- og leddbehandling
Naprapati • ingen ventetid!

Tomas Sundelin
Tlf. 35 02 50 10 - 913 64 876

Comfort Kragerø Hjallum AS
P.A. Heuchsgt 29, 3770 Kragerø

Tlf: 35 98 13 75

Ønsker du mer fritid, kanskje bedre samvittighet for det du ikke har fått gjort
eller rett og slett en håndsrekning?

Vi setter dine praktiske gjøremål i system og sørger for effektiv utførelse med
riktig utstyr og personell!

- Vaktmestertjenester
- Renhold
- Vedlikehold av grøntanlegg
- Byggtjenester
- Avfallshåndtering
- Spyling / Soping
- Flytting
- Riving / Rydding

Ring oss eller se vår hjemmeside for mer informasjon.Ønsker du mer fritid, kanskje bedre samvittighet for det du ikke har fått gjort
eller rett og slett en håndsrekning?

Vi setter dine praktiske gjøremål i system og sørger for effektiv utførelse med
riktig utstyr og personell!

- Vaktmestertjenester
- Renhold
- Vedlikehold av grøntanlegg
- Byggtjenester
- Avfallshåndtering
- Spyling / Soping
- Flytting
- Riving / Rydding

Ring oss eller se vår hjemmeside for mer informasjon.

Ønsker du mer fritid, kanskje bedre samvittighet for det du ikke har fått gjort
eller rett og slett en håndsrekning?

Vi setter dine praktiske gjøremål i system og sørger for effektiv utførelse med
riktig utstyr og personell!

- Vaktmestertjenester
- Renhold
- Vedlikehold av grøntanlegg
- Byggtjenester
- Avfallshåndtering
- Spyling / Soping
- Flytting
- Riving / Rydding

Ring oss eller se vår hjemmeside for mer informasjon.

tlf. 35 54 17 50
post@hoytoglavt.no

           
                          
                             TELEMARK

                                   //Vi gir mennesker muligheter! 

www.nav.no 

Ø V R E  E I K E R

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

L I E R

Lierhallen Svømme-
og Idrettshall

Lier
Tlf. 32 84 80 95

M O D U M

D R A M M E N

K O N G S B E R G

H U R U M

Avd. Tofte 
tlf. 32794249

Avd. Slemmestad    
tlf. 31282061

Avd. Sætre
tlf. 99307010

Åsveien 9, Samsonbygget, 3475 Sætre
Tlf. 48 31 05 00 • Fax 32 79 28 55  
E-post post@hurumregnskap.no  

www.hurumregnskap.no

Personer som ønsker å bli tilsynsfører, 
støttekontakt eller besøkshjem bes 

henvende seg til
Seksjon for funksjonshemmede 

Modum kommune. Tlf. 32 78 93 00

www.viva-iks.no | tlf. 32 22 58 00
Postboks 513, 3412 Lierstranda

3475 Sætre • Tlf. 32 79 19 99

Røyken & Hurum Trafikkskole A/S
Avd: Sætre - Drammen/Lier - Drøbak

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

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

www.rh-trafikkskole.no

Tømrer Svein Løken
Reinsgt. 9, 3611 Kongsberg

Tlf. 911 40 166

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

R I N G E R I K E

R Ø Y K E N

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

Bertel O. Steen Ringerike
Hensmov. 1, 3516 Hønefoss

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

Kontormiljø Ringerike AS
Osloveien 75, 3511 Hønefoss

Tlf. 32 11 50 50 • www.kontormiljo.no

Kongsbergv. 791, 3322 Fiskum • Tlf. 32 75 06 77
Hurumveien 19 B, 3440 Røyken

Telefon:  31 28 52 13 • Mob.: 412 57 634
post@wearmaskin.no • www.wearmaskin.no

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

S I G D A L
Frognesveien 7, 3301 Hokksund

 Tlf. 32 25 01 00
www.borgeinstallasjon.no

Eikelia 4, 3039 Drammen
Tlf. 32 80 04 24

Byggfirma 
Til:90631034-90523940 

Luther & Co. Ramsvikveien 13, 3482 Tofte

www.lutherco.no .ti� 
Mail: alex@lutherco.no \#M,.l 

Din leverandør av rørleggertjenester 

Teglverksveien 1,  3413 Lier 
+47 32 27 60 60 | www.assemblin.com
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S K I E NB A M B L E

S A U H E R A D

P O R S G R U N N

Maxi Taxi 95 95 80 00

K R A G E R Ø

N O T O D D E N

KALSTAD • Tlf: 35 98 91 80
KRAGERØ • Tlf: 35 98 02 64

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

 

J R Gisholt AS
Kirkeg. 36, 3919 Porsgrunn

Tlf. 35 50 48 00

Sauherad 
kommune

3812 Akkerhaugen
Tlf. 35 95 70 00

www.sauherad.kommune.no

26.8.2015 Sauherad_komm.svg

file:///C:/Users/ola%20tom/Downloads/Sauherad_komm.svg 1/1

T I N N

V I N J E

            TINN KOMMUNE
                    Torget 1, 3660 Rjukan

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

Støtter NHF

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

N O M E

Matkammeret AS
3734 Skien, Tlf. 35 58 48 70

S K I E N

Gascom AS
2010 Strømmen, Tlf. 92 05 59 03

T I N N

Strandgt. 1, 3960 Stathelle, 
Telefon 915 59 475

AMUNDSEN BYGG AS

Amundsen Bygg AS
Nesjarveien 1, 3960 Stathelle

Tlf. 46422476 www.fmnotodden.no  •   tlf: 35 02 55 00

Tuvenbøygen 5 • vis-à-vis Tuvensenteret

Austad Elektro AS 
Besøksadresse:Strandgata18, 3750 Drangedal

Telefon: 47 65 07 77
post@austadelektro.no

www.austadelektro.no

D R A N G E D A L

Notodden Naprapaten
Muskel- og leddbehandling
Naprapati • ingen ventetid!

Tomas Sundelin
Tlf. 35 02 50 10 - 913 64 876

Comfort Kragerø Hjallum AS
P.A. Heuchsgt 29, 3770 Kragerø

Tlf: 35 98 13 75

Ønsker du mer fritid, kanskje bedre samvittighet for det du ikke har fått gjort
eller rett og slett en håndsrekning?

Vi setter dine praktiske gjøremål i system og sørger for effektiv utførelse med
riktig utstyr og personell!

- Vaktmestertjenester
- Renhold
- Vedlikehold av grøntanlegg
- Byggtjenester
- Avfallshåndtering
- Spyling / Soping
- Flytting
- Riving / Rydding

Ring oss eller se vår hjemmeside for mer informasjon.Ønsker du mer fritid, kanskje bedre samvittighet for det du ikke har fått gjort
eller rett og slett en håndsrekning?

Vi setter dine praktiske gjøremål i system og sørger for effektiv utførelse med
riktig utstyr og personell!

- Vaktmestertjenester
- Renhold
- Vedlikehold av grøntanlegg
- Byggtjenester
- Avfallshåndtering
- Spyling / Soping
- Flytting
- Riving / Rydding

Ring oss eller se vår hjemmeside for mer informasjon.

Ønsker du mer fritid, kanskje bedre samvittighet for det du ikke har fått gjort
eller rett og slett en håndsrekning?

Vi setter dine praktiske gjøremål i system og sørger for effektiv utførelse med
riktig utstyr og personell!

- Vaktmestertjenester
- Renhold
- Vedlikehold av grøntanlegg
- Byggtjenester
- Avfallshåndtering
- Spyling / Soping
- Flytting
- Riving / Rydding

Ring oss eller se vår hjemmeside for mer informasjon.

tlf. 35 54 17 50
post@hoytoglavt.no

           
                          
                             TELEMARK

                                   //Vi gir mennesker muligheter! 

www.nav.no 

Ø V R E  E I K E R

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

L I E R

Lierhallen Svømme-
og Idrettshall

Lier
Tlf. 32 84 80 95

M O D U M

D R A M M E N

K O N G S B E R G

H U R U M

Avd. Tofte 
tlf. 32794249

Avd. Slemmestad    
tlf. 31282061

Avd. Sætre
tlf. 99307010

Åsveien 9, Samsonbygget, 3475 Sætre
Tlf. 48 31 05 00 • Fax 32 79 28 55  
E-post post@hurumregnskap.no  

www.hurumregnskap.no

Personer som ønsker å bli tilsynsfører, 
støttekontakt eller besøkshjem bes 

henvende seg til
Seksjon for funksjonshemmede 

Modum kommune. Tlf. 32 78 93 00

www.viva-iks.no | tlf. 32 22 58 00
Postboks 513, 3412 Lierstranda

3475 Sætre • Tlf. 32 79 19 99

Røyken & Hurum Trafikkskole A/S
Avd: Sætre - Drammen/Lier - Drøbak

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

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

www.rh-trafikkskole.no

Tømrer Svein Løken
Reinsgt. 9, 3611 Kongsberg

Tlf. 911 40 166

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

R I N G E R I K E

R Ø Y K E N

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

Bertel O. Steen Ringerike
Hensmov. 1, 3516 Hønefoss

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

Kontormiljø Ringerike AS
Osloveien 75, 3511 Hønefoss

Tlf. 32 11 50 50 • www.kontormiljo.no

Kongsbergv. 791, 3322 Fiskum • Tlf. 32 75 06 77
Hurumveien 19 B, 3440 Røyken

Telefon:  31 28 52 13 • Mob.: 412 57 634
post@wearmaskin.no • www.wearmaskin.no

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

S I G D A L
Frognesveien 7, 3301 Hokksund

 Tlf. 32 25 01 00
www.borgeinstallasjon.no

Eikelia 4, 3039 Drammen
Tlf. 32 80 04 24

Byggfirma 
Til:90631034-90523940 

Luther & Co. Ramsvikveien 13, 3482 Tofte

www.lutherco.no .ti� 
Mail: alex@lutherco.no \#M,.l 

Din leverandør av rørleggertjenester 

Teglverksveien 1,  3413 Lier 
+47 32 27 60 60 | www.assemblin.com
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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: John Arild Svensen
Kjerranveien 2, 3180 NYKIRKE
Tel.: 47 26 87 50
Epost: johnsvensen14@gmail.com

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

NHF Hurum
Leder: Kassiani Zissis Eriksen
Postboks 96, 3841 TOFTE
Tel.: 32 79 46 15
Epost: kassianizissis@gmail.com

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

NHF Nome
Leder: Ingeborg Lunden
Nyhusvegen 18, Eidsbygda, 3825 LUNDE
Tel.: 35 94 44 06 / 95 84 75 87

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

NHF Ringerike 
Leder: Morten Fugleberg
Haraldhaugvn. 58, 3514 HØNEFOSS
Tel.: 97 04 57 00
Epost:  
morten.fugleberg@ringerike.kommune.no

NHF Røyken
Leder: Anne Kvale
Odalsvn. 36, 3470 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 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

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

ALF Telemark
Leder: Else Bømark Andrėn
Porsgrunnsvn. 19 A, 3730 SKIEN
Tel.: 35 52 12 83
Epost: eandren@online.no

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

HBF Notodden
Leder: Tone Margit Ø Steinhaug
Ivar Aasensgt. 50B, 3683 NOTODDEN 
Tel.: 90 63 01 17
Epost: tonstei@online.no

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: Irene Halvorsen
Dalsbottenlia 33, 3726 Skien
Tel.: 90 98 22 90
E.post: irene_halvorsen@yahoo.no

LFN Buskerud
Kontaktperson: Vidar Holst
Solveien 1, 3300 HOKKSUND
Tel.: 95 87 45 97
Epost: vidhols@online.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 Telemark
Leder: Vibecke Selliken
Gydasgate 10, 3732 SKIEN
Tlf.: 98 82 27 76
Epost: vibeckesel@msn.no

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

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

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

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

w w w . s l a g . n o

Lagenes planlagte aktiviteter:

K
al

en
de

r

ALF Buskerud  Turgruppe onsdager fra Buskerud Storsenter kl. 0945.

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

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

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

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

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

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

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

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

AUGUST
08 ALF Buskerud Medlemsmøte
15-18 ALF Buskerud Høsttreff Beitostølen
18 NHF Grenland Medlemsmøte
19-21 NHF OV Fellessamling Haraldvigen
26-28 LFPS Telemark Medlemstur til Sandefjord
26-28 LFPS Vestfold Medlemstur til Sandefjord
26 -28 LFPS Buskerud Medlemstur til Sandefjord

SEPTEMBER
20 NHF Gol Medlemsmøte
22 NHF Grenland Medlemsmøte

OKTOBER
10 ALF Buskerud Medlemsmøte
13 LFS Vestfold Medlemsmøte
13 LFPS Vestfold Medlemsmøte
20 NHF Grenland Medlemsmøte
25 NHF Gol Medlemsmøte

NOVEMBER
14 ALF Buskerud Medlemsmøte
24 NHF Grenland Medlemsmøte
26-27 LFPS Telemark Jubileumssamling

DESEMBER
12 ALF Buskerud Julemøte

Faste aktiviteter:

Medlemsblad for NHF Oslofjord VestMedlemsblad for NHF Oslofjord Vest
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S T O K K E

H O R T E N

Tlf. 99 10 48 00

H O L M E S T R A N D

engen@holmestrand-vvs.no

Elektroentreprenør

Tlf. 33 04 98 80
www.gecom.no

Firing & Thorsen AS
Nedrevei 8, 3183 Horten

Tlf. 40 63 03 19

L A R V I K

R E

Fossanvn. 523, 3175 Ramnes
Mob: 414 75 352

Mail: andrbakk@online.no

Førerkort for bil, bil/tilhenger, lett/tung mc, moped og traktor 
”Din trafikkskole i ditt nærmiljø…” 

Tel 33 33 84 24 
www.stokketrafikkskole.no 

STOKKE
Trafikkskole

tlf. 90 99 64 32

T Ø N S B E R G

www.mollerbil.no/tonsberg/

Støtter NHF

Ivekst AS
3271 Larvik, tlf. 33 13 81 00

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

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

Bayer AS
3165 Tjøme, tlf. 33 39 04 04

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

_____________________________________________________

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

L A R V I K

S T O K K E

S A N D E F J O R D

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

H O L M E S T R A N D

Sipro AS
3192 Horten, tlf. 98 21 11 40

H O R T E N

T J Ø M E

T Ø N S B E R G

A N D E B U

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

office@vidaraasen.no • www.vidaraasen.no

Pb. 320 Sentrum, 3101 Tønsberg • Tlf. 33 30 70 10
www.linneakompetansesenter.no

 

Industriveien 18, Hof 
 

Tlf: 330 58 515 
 

For mer info se 
basutleie.no 

Tlf: 33 04 60 64
Mail: post@bronn‐energiboring.no
www.bronn‐energiboring.no
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Vet du dette?
1. premie. Weekendopphold inkl. frokost og badepark for  
2 personer på Quality Hotell & Resort Skjærgården, 
Langesund i Telemark. 2. premie. 5 quicklodd

1. Hvem fikk sølvnål for sin innsats i Handikapforbundet i mange år?

2. Hvis du betaler kr. 80 til NHF, hva støtter du da?

3. Hvilket lokallag besøkte Lübeck tidligere i år?

4. Hva driver vår gode bidragsyter Medi Buskerud med?

5. Hvilke av våre gode bidragsytere har adresse Fransåsveien 2?

6. Hvem har telefonnummer 91908091?

7. Hvilket lokallag har pårørendetreff hver måned?

8. Når arrangerer regionen stor samling for medlemmene?

9. Og hvor skal arrangementet være?

10. Hvem arrangerer turer for medlemmene hver onsdag?

Navn:

Adresse:

Telefon:

Svar sendes Norges Handikapforbund Oslofjord Vest, Skogergaten 1, 3112 Tønsberg 
eller pr epost: nhf.oslofjordvest@nhf.no - Svarfrist 01. august 2016.
PS! Alle svarene finnes blant våre annonsører og i artiklene i bladet

Vinnerne av Vet du dette i 01.16.: Hotellweekend Quality Skjærgården Resort og Badeland: 
Inger Lise Ernstsen i Kongsberg. 5 Quicklodd gikk til: Kjetil Enlien i Larvik.  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 (0-15 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:

* 

✁

S T O K K E

H O R T E N

Tlf. 99 10 48 00

H O L M E S T R A N D

engen@holmestrand-vvs.no

Elektroentreprenør

Tlf. 33 04 98 80
www.gecom.no

Firing & Thorsen AS
Nedrevei 8, 3183 Horten

Tlf. 40 63 03 19

L A R V I K

R E

Fossanvn. 523, 3175 Ramnes
Mob: 414 75 352

Mail: andrbakk@online.no

Førerkort for bil, bil/tilhenger, lett/tung mc, moped og traktor 
”Din trafikkskole i ditt nærmiljø…” 

Tel 33 33 84 24 
www.stokketrafikkskole.no 

STOKKE
Trafikkskole

tlf. 90 99 64 32

T Ø N S B E R G

www.mollerbil.no/tonsberg/

Støtter NHF

Ivekst AS
3271 Larvik, tlf. 33 13 81 00

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

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

Bayer AS
3165 Tjøme, tlf. 33 39 04 04

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

_____________________________________________________

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

L A R V I K

S T O K K E

S A N D E F J O R D

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

H O L M E S T R A N D

Sipro AS
3192 Horten, tlf. 98 21 11 40

H O R T E N

T J Ø M E

T Ø N S B E R G

A N D E B U

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

office@vidaraasen.no • www.vidaraasen.no

Pb. 320 Sentrum, 3101 Tønsberg • Tlf. 33 30 70 10
www.linneakompetansesenter.no

 

Industriveien 18, Hof 
 

Tlf: 330 58 515 
 

For mer info se 
basutleie.no 

Tlf: 33 04 60 64
Mail: post@bronn‐energiboring.no
www.bronn‐energiboring.no



Retur: NHF Oslofjord Vest, Skogergaten 1, 3112 TØNSBERG
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Det spiller ingen rolle om du bare skal på en kort kjøretur – hvis du ikke kommer tilbake. Husk bilbelte
vegvesen.no/bilbelte

BAKSIDE


