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Hei alle sammen

Håper dere alle har 

hatt en god sommer 

og er i gang med  

aktiviteter i lagene. 

Regionsleder Gunvor Hegni

Flere lag har jubileum i år. Det er lag 
som har jobbet trofast for full deltaking 
og likestilling i mange år. De har med-
lemssamlinger med sosialt fellesskap, 
faglige og nyttige tema blir tatt opp. I 
år er det flere lag som har jubileum 
både 30 og 40 år har det vert jobbet 
og de kan se tilbake på mange viktige 
saker de har fått gjennomslag for.

Mange av dere er med i råd og utvalg i 
kommunene dere bor, dette er viktig 
oppgaver og her er jeg stolt av avis-
oppslag der dere tar tak i saker om 
Universell Utforming og andre hindrin-
ger som dukker opp. Ser klart at vi har 
en viktig oppgave i å være en samar-
beidspart som gir gode råd og ikke 
bare kommer med kritikk når det er 

begått feil. Det er som gode rådgiver vi 
vinner frem. 

Flere av oss hadde en fin helg på en 
liten perle utenfor Kristiansand, 
Haraldvigen. Det var en nydelig opple-
velse som jeg hadde ønsket at enda 
flere hadde vert med på.

Det er satt ned et Strategi- og 
endringsprosjekt som skal ta for seg 
endringer frem mot landsmøte 2017. 
Regionen arrangerer møte for lokal-
lagene der vi drøfter strategi og organi-
satoriske grep fremover. Håper flere 
lokallag ser behov for dette og deltar i 
prosessen.

En sak som er jobbet med i flere år er 
BPA, dette er på plass, men vi opp-
lever forskjellig tolkninger av loven så 
her er det behov for en presisering av 
en del punkter og en foreskrift slik at 
det blir lik praksis i alle kommuner.

Vær på vakt i deres kommune, de blir 
gitt dispensasjon fra TEK-10 krav til 
Universell Utforming i nye bygg. Off. 
kontorer i 2. og 3. etasje uten heis som 
kan brukers. Skolebygg som ikke er 
tilrettelagte for å nevne noe. Her er en 
oppgave som bør gjøres lokalt med 
hjelp fra tilgjengligutvalget.

Oppgaver står i kø, ta kontakt med 
rettig hetsnettverkets folk, her er mange 
som kan gi råd og veiledning og vi er 
der for dere.

Gunvor.
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Utestenging nå høyt nivå

Filmer med budskapet om å ikke la noen 
stå alene i friminuttene florerer på sosiale 
medier og blir flittig spredd. Men hva 
med de barna som ikke engang får lov til 
å møte opp i klasserommet til stolestart 
på den skolen de sokner til? 

Dette er en form for utestenging vi 
ikke ser like mye til i mediebildet. At barn 
blir fraktet til spesialklasser på enkelte 
skoler eller til egne spesialskoler og der-
med holdt vekk fra skolen der barna i 
nabolaget går, er en så vanlig praksis i 
folkerike kommuner i vår region, at det 
kan se ut som om ingen lenger ser på 
dette som et problem. For meg kan det 
virke som at inkludering av funksjons-
hemmede (med visse typer diagnoser) 
ikke lenger er en del av den generelle 
skolepolitikken. 

Da de statlige spesialskolene ble lagt 
ned tidlig på 90-tallet, var begrunnelsen 
at man skulle få en mer inkluderende 
skole. Men på NHFs hjemmeside kan 
man lese at antallet elever som får under-
visning utenfor den ordinære skolen, er 
nesten doblet de siste 20 årene. Så hvor 
flinke er man egentlig i skolen til å gi 
enkeltelever tilpasset opplæring på elev-
ens nærskole i sin klasse? For meg hol-

der det ikke å kalle det inkludering om 
elevene kun er sammen med klassen sin 
på fellesarrangement på skolen.

Skolen er en viktig læringsarena for 
alle barn, ikke bare faglig, men også 
sosialt. Sosial kompetanse gjennom 
samspill med andre barn, er etter min 
mening kanskje den viktigste kompetan-
sen man lærer seg i skolen. Når jeg ser 
tilbake på den tiden jeg tilbrakte i grunn-
skolen er det ikke karakterene fra fagene 
jeg har mest glede av i dag, men at jeg 
på barneskolen fikk et sosialt nettverk og 
ei god venninne som jeg fremdeles har 
den dag i dag, det er det viktigste jeg har 
tatt med meg fra den tiden. Uten sosial 
kompetanse er det vanskelig å skaffe 
seg venner, og alle vi som er så heldig å 
ha minst en god venn vet hvor mye dette 
betyr for oss. 

Hvordan skal barna våre få god nok 
sosial kompetanse, når barn med noen 
typer diagnoser blir holdt unna felleska-
pet i skolen? Den sosiale kompetansen 
hos barna våre blir svekket, ikke bare for 
barnet som blir plassert utenfor, men 
også for de barna som ikke får mulighet 
til å opparbeide seg sosial kompetanse i 
samspillet med personer som er annerle-
des. Samtidig følger det et budskap med 
denne praksisen som vi voksne lærer 
barna våre: Det er helt greit å holde noen 
utenfor felleskapet, det er ikke plass til 
alle. Barna våre lærer dermed forskjells-
behandling av oss voksene. 

Jeg leste en gang et sted, at om man 
ser på et menneskes kompetanse som et 
hus, så vil den sosiale kompetansen være 
husets grunnmur. Hvordan skal barna 
som står utenfor felleskapet bli inkludert 
senere i livet, når de ikke har fått lov til å 
være med fra starten? Det bli jo som å 
sette opp et hus med en dårlig grunnmur. 
Man får kanskje bygget opp huset, men 
huset står ikke spesielt stødig. 

For meg virker det som om mennesker 
med noen typer diagnoser bare oppbeva-

res i visse typer skoler og senere i visse 
typer boliger, med visse typer jobber (om 
de er så heldige å få seg jobb) uten at de 
får muligheten til å delta på arenaene som 
folk flest gjør. Det er ikke rart at disse 
barna faller utenfor senere i livet og blir 
isolert, de har jo ikke fått muligheten til å 
opparbeide seg en egen solid grunnmur. 

Jeg tror vi alle har et ansvar for at vi alle 
skal få muligheten til å opparbeide oss 
god sosial kompetanse, vi må la folk være 
folk uavhengig av hvilken diagnose man 
har. Det må finnes vilje til inkludering i 
skole n. Både blant lærere/rektorer som 
møter barna i det daglige og de som 
styre r barnas skolehverdag på et overord-
net nivå. For meg handler dette om å bry 
seg, bry seg om de som er annerledes, 
på lik linje med de som vi kan se at står for 
seg selv i skolegården. Eller er det sånn at 
når utestengingen skjer på et overordnet 
nivå og vi ikke kan se den i det daglige, er 
det ikke lenger så nøye? Hva gjør egentlig 
dette med samfunnet vår på lang sikt? 
Har det egentlig noen betydning? Jeg tror 
det. Jeg tror det er sammenheng mellom 
utestengingen av personer som er anner-
ledes og dagens higen etter det perfekte. 
Ved å ekskludere noen vekk fra felles-
skapet, finner man ikke verdien i anner-
ledeshet gjennom en naturlig sosiali-
seringsprosess. Man finner ikke verdien i 
annerledeshet før man må, og noen må 
vel egentlig aldri finne den verdien.

Sosialt samspill er en avansert meka-
nisme som nok ingen kjenner fasiten til. 
Men jeg tror ikke at fasiten ligger i å plas-
sere folk med samme type diagnose i en 
gruppe og forvente at de skal opparbeide 
seg god sosial kompetanse. Sann syn lig-
heten for det vil være like liten som om vi 
skulle gjort det samme med folk med 
diabe tes. 

Med ønske om en inkluderende høst 
Anna-Lisbeth

Regionkontorleder 
Anna-Lisbeth Mikalsen

Så er den her igjen: Høsten, 

med sitt klare lys som gir de 

flotteste farger du kan tenke 

deg. Med høsten kommer 

også skole start, og med 

skolestart kommer også  

kampanjene med opp-

fordringene om å inklu dere 

alle i skole hverdagen. 
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Er du FAST nok?
Et viktig og spennende prosjekt i regi av Landsforeningen for slagrammede (LFS) og 
Norges handikapforbund (NHF) med støtte av Gjensidigestiftelsen er startet.
Tekst og foto Maj Lindholt

Formål
Formålet med prosjektet er å bidra til at 
antall hjerneslag går ned. I dag er hjer-
neslag den tredje største døds årsaken i 
Norge. Det er også den sykdommen 
som skaper flest uføretrygdede. Den 
rammer dessuten mange unge og 
yngre. Følgelig er det viktig å forebygge 
blant annet i aldersgruppen 30-55 år. I 
tillegg skal selvfølgelig prosjektet infor-
mere om den riktige måten å reagere 
på når et hjerneslag inntreffer. 

Å komme under behandling så raskt 
som mulig er helt avgjørende både for 
å overleve og for å bli frisk etter slaget. 

Prosjektet vil bli 
videreført utover 
2016.

– Målsettingen er 
å bruke dette 
prosjektet til å 
bygge kompetanse og engasjement i 
LFS- og NHF-familien, understreker 
LFS-leder Roger Amundsen. Dette er 
et prosjekt som kan skaffe oss flere 
støttespillere. Det kan også gi nye are-
naer å operere på for våre dyktige og 
engasjerte tillitsvalgte. Her kan nevnes 
likepersonarbeid, påvirkningsarbeid og 
utvikling av flere prosjekter.

Prosjektgruppe
Prosjektet ledes av LFS-leder Roger 
Amundsen. Delprosjektledere er Ellen 
Trondsen og Carl Pedersen fra NHF. 
Styringsgruppen har disse medlem-
mene: Roger Amundsen, Ellen 
Trondsen, Carl Pedersen, Hans Henrik 
Tøsdal oog Elisabeth Wollebek.

FAST-regelen
F   Fjes: Ansiktslammelse, smiler skjevt.

A   Arm: lammelse i arm.

S   Språk: språkforstyrrelse, finner ikke ord, utydelig tale

T   Tid: viktig å komme raskt til sykehus 

er sagt å være ordet FRED. Vi er nok 
mange som vil slutte oss til det. De 
aller fleste av våre store kunstnere, på 
alle plan, har en eller annen gang hatt 
bruk for dette ordet som tema i sin 
kunst. Det er ikke alt av kunst som er 
like lett tilgjengelig for alle - er til å for-
stå - for vi er forskjellig utrustet. Vi må 
bare erkjenne at det ligger ulikheter i 
hver enkelt av oss både når det gjel-
der evner og begrensninger. Så finner 
vi av og til at også vanskelige forfat-
tere kan skrive enkelt - det sier noe 
om spennet i deres kunst. To av våre 
Nobelpris-vinnere - chileneren Pablo 
Neruda (1904-1973) - som fikk freds-
prisen i 1971, og irske Samuel Beckett 
(1906-1989) - som fikk den i 1969, 
har laget en fredsang sammen. En 
enkel og vakker liten sang. Og det 
enkle, det forbinder vi ikke med noen 
av disse to når det gjelder deres for-
fatterskap. Samuel Beckett er gjort 
ansvarlig for det absurde teaters gjen-
nombrudd, og vi er vel flere som har 
overvært “Mens vi venter på Gudot”, 
uten at han kom og uten at vi skjønte 
noe av det hele. Jeg får vel snakke for 

meg selv, jeg skjønte ingen ting, men 
selvsagt har noen skjønt! En får ikke 
Nobelpriser uten å være stor. Ikke let-
tere med Pablo Neruda. Han hadde 
mange temaer i sin store produksjon, 
og han er spesielt kjent for surrealis-
tiske dikt, skrevet med grønt blekk. 
Det grønne blekket var hans person-
lige symbol for ønsker og håp. Ellers 
var han politiker/kommunist og diplo-
mat. En Stalinpris fikk han også i 
1953. 
 Det kommer derfor litt overrask-
ende på oss at også disse to behers-
ket det enkle til fulle. Sammen leverte 
de et enkelt dikt om fred – et vi alle 
kan slutte oss til – enklere kan det ikke 
gjøres. Jeg siterer det:

FREDSANG
Fred over alle på jorden
fred over arbeidet vårt,
måtte det alltid ernære
dem som arbeider hårdt.
Fred over alle i landet
Fred over oss i vår by,
måtte den alltid gi hus til
dem som gir andre ly.

Fred over oss her i hjemmet,
Fred over naboen vår,
måtte en fredelig nabo
være i fred hvor han går.
Fred over Krasjana-plassen
og Lincolns monument
og Branderburger-porten
og fanen som der er tent.
Fred over barn i Korea
og arbeidsfolket i Ruhr.
Fred over New Yorks sjåfører
og kulier i Singapore.
Fred over nordiske bønder
og bønder i Trinidad.
Fred over gode og lærde
i Oxford og Leningrad.
Fred over barnet i vuggen
og over dem som skal dø.
Måtte vår jord bli oss vennlig
og gi oss det daglige brød.
----------------------------- 

Slik lød diktet til de to, og vi får 
bare slutte oss til og ønske 
fred på jorden for alle som bor 
på kloden vår.

Else Andrén

DET VAKRESTE ORD PÅ JORDEN
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Idyll, stillhet, bølger, vind i håret, 
fisk på snøret og god mat!
Heia Haraldvigen er et av Røde Kors sine feriesteder i Norge. De holder til på ei øy  
i den sørlandske skjærgården, utenfor Kristiansand. Dette gir gode rammer for  
opplevelser og aktiviteter. 

■  Tekst: Torleif Støylen
■  Bilde: Torleif Støylen og Atle Haglund

Årets «hyggeligste weekend»  
for medlemmer i NHF Oslofjord 
Vest, ble det!
Haraldvigen leirskole holder til på en 
liten øy i skjærgården mellom Lillesand 
og i Kristiansand kommune i Aust 

Agder. Leirstedet har eksistert i 50 år (i 
2017), og kom til som en folkegave til 
daværende kronprins Håkon til hans 
30 årsdag i 1967.  Skolebarn i 6. og 7. 
klassetrinn i hele Norge laget tegninger 
/ malerier som ble solgt til inntekt for 

Norges Røde Kors.  For disse midlene 
ble det kjøpt tre områder som har blitt 
bygd opp til leirskoler.  Disse tre har 
alle fått kong Haralds navn i steds-
navnet: Haraldvigen ved Kristiansand, 
Haraldvollen i Troms og Haraldvangen i 

6

Idyll fra Skippergada!
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Hurdal (nedlagt i 2016). Ideen var at 
barn med ulike funksjonsnedsettelser 
skulle få oppleve naturen sammen 
med barn som ikke hadde noen funk-
sjonsnedsettelse.

Rundt 30 medlemmer fra flere av våre 
lokallag møttes til 3 hyggelige dager på 
dette fortryllende paradiset i skjær-
gården utenfor Kristiansand. Mange 
var veldig spent på dette oppholdet 
fordi vi måtte dra ut med båt fra 
Kongshavn brygge. Hvordan skulle 
dette gå, flere store og tunge elektriske 
rullestoler i små åpnet båter? Tror 
mange var veldig usikre før avreise. 
Men alt gikk veldig flott. Alle kom seg 
fint over, en litt våt nattkjole og noen litt 
våte sekker var hele dramatikken. Før fisken spises må den renses.

Gjestene ankommer Haraldvigen.
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Inne på øya ble vi møtt av Tommy.  En 
aldeles utrolig hyggelig kar som alltid 
var der, og sammen med Øystein, 
Helge, Daniel og Anita gjorde de disse 
dagene minnerike.  Fem personer som 
stod på for oss og sørget for at vi alle 
sammen fikk opplevelser som vi kan 
leve med lenge.

Fisketur, båttur, sjøsprøyt i håret, 
6 typer fisk i fangsten og Tom Atle.
Den store spenningen i dagene før 
oppholdet var været. Hele uken i for-
veien skinte solen og det var varmt og 
godt, men akkurat de tre dagene vi 
skulle være på øya hadde værgudene 
bestemt seg for at naturen trengte en 

skikkelig rundvask – noe den så visst 
fikk lørdag etter middag!  

Men vi snek oss unna det verste uvæ-
ret. Tre båter la fra land kl. 10.24 / 
10.28 og 10.33.  Etter en liten rundtur 
gjennom trange sund og mellom kose-
lige øyer, hadde vi selveste storhavet 
mot sør og Flekkerøyene mot vest og 
nord.  I to og en halv time koste vi oss 
virkelig på sjøen.  Ikke alle var like hel-
dige med fangsten, men gleden av å 
være på sjøen var stor.

Når vi kom på land kl. 13.00 hadde 
været vært helt nydelig. Litt overskyet, 
litt vind, bølger mellom 0,3 og 0,4 
meter. Hele 6 forskjellige fiskeslag ble 
fisket. Småspesielle fiskeslag som 
sypike, bergnebb og blåstål, samt litt 
mer vanlige slag som torsk, lysing og 
makrell. Når vi kom på land hadde 
Tom Atle gjort klar ingrediensene vi 
skulle benytte når fisken skulle bear-
beides og grilles. Tom Atle Steffensen 
er regionleder i NHF Agder og en dre-
ven kokk, og han tryllet frem de 
lekreste retter etter at vi sammen 
hadde gjort opp fisken.Turens yngstemann Haytham.

Trange sund! Går dette da?
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Tom Atle hadde rigget seg til ute, og 
når værgudene fant ut at det var på 
tide med en god rundvask av naturen, 
smilte han likevel det lune smilet sitt 
selv om regnet sildret nedover kragen.  
Etter er fantastisk måltid bestående av 
flere forskjellige retter, var det mange 
som egentlig lengtet etter senga, noe 
som også ble innfridd for noen. Se 
meny under!

Haytham var turens yngste deltaker.  
Denne sprudlende og koselige unge 
gutten fant sitt paradis på øya.  Sent 
og tidlig var han ned på bryggekanten.  

Hans hovedbeskjeftigelse var å fange 
krabbe. Mange titalls krabber ble fan-
get disse tre dagene, men alle ble 
sluppet ut igjen etter hvert.

Tradisjonen tro ble det quiz på kvelden.  
Her var alle ivrig med og nye sosiale 
kontakter ble kanskje knyttet også i år.
Nok en gang takk til Tommy og Kompis 
(hans hund, som ved en anledning 
synes det var ok å late vannet oppetter 
leggen min), Øystein, Anita, Helge og 
Daniel.  I tillegg Odd Arne Nordbø som 
administrerte mye i forbindelse med 
båtene vi benyttet.

Meny Haraldvigen.

Foliebakt makrell.
Makrellen fylles med meierismør, dill, 
hakket rød løk og paprika og1 skive 
sitron.
Kvern over pepper og tangsalt. Pakkes 
godt sammen så det er tett og stekes 
på grillen ca 5 minutter på hver side.

Sydhavsinspirert fiskegryte.
Kutt gulrøtter, kålrabi, løk, purre, 
paprik a, neper, vårløk og nykål i 
terning er. Sett aluminiumsform på 
grille n og ha i litt olje og meierismør, ha 
i grønnsakene og la det stå og surre en 
stund. Ha i flådde tomater fra boks til-
sett litt fløte og rør om så tomatene 
knuses. Kutt fiskefileter i biter og legg 
de oppi formen. La det stå og surre 
noen minutter, rør av og til. Smak til 
med salt og pepper og dryss over 
hakke t persille og gressløk.

Server med nybakt brød, rømme til-
smakt med sitron og hakket vårløk og 
agurksalat.

Ha et smakelig måltid
The Rolling Chef.Idyll fra Haraldvigen.

Tom Atle Steffensen i kjent positur!
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Klart det går!
Den norske turistforening er Norges største friluftsorganisasjon med om lag 280.000 
medlemmer. Til sammen 57 medlemsforeninger disponerer 500 hytter og vedkjenner 
seg 20000 km merkede sommerløyper og 4300 km merkede vinterløyper.

■  Tekst: Torleif Støylen / DNTs informasjonsbrosjyre Klart det går!
■  TS / DNT.

Fra badestrand til skitur  
på to timer!
Selv aller lengst sør i Norge er dette 
mulig. Fra kommunene Mandal, 
Lindesnes og Kristiansand og opp til 
Valle i Setesdal tar turen to timer og du 
kan skifte fra badebukse til skidress.

Bjørn Andersen Steinsland er nytilsatt 
daglig leder i DNT Sør var invitert på 
medlemstreffet i Haraldvigen ved 
Kristiansand i august. For alle er det 

viktig å komme seg ut i den fantastiske 
naturen vår, men det er ikke alltid natu-
ren spiller på samme lag og tilgjenge-
ligheten for mange gjør det vanskelig å 
komme seg ut så mye som ønskelig.

Klart det går!
Ordningen kom i gang i 2010 i et sam-
arbeid mellom DNT Drammen og 
omegn, Telemark Turistforening og 
Haugesund Turistforening. Disse tre 
foreningene opprettet hver på sin kant 

tilbud for personer med ulike funks-
jonsnedsettelser og med økonomisk 
støtte gjennom Extrastiftelsen og 
Barne-, ungdoms-, og familiedirekto-
ratet.

Allerede i 2014 inngikk DNT samarbeid 
med blant flere Norges Handikap-
forbund. Dette samarbeidet fikk navnet 
Klart det går! Friluftsliv for funksjons-
hemmede i regi av DNT.
 

Fra tur på Hardangervidda.  Fotograf: Mari Stephansen.
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Inntil for få år siden var DNTs infra-
struktur nesten ikke tilgjengelig for de 
som ser dårlig, går dårlig eller som ikke 
kan gå i det hele tatt.  Med satsingen 
på Klart det går! jobbes det nå aktivt 
for at turen skal gjøres tilgjengelige for 
personer med ulike typer funksjons-
nedsettelser.  

Nærturer
Det arrangeres flere forskjellige turer.  
Noen er beregnet på de spreke og 
noen for de som bare ønsker seg en 
nærtur. Nærturene legges opp på 
gode turveier og der man er sikre på at 
alle skal kunne komme seg frem.  
Tempoet justeres og tilpasses del-
takerne slik at «svakeste ledd» bestem-
mer farten. Disse turene krever ikke 
mye, bare god planlegging og at tur-
lederne og ledsagere er godt forbe-
redt. Disse turene koster det ingenting 
å være med på.

Helgeturer på hytte
Hyttene som benyttes ligger alltid i 
nærheten av vei eller offentlig kommu-
nikasjon. Hytten er ikke alltid godt til-
rettelagt noe det arbeides med å få til.  
Det legges opp til turer i nærområdet.  

Det er ikke ekstra for deltakere som 
benytter rullestol.

Langturer
På disse turene er man ute i naturen 
og ofte forflytter man seg flere kilo-
meter hver dag. Til disse turene er det 
viktig med god planlegging. Ikke minst 
hvordan man forflytter seg ute. Ofte 
benytter man hest, hunder eller scoo-
ter/ beltebil.  

Planlegge tur
DNT har god erfaring med å arrangere 
turer. Ta kontakt med din lokale turist-
forening. Den som er nærmest finner 
du informasjon om på dnt.no.

Hva skjer i vår region?
Siden 2015 er det gjennomført Klart 
det går! aktiviteter flere steder i vår 
region.

DNT Drammen og omegn har jevnlige 
turer i nærmarka og flerdagsturer i 
fjelle t.

Telemark Turistforening har i flere år 
gjennomført nærturer og helgeturer  
på Hardangervidda. «Rubenstur» i 

Telemark gjennomfører hvert år en 
ukelang tur for personer med funk-
sjonsnedsettelser og med overnatting i 
lavvo og tilgjengelige hytter.

Hvis dette frister og du kjenner at du 
ønsker å utfordre deg selv kan du ta 
kontakt med DNT i Drammen og 
omegn med prosjektleder for Klart det 
går! Vibeke Klausen.

Hennes epostadresse: 
vibeke@dntdrammen.no
Tel.: 977 70 749

Fra Hardangervidda. Foto: DNT

Tone og Javed Patrick.  Foto Silje Hegsbro Landsverk
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Brukerkontor på sykehusene i 
Drammen, Tønsberg og Skien

Kontoret eller møteplassen betjenes av frivillige 
likepersoner fra ulike brukerorganisasjoner. 
Disse er først og fremst et medmenneske som 
selv har levd med en diagnose og vet hvor 
skoen trykker. De frivillige er ikke helseperso-
nell, men er et viktig supplement til dagens 
helsevesen. Det er viktig å bemerke at alle som 
bemanner kontoret har taushetsplikt.

Foruten en god samtale om sin nye livssitua-
sjon, kan pasienter og pårørende få råd og tips 
om rettigheter og hvis man ønsker å komme i 
kontakt med en person med lik diagnose, kan 
vi også være behjelpelig med å formidle kon-
takten videre. Brukerkontoret har brosjyrer og 
informasjons materiell om mange forskjellige 
diagnoser og foreninger som alle som ønsker 
det kan forsyne seg av.

Buskerud
Brukerkontoret er plassert i vestibylen på 
Sykehuset Vestre Viken (Drammen sykehus). 
Åpningstidene er fra mandag til og med  
onsdag fra kl. 11.00 til 14.00.
Telefonnummer i åpningstiden er 32 86 29 58. 

Vestfold
Brukerkontoret er plassert i myldreområdet 
rett ved heisene i første etasje. Åpningstidene 
ved Sykehuset i Vestfold, Tønsberg, er  
mandag, onsdag og torsdag fra kl. 10.00 til 
klokken 12.30. 

Telemark
Brukerkontoret er plassert i vestibylen på 
Sykehuset Telemark. Åpningstidene er tirsdag 
og torsdag fra kl. 10.00.- 13.00. 
Telefonnummer i åpningstiden er 35 00 30 37.

E-post: 
brukerkontoretsthf@gmail.com

Brukerkontoret er møteplassen der pasienter og pårørende 
kan møte et medmenneske. 
■   Tekst: Wera Fjeld.   Foto: Jan Arne Dammen

På brukerkontoret ved sykehuset i Drammen er det dessverre 
vanskelig å komme seg inn!
Men vi er her for deg, så ta kontakt likevel.
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Poliokonferansen 20. mai 2016
35 medlemmer fra Buskerud, Telemark og Vestfold poliolag var samlet  
på Sandefjord Motor hotel til konferanse den 20. mai.
■   Tekst: Jorunn Rimstad.  Foto: Roy Johansen

Tema for konferansen var: «Gruppe tilbud 
og individuelle tilbud for pasienter med 
følgetilstander etter poliomyelitt».

Rehabilitering på Steffensrud
Vi hadde fått besøk av to representanter 
for Steffensrud rehabiliteringssenter, 
daglig leder Ole-Jakob Dyrnes og fysio-
terapeut Pema Dolma som jobber med 
poliogruppene.

Steffensrud rehabiliteringssenter ligger 
på Toten i landlige omgivelser og har 
gode hensiktsmessige lokaler godt 
egnet for rehabilitering. Steffensrud har 
enerom med bad og mulighet for å leie 
elscooter og mulighet for å ha med led-
sager. Steffensrud har basseng, trening-
saler, undervisningsrom og arbeidsstue.
Et utemiljø som brukes aktivt i rehabilite-
ring, med klatrevegg, gamme, turveier 

av varierende vanskelighetsgrad. 
Steffens rudtjernet har muligheter for 
kano/kajakk og fiske. På vinteren kjøres 
det opp skiløyper også med varierende 
vanskelighetsgrad.

Personalet ønsker å være en medspiller 
ovenfor den enkelte pasient som kom-
mer dit for rehabiliteringsopphold ved gi 
felles opplevelser, motivasjon, tilhørighet, 
livsglede, sansestimulering og mestring.
Gruppeopphold for poliopasienter er 
dessverre lite prioritert i Helse sør-øst, 
derfor tar de inn bare to grupper på 8 
stykker i året, men det er mulig å søke 
på individuelt opphold.

Det faglige teamet består først og fremst 
av lege, fysioterapeut, ergoterapeut, og 
sykepleier, men kan suppleres med flere 
etter behov. Behandlingen består i å 

styrke kjernestabilitet, bassengtrening, 
avspenning, sansemotorikktrening og 
sosial aktivitet ute/inne. Undertegnede 
ble fasinert av begrepet horisontal tre-
ning og ble veldig fristet til å søke et 
opphold.

Bruk av internett
Etter er flott lunsj, startet Line Hersve 
opp med neste tema på programmet. 
Det var å lære oss mer om bruk av nett-
brett, både det å logge oss på når vi ikke 
er hjemme, finne hjemmesidene til lokal-
lagene, til LFPS, til NHF Oslofjord Vest 
og til NHF sentralt. De som ikke hadde 
facebookprofil, fikk i oppgave å fikse det 
slik at vi kan fortsette dataopplæringen 
på neste samling. Da vi skal lære å opp-
rette lukkede grupper der vi kan prakti-
sere likepersonsarbeid.

Deltakerne følger spent med!

Torunn takker 
Line Hersve.

Innlederne  
forbereder seg.
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Eksotiske Flor og Fjære  
og majestetiske Lysefjorden
Reisen startet i Seljord hvor vi ble stablet ombord av sjåføren Jan Sigmund fra FREEDOM 

EXPRESS, dette kan han for han kjenner oss fra mange fine turer. 

■   Tekst: Arve Kristoffersen

Så var det baguett og kaffe en fin 
åpning. Nå ligger foran oss en busstur 
på litt nye veier for mange, og etter 
noen smale veier ender vi opp på 
Utsikten Hotell i Kvinesdal hvor vi inn-
tok vår lunsj. 

Så gikk turen ut på E 39 til Stavanger 
og Scandic Stavanger. Da var noen 
ute og luftet seg mens andre satt og 
koste seg før sengen ble inntatt.

Flor og Fjære er en øy 20 minutter tur 
fra kaien inne i sentrum. Vel fremme 
var det opphold og et flott lys som gav 
bildene sin rette avbildning. Her ble vi 
guidet gjennom et eldorado av blom-
ster i alle regnbuens farger. Her er 
opparbeidet bekker og kulper, med 
fremmede fisker (trolig en krysning av 
karpe og noe med fint navn). Ja et 

paradis for selv de som ikke skjønner 
seg på blomster. Etter denne omvis-
ningen var det lunsj på Sør-Hilde som 
er øyas navn. Så gikk turen tilbake 
etter en opplevelse både innvendig og 
i form av synsinntrykk og god mat. 

Lørdag var fridag. Er det noen som 
kan tenke seg hvor kvinnene forsvant?  
Jo på kjøpesenter! Slik gikk dagen. 

Søndag var det tidlig frokost for da sto 
ferjetur på Lysefjorden med en turist-
ferie som var innom steder og det ble 
gitt mye og god informasjon om ste-
dene vi passerte. Selvfølgelig var vi 
innom Lysebotn. 

Så var det ombord i bussen og opp 
denne veien som en ikke kunne tru at 
nokon buss kunne kjøre, men vi kom 

opp til Øygardstøl Fjellrestaurant med 
god mat. Der valgte noen laks og 
andre kjøttkaker og dessert. Videre 
gikk turen opp denne bratte og smale 
veien, synd var det at det var overskyet 
og litt tåke så utsikten var ikke like god. 
Alltid spennende med buss på disse 
veiene, litt rygging og venting men Jan 
Sigmund førte oss trygt fram til Seljord 
igjen. 

Da har NHF Vest Telemark enda en 
gang gjennomført en fin tur og en stor 
takk til leder Gunvor Hegni som hadde 
opplegget sammen med Freedom 
Express.

Hele gruppen samlet i rolige og 
nydelige omgivelser.



15

Medlemsblad for NHF Oslofjord Vest

Det sosiale er veldig viktig, men det er 
noe annet de også har kommet for, de 
skal nemlig spille Shuffelboard. De er 
ivrige etter og komme i gang, det er 
selvsagt menn mot damer, og damene 
forteller at de har vunnet flest runder 
og ler godt!

Hva er Shuffleboard? Du spiller vanlig-
vis på en matte på gulvet med små 
sjetonger med rød og blå som du sky-
ver bortover med hånden, ikke for 
hardt og ikke for løst.  Det går også an 
å spille på et smalt bord som er 2 
meter langt, slik denne gjengen gjør.  
Alle kan være med å spille om du sitter 
eller går. Det skal ikke mye kraft og 
grep til for å skyve sjetongene på bor-
det. Du kommer også fint inn til med 
rullestol/permobil. Vi søkte Exstra-
stiftelsen om bord og vi i LFS Vestfold 
startet opp her på Whritegaarden i 
januar i år. 

Det er 2 lag (5-7 spillere på hvert lag) 
som spiller og da rullerer vi slik at alle 
er med og spiller. Det laget som 
komm er først til 15 poeng vinner. Man 
regner poeng fra 1 til 3. Kommer den 

utenfor, blir det ingen poeng, og skyver 
du for kort blir det heller ingen poeng. 
Det er også lov å skyve ut det andre 
laget og sperre de. Vi spiller 2 omgan-
ger. Vi synes det er veldig morsomt, du 
blir ivrig og ikke minst er dette veldig 
sosialt.

Det er veldig lett å lære, det er omtrent 
som curling.

Det er hovedsakelig medlemmer og 
pårørende fra LFS som har fått det til-
budet hver onsdag fra kl.15 til 17.00. 
Men hvis det er andre som ønsker å se 
hva Shuffleboard er og prøve seg, er 
du velkommen til det!

Ta kontakt med Arne Mjåland, leder i 
LFS Vestfold om mer informasjon.

Shuffleboard – noe for deg!
Møter en glad gjeng fra LFS Vestfold en onsdag ettermiddag på Whritegaarden i 
Sandefjord. Det står hjemmebakt og kaffe på bordet og praten går rundt  
bordet på de fremmøte. 

■   Tekst: Birgitte Holmsen

REGIONENS AKTIVITETER I HØST

30. september til 1. oktober: SAFO TVB konferansen for alle NHF/SAFO TVBs brukermedvirkere.

1. oktober: Møte for alle våre medlemmer i Sandefjord. Tema: Endringsprosessen i NHF.  
Mer informasjon er trykket et annet sted i bladet.

25. november: Kurs om universell utforming. Et samarbeid mellom LARS Oslofjord Vest og  
regionens Tilgjengelighetsutvalg. Alle våre medlemmer som er interessert i temaet kan melde seg på. 
Programmet er trykket et annet sted i bladet.
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Vatnebrynet friluftsområde er enda 
ikke ferdigstilt ligger på rett nord for 
Lampeland og ferdigstilles i 2017.  

Det andre stedet ligger oppe i Vass-
farfjellet.

NHF ble invitert til å komme med inn-
spill på arbeidet som er gjort så langt 
og hvilke forbedringer som kan utføres. 
Så langt har de frivillige hugget skog 
for tilvirking av gangvei, laget utebord 
med plass for to rullestoler inntil vært 

bord. De hadde også fått ut brygge til 
å trille ut på med rullestol og en bade-
rampe var under opparbeidelse. 
Denne så man kunne kjøre ut for så å 
legge på svøm eller bare nyte følelsen 
av å komme nært vann. 

Tilrettelagte friluftsområder  
i Buskerud
Denne forsommeren har tilgjengelighetsutvalget fått to henvendelser om 
tilrettelegging på uteanlegg for funksjonshemmede. Atle Haglund har vært på  
synfaring på disse to stedene.
■   Tekst og bilder: Atle Haglund

Osmund Ueland her med Atle Haglund.
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Båter og kanoer som lå på plass, var 
gaver fra folk i området som syntes 
disse kunne ligge for allment bruk. 
Disse er ikke låst så folk bare kan låne 
for å nyte naturen.

Området ligger ved et vann i natur-
skjønne områder. Kommer du på rett 
tid på året er den ca 150 m lange tilret-
telagte veien til vannet så nær blåbær-
tuene at muligheten er stor for å smake 

på naturens goder ved kun å strekke 
ut en arm. Påsken neste år skal 
snekker linja ved Gol videregående 
skole bygge et skifterom/toalett på 
området.
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Hva er Ambassadør i skoleverket?
Norges Handikapforbunds prosjekt Ambassadør i skoleverket er et tilbud til skoler og  

skoleklasser i Telemark Vestfold og Buskerud om å få besøk fra Norges Handikapforbund  
for å belyse temaet funksjonshemming.

Skolebesøkene retter seg i første rekke mot barne- og ungdomstrinnet, men kan også  
tilpasses den videregående skolen.

Hvorfor driver vi ambassadørvirksomhet?
Ambassadørvirksomheten er et ledd i NHFs holdningsskapende arbeid for et samfunn hvor  

funksjonshemmede kan delta på lik linje med alle andre, og mot diskriminering av funksjonshemmede.
Gjennom skolebesøkene vil vi synliggjøre de hindringene funksjonshemmede møter til daglig og  

samtidig vise at man lever rike og spennende liv også om man har en funksjonsnedsettelse.
En viktig målsetting med besøket er å bevisstgjøre elevene om at samfunnet blir tilgjengelig  

for alle gjennom tilrettelegging og universell utforming.

Hva skjer på et skolebesøk?
I forkant av et skolebesøk kommer en eller �ere representanter fra  

NHF til skolen for å presentere opplegget.
Før skolebesøket kan skolen få tilsendt et kartleggings-skjema som elevene kan bruke til  

å kartlegge tilgjengeligheten på skolen og /eller i området rundt skolen.
Kartleggingen vil kunne være en del av grunnlaget for dialogen med elevene om hvordan  

det er og være funksjonshemmet i dagens samfunn.

Skolebesøkene er vanligvis tre delt:
1.  En samtale med elevene /klassen, der man snakker om funksjonshemming og funksjonshemmedes 

situasjon.
2. En rullestolløype hvor elevene får prøve vanlige hindringer som en rullestolbruker møter.
3. Et aktivitetsopplegg med eksempel rullestoldans, rugby, volleyball eller liknede aktiviteter.

Opplegget er �eksibelt og kan tilpasses ressursene på hver enkelt skole. Lengden av besøkene varierer 
med antall elever og klasser, men et vanlig besøk varer i ca. 4 timer

Ønsker du mer informasjon om Ambassadør i skoleverket?
Ta kontakt med

Norges Handikapforbund Oslo�ord Vest
(Telemark, Vestfold, Buskerud)

TELEFON: 91 59 70 21
Epost: v-kvenno@online.no  

AMBASSADØR I SKOLEVERKET
Et prosjekt i regi av NHF Oslofjord Vest
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Og en videreføring av Erling Stordahls 
filosofi om økt livskvalitet gjennom fri-
luftsliv, kultur og natur. Hele arrange-
mentet er tuftet på 100% frivillighet.  

Førstereis på Ridderdagene og på 
tande m Thana og Ragnar Larsen fra 
Kongsberg syklet fem kilometers 
løypa. Søndag ble det kanopadling og 
seiltur med Kongelig Norsk Seilforening 
(KNS) som stilte med mannskap og to 
båter i klassen Sonar, den samme som 
brukes i Paralympics. Thana har polio 
som medfører noe dårlig balanse, men 
sammen med Ragnar på tandem-
sykkelen ble det en fin opplevelse. 
Thana er en aktiv dame, hun er leder i 
Røde Kors internasjonale kvinne-
gruppe på Kongsberg og medlem av 
Kongsberg Handikaplag.

– Dette var helt topp og en fantastisk 
helg og i tillegg ble det også medalje 
strålte hun.

Dette er fjerde året Ridderdagene på 
Storedal ble arrangert. Deltakerne 
kommer igjen og har med nye venner, 
som gjør at deltagerantallet stiger. 
Utenom Erling Stordahls Minneritt var 
det en rekke forskjellige aktiviteter å 
være med på. Malerkurset som kunst-
maler Helle Wårås ledet var populært, i 
tillegg var det skyting med laservåpen, 
klatring, snekring av fuglekasser, 
kubbe stabling, yoga, terapiridning, og 
ikke minst seiling og overnatting i 
lavvo/telt. For de aller minste ble det 
arrangert skattejakt, en arkeologisk 
utgraving på feltet.

Ridderdagene på Storedal
Ridderdagene på Storedal er en aktivitetshelg for barn, unge og familier,  
med eller uten funksjonshemming.  

■  Tekst og foto Jan Arne Dammen

Mer info www.ridderdagene.no
https://www.facebook.com/RidderdagenePaaStoredal/?fref=ts
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Lars Oslofjord Vest  Lars Oslofjord Vest  

& 

Tilgjengelighetsutvalget i Tilgjengelighetsutvalget i 
NHF Oslofjord Vest 

Inviterer til 

& julebord & julebord for alle våre medlemmerfor alle våre medlemmer

12.00: Lunsj
13.00: Universell Utforming: - Hva er det?
14.00: Veileder universell utforming for Tønsberg historiske by  
            ved Edle Liebe, Arealplanlegger i Tønsberg kommune
15.00: Universell utforming i praksis v/ Atle Haglund15.00: Universell utforming i praksis
19.00: Julebord

Frokost 
10.00: Lars Oslofjord Vest fyller dagen: Tema: Aktivitet.    
Leverandører orienterer om ulike hjelpemidler på markedet.
13.00: Lunsj  
Vi jobber med et mer detaljert program. 

Det blir lagt inn pauser ved behov

Anna-Lisbeth: tlf 9130 3738
Tom Henriksen: tomhenri@online.no 

25.-26. 25.-26. 
novembernovember
2016
novembernovember
2016

Scandic Scandic 
Park Hotel 
Strandpromenaden 9, Strandpromenaden 9, 
3212 Sandefjord

Kursdagene er gratis.

Dersom du ønsker 
julebord og 

overnatting (inkl 
frokost) er det en 

egenandel på
kr 475,- 

Tilgjengelighetsutvalget i Tilgjengelighetsutvalget i 
NHF Oslofjord Vest NHF Oslofjord Vest 
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I sommer fikk jeg en  
telefon fra en far som var 
oppgitt fordi sønnen hans 
hadde fått en sykkel fra 
hjelpe middelsentralen som 
var oppskrapet og rusten og 
derfor ikke kunne brukes. 

Vi fikk sykkelen i retur, og ved gjen-
nomsyn fant vi noen riper på setet og 
litt rust på noen av skruene, noe vi 
mente var innenfor det som kan for-
ventes av et gjenbruksprodukt. Hvorfor 
har vi så forskjellig oppfatning av 
saken?

Ulike forventninger
Det finnes ikke et fasitsvar på dette, 
men noe av svaret kan ligge i forvent-
ningene våre. Det er forskjell på nye og 
brukte hjelpemidler, akkurat som det er 
forskjell på en ny og en brukt bil. Har 
du forventninger om en ny bil er sjan-
sen stor for at du blir skuffet dersom 
du får en bruktbil, selv om bilen dekker 
behovet ditt. Til hjelpemiddelsentralen 
ligger det en forventning om at vi skal 
gjenbruke hjelpemidler, og sykkelen 
det var snakk om har en gjenbruks-
verdi på over 70 000 kroner.

Jeg ser derfor et behov for å informere 
litt om hva som skjer med et hjelpe-
middel vi har fått i retur, hvilke krav 
hjelpemiddelsentralen har når det gjel-
der gjenbruk og hva du kan forvente 
av oss når du får et gjenbruksprodukt.

Hjelpemidler som utrangeres  
eller kasseres
Som hjelpemiddelsentral har vi et for-
valtningsansvar for hjelpemidler som er 
folketrygdens eiendom og vi skal påse 
at folketrygdens midler blir utnyttet 
mest mulig effektivt. I Forskrift om hjel-
pemiddelsentralens virksomhet og 
ansvar står det at hjelpemiddelsen-
tralene skal sørge for resirkulering av 
brukte hjelpemidler. Når hjelpemiddel-
sentralen får et hjelpemiddel i retur, 
vurderer vi først om hjelpemidlet skal 
utrangeres eller kasseres. Målet med 
dette er å sikre at vi registrerer ut 
hjelpe midler som ikke egner seg for 
gjenbruk. 

Utrangering er en beslutning om at 
brukbare hjelpemidler kan gå ut av 
bruk fordi de ikke lenger er egnet til sitt 
opprinnelige formål. F eks at det er 
kommet nyere og bedre modeller på 
rammeavtale. Noen av disse hjelpe-
midlene kan gis bort til kommunenes 
korttidslager eller til veldedige organi-
sasjoner som har avtaler med hjelpe-
middelsentralen. Kassasjon er en 
beslutning om at materiell som er 
nedslitt eller skadet og ikke lar seg 
reparere uten uforholdsmessige store 
påkostninger, skal tas ut av bruk. 

Hjelpemidler som gjenbrukes
Etter at hjelpemidlene som skal 
ut rangeres eller kasseres er plukket ut, 
står vi igjen med hjelpemidlene som 
skal gjenbrukes. Disse rengjøres, tør-
kes og overføres til vårt tekniske verk-
sted, eller en ekstern leverandør, for 

klargjøring før de settes inn på lageret 
vårt.

Hjelpemiddelsentralene er pålagt et 
gjenbruk av scootere, manuelle- og 
elektriske rullestoler, senger, person-
løftere og lese-TV på 50 prosent av 
utlånsverdien. Av alle andre hjelpemid-
ler, som blant annet sykler, er det et 
mål at gjenbruket skal ligge på minst 
15 prosent av utlånsverdien. 

Når vi får inn en søknad om et gitt 
hjelpe middel, sjekker vi om vi har dette 
eller et tilsvarende produkt på lageret 
vårt. Hvis vi ikke har det, er vi pålagt å 
spørre de andre hjelpemiddelsentra-
lene om de har hjelpemidlet på sitt 
lager. Om ingen har hjelpemidlet på 
lager, kan vi kjøpe inn et nytt fra leve-
randør.

Forventninger  
til gjenbruksprodukt
Du kan forvente at gjenbruksproduktet 
skal dekke behovet ditt, på samme 
måte som et nytt hjelpemiddel ville 
gjort. Du kan også forvente at det skal 
være rent og like sikkert i bruk som et 
nytt produkt. Hvis disse forventningene 
ikke innfris, betyr det at vi ikke har gjort 
en god nok jobb, og da vil vi gjerne 
høre fra deg.

Du kan også forvente at det noen 
gang er kan være noen riper på hjelpe-
midlet eller at noen skruer kan ha litt 
overflate rust, så håper vi du kan leve 
med det. 

Nye eller brukte hjelpemidler – 
krav til gjenbruk 
■  Tekst: Bente Kaldheim, avdelingsleder, Rådgivning og utredning  
■  NAV  //  Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus 

Nytt fra NAV



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 bygge s 
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

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

Inger Kvennodd

Rindesveg 16

3950 Brevik

Tlf.: 915 97 021

E-post: v-kvenno@online.no

Vibecke Selliken

Gydasgt. 10

3722 Skien

Tlf.: 988 22 576

E-post: vibeckesel@msn.com

Varamedlem:

Åse Synnøve Jakobsen

Solbakken 3b 

3011 Drammen

Tlf.: 906 31 046

E-post: asesynjakobsen@hotmail.com

Hvem er vi?
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Regionkontorleder

Tlf.: 913 03 738

E-post: anna-lisbeth.bakke@nhf.no
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Tlf.: 955 28 207

E-post: torleif.stoeylen@nhf.no
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Tlf.: 915 97 021

E-post: v-kvenno@online.no
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Sofakroken

■  Foto: Jan Arne Dammen
Lyrikkens verden

Poesi – diktet - er noe som har vært min store glede gjennom hele livet, 
og til trøst også mange ganger når det trengtes. 

Jeg fikk ikke evnen til å dikte selv, men det nest-beste er 
ikke dårlig det heller: Det å kunne velge fra øverste hylle fra 
de store dikterne – de som har overlevd i flere hundre år 
ofte -  glede seg over dette, og noen ganger dele gleden 
med andre – det er stort det! Jeg tror alle mennesker fikk i 
vuggegave noe de er litt bedre på enn folk flest. Noe som 
gir dem den lille ekstra gleden som er spesiell for akkurat 
dem. Det kan være så mye, og både av praktisk og teore-
tisk art. Hvor matnyttig det er kan nok variere. 

Ofte ser en at medlemmene av en stor-familie i mange 
generasjoner har vært gode på en bestemt kunstart. Det 
kan være bunad-søm, dekorerte kubbestoler og boller, tre-
skjæring, fotokunst, eller det kan være sang, dans, evner 
som forfattere av prosa eller poesi av mange slag. Dikt kan 
være både i bunden og ubunden form, og tonesatt ofte 
også. Det er nyttig, før en leser et dikt for andre, å bruke et 
par minutter på å presentere dikteren og forhistorien til dik-
tet, for det er ofte en slik forhistorie. Det har for meg vært en 
hobby gjennom livet å lete fram disse historiene. En finner 
dem ofte i salmer og religiøse sanger – mange fra 1800-tal-
let - skrevet i livskriser eller andre spesielle hendelser i livet. 
Men ikke bare der, en finner forhistorier hos mange andre 
diktere også.

En kan bli fasinert av et dikt selv om folk ikke forbinder det 
med ens livssyn – kanskje tvert i mot - det kan være det vårt 
bysbarn, Henrik Ibsen, kalte «å bevege seg på det tillate-
liges pynt» - men er det drivende godt skrevet så fasinerer 
dette også. Vi godtar Herman Wildenvey når han skrev om 
det som foregikk i Buskerud Amt og andre steder (og som 
ikke er tatt med i «de samlede «). «Nei, men huff da», sa min 
mor, - jeg kommer nemlig fra en veldig skikkelig familie som 
unngår vulgære ord. Mitt tidligste minne om diktet har med 

mor å gjøre. Det er noe jeg bare har som et fjernt bilde på 
netthinnen: Tidlig morgen på mammas fang, klokken har vel 
vært fire antar jeg. Det var bare hun og jeg som var 
A-mennesker i huset vårt, så de øvrige sov nok. 

Ekstremvær ute og det dampet fra kaffekjelen på den svarte 
komfyren. Det dogget på de enkle vinduene, og derfor lot 
de seg tegne på. Mamma tegnet med fingeren i doggen og 
sang, og samtidig fikk jeg min første innføring i noe så van-
skelig som grammatikk.  Hun sang: «Jeg sitter her og tegner 
på – den ruten som det regner på – punktum, punktum, 
komma strek, - vi slår en ring og så om litt – vi ser det lille 
fjeset ditt – punktum, punktum , komma strek.»  - og hvor-
dan det videre var – det husker jeg ikke -  det er borte nå. 
Salmevers-pugging på skolen hatet alle bortsett fra meg. 
Men det passet jeg meg vel for å si til noen, for det ble en 
ikke populær på. Men jeg hadde virkelig en ekte, medfødt 
kjærlighet til alt dette. 

Jeg oppdaget jo snart at ikke alle delte min interesse for dikt 
og salmer, for det kan en ikke regne med. Ikke alle liker dikt 
rett og slett. Etter at jeg nylig hadde lest noe jeg synes var 
vakkert på et «treff» et sted, så sa en kar jeg satt ved siden 
ved kaffen - han tenkte visst at noen ting måtte han vel si – 
så det ble:  «Jo da, det var nok bra det der selv om det var 
i lengste laget.» Greit det. Ærlighet setter jeg pris på. En 
svoger, opprinnelig fra Numedal, hadde jeg et muntert 
vennskap til. Han brydde seg lite om dikt, men om historie 
og krim. Så derfor ertet vi hverandre med å samle noen 
poeng fra hvert vårt ståsted til bruk neste gang vi treffes. 

Nå skal det innrømmes at noen dikt er for vanskelige for 
mange av oss, og vi bør ikke late som vi skjønner dem hel-
ler. Av alt snobberi er ånds-snobberi det verste. Så falt det 
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seg slik en søndag at «Ønskediktet», som var en fast pro-
grampost ukentlig i NRK den gangen, ble presentert akku-
rat da jeg besøkte min søster og svoger. Sendingen åpnet 
med ordene: «Gud har frosset fast i stjernene », hvoretter  
svoger kommenterte: «Jasså, har han tæla»,  og så forsvant 
han ut. Men han kom da inn igjen, litt mildere stemt, og 
fortalte etter hvert at han også hadde deklamert i sin tid på 
lokalet i hjembygda. Og han stilte seg opp i døråpningen og 
leste:

Halleluja, fant e krone
Halleluja, tok den opp
Halleluja, kjøpte brennevin
Halleluja, drakk det opp.

Jo da, logikken var innlysende den, og rimet haltet ikke så 
veldig mye, og det er jo positivt. Greit likevel at bussen som 
jeg skulle hjem med tutet og meldte sin ankomst borte i 
svingene slik den alltid gjorde. Mange år er gått, og både 
søster og svoger er borte, fred med deres gode minne. 

Over til det jeg hadde tenkt å skrive om da jeg startet på 
dette – det virkelig vakre, kloke og fine som finnes i diktets 
verden, laget av store diktere, som også vi i lille Norge har 
så mange av.

Jeg visste ikke at diktet MJELLE av Terje Nilsen (f.1951) var 
sett på som en perle av skjønnere lenge før det ble mitt. 
Terje Nilsen er en trubadur fra Bodø, og han er utpekt som 
en av de største innen Nord-norsk visekunst. Stedet han 
omtaler - Mjelle - er et storslått og velkjent strand-område 
like utenfor Bodø, og jeg vil gjerne referere dette diktet, som 
også er tonesatt. Og har jeg gjort det før regner jeg med 
overbærenhet. Det tåler reprise:

MJELLE

Æ lengta ofte utover til Mjelle
når vinter`n kommer krypan kald og kvit,
førr stranda ligg så stilt oppunder fjellet,
og anna folk tar sjelden turen dit.
Der kan æ gå og drøm meg bort aleina
om tie som for alltid e forbi.
Der kan æ finne rare skjell og steina
kvar og en et støkke poesi.

Og sanda e så mjuk og fin på Mjelle,
som balsam førr en bygutts såre bein.
Selja lyse grønn i ly av fjellet
og lufta e så velsigna rein.
Der kan æ ligg og mys mot Lofotveggen
som heng lengst nord i havet lyseblå.
Der lar æ mygga sug sæ mett på leggen,
du må ha vært der for å kunn forstå.

Ja sjøl når nordavinden slår seg vrang på Mjelle
så e det sjelefred og helsebot,
førr småbekkan som stupe blindt fra fjellet
de landa alltid trygt ved fjellets fot.
Og bølgan som som bryt brått oppetter stranda
de trekk seg stilt tilbake kver en gang.
Ja, Mjelle er forskjellig fra alt anna,
sjøl kråkeskrikan har en vennlig klang.

Hvis alle hadde funne sæ et Mjelle,
ei stille strand som fylte dem med fred.
Der de kunn sett seg ned i ly av fjellet
og tenk igjennom tengan en gang te.
Da hadde kanskje verden vært en anna,
og sinte rop blitt overdøvd av sang
«førr bølgan som bryt brått oppetter stranda
de trekk seg stilt tebake kver en gang.»

At så mange kjenner dette diktet, og at det er brukt i sang-
koret på teologisk fakultet der oppe i nord bl.a. - det har sin 
forklaring. Naturen der på Mjelle viser, ved sin oppførsel, at 
det på samme måte også kan finnes helbredelse for alt vi 
vanlige mennesker sliter med i hverdagen. Vi opplever at 
«småbekkan som stupe blindt fra fjellet - de landa alltid trygt 
ved fjellets fot» - at det har en dobbelt-betydning. Videre 
(gjentatt to ganger) at « bølgan som bryt brått oppetter 
stranda, de trekk seg stilt tilbake kver en gang»

Fysisk kommer jeg nok aldri til Mjelle, men nå har jeg vært 
der likevel. Jeg har «Tenkt over tengan en gang tè.» Jeg har 
opplevd å være aleine på ei strand, finne skjell og steiner 
som er et stykke poesi, opplevd den mjuke sanda, den 
lysegrønne selja og den velsigna reine lufta, kjent sjelefre-
den selv om norda-vinden slår seg vrang, hørt at selv kråke-
skrik kan virke vennlige, og har overført det -  så godt det lar 
seg gjøre - så det fikk en plass i mitt eget liv. Jo, jeg har 
vært på Mjelle nå, og har lært noe der.
 
Hilsen fra  Else i  A.L.F. Telemark 
og medlemmene slutter seg til med en hilsen  og et ønske 
om en fin og helsebringende høst til hver enkelt i alle lagene 
rundt om i landet. 
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Inviterer alle våre medlemmer til møte 

 

1. oktober kl. 14.00- 17.00 i Sandefjord Sandefjord
Scandic Park Hotel (Strandpromenaden 9, 3212 Sandefjord) 

 

Vil du være med å bestemme hvordan NHF skal 
være i fremtiden, da må du ta deg en tur! 

NHFs sentralstyre skal på møtet 7. september bestemme vårt nye samfunnsoppdrag. 
Deretter vil det avholdes møter i hele organisasjonen hvor organiseringen av NHF i fremtiden 

vil være tema, og du inviteres herved til å delta i debatten.  

Hvordan skal NHF organisere seg i fremtiden for at vi skal oppnå vårt nye samfunnsoppdrag? 
Skal vi fremdeles bestå av: 

 Regioner? 
 Lokallag? 

 Landsforeninger? 
Vi håper at flest mulig av våre medlemmer har anledning til å komme og si sin mening. 

 

Påmelding innen 19. september til Anna-Lisbeth: anna-lisbeth.bakke@nhf.no eller 9130 3738 

Lunsj serveres fra kl. 13.00-14.00, det er fint om du gir beskjed ved påmelding om du ønsker lunsj. 

Sees vi? 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 
Inviterer alle våre medlemmer til møte 

 

1. oktober kl. 14.00- 17.00 i Sandefjord 
Scandic Park Hotel (Strandpromenaden 9, 3212 Sandefjord) 

 

Vil du være med å bestemme hvordan NHF skal 
være i fremtiden, da må du ta deg en tur! 

NHFs sentralstyre skal på møtet 7. september bestemme vårt nye samfunnsoppdrag. 
Deretter vil det avholdes møter i hele organisasjonen hvor organiseringen av NHF i fremtiden 

vil være tema, og du inviteres herved til å delta i debatten.  

Hvordan skal NHF organisere seg i fremtiden for at vi skal oppnå vårt nye samfunnsoppdrag? 
Skal vi fremdeles bestå av: 

 Regioner? 
 Lokallag? 

 Landsforeninger? 
Vi håper at flest mulig av våre medlemmer har anledning til å komme og si sin mening. 

 

Påmelding innen 19. september til Anna-Lisbeth: anna-lisbeth.bakke@nhf.no eller 9130 3738 

Lunsj serveres fra kl. 13.00-14.00, det er fint om du gir beskjed ved påmelding om du ønsker lunsj. 

Sees vi? 
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Hans valgspråk er viktig og hans bud-
skap er viktig og hans måte å fortelle 
verden dette på er viktig.  Han har fun-
net sin måte å fortelle verden på at det 
er de samfunnsskapte barrierene som 
skaper funksjonshemningen.

Salvatore Cimmino ble født i 1964.
Bare 15 år fikk han alvorlig beinkreft og 
måtte amputere beinet midt på låret. I 
en alder av 41 og etter utallige fysiolo-
giske problemer, begynner Salvatore å 
svømme. Han hadde aldri vært i van-
net før da!

Åtte måneder senere, den 15. juli 2006 
svømte han Capri / Sorrento, en dis-
tanse på 22 km uten bruk av hjelpe-
midler. Umiddelbart etter starter han 
”swimming strike” for å sette fokus på 
funksjonshemmedes stilling i Italia.

I 2007 organiserte han ”TOUR OF 
ITALY SWIM”, ti etapper hver på ca 
15-17 km, fra Genova til Trieste for å 
minne folk på arkitektoniske barrierer. 
Bakgrunnen for hans engasjement på 
denne ekstreme måten er et ønske om 
en verden uten barrierer og uten gren-
ser.  Han er den italiener som har 
svømt raskest i den engelske kanal 
mellom Frankrike og England.  Han har 
også svømt over Øresund.

Hans neste prosjekt er at han i 2017 
skal svømme fra Havana på Cuba og 
over til Floridakysten (Key West) en 
strekning på nesten 17 mil. 

«Swimming in the Seas of the Globe!”
For en verden uten samfunnsskapte barrierer! 

Regionstyret i NHF Oslofjord Vest besøkte for kort tid siden Italia. I den forbindelse fikk vi  
et møte med Salvatore Cimmino. Han stiftet i 2010 en verdensomspennende bevegelse: 
«Swimming in the Seas of the Globe!” For en verden uten samfunnsskapte barrierer!  
Siden 2010 har han gjennomført til sammen 11 besøk rundt hele verden der han har  
hatt fokus på sitt motto: «For a world without barriers and without frontiers.

■  Tekst Torleif Støylen.  Foto privat.
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Norge bør være modell for hvordan  
rettigheter for personer med  
funksjonsnedsettelser ivaretas! 
Denne uttalelsen var det Salvatore Cimmino som kom med etter et møte med  
regionsstyret til NHF Oslofjord Vest på besøk i Italia nylig.

■  Tekst og foto: Torleif Støylen

Møtet kom i stand etter at regions-
styret la turen til Roma i år. Et mål er å 
bli kjent med hvordan interessene til 
personer med funksjonsnedsettelser i 
andre land ivaretas. Vi møtte Edvard 
von Freymann og Salvatore Cimmino 
(se egen presentasjon).

Etter en kort innledning om hvordan 
forholdene var i vårt land var det utspil-
let fra Salvatore Cimmino kom. I Italia 
har man ikke tilgang til hjelpemidler og 
økonomisk støtte slik som i vårt land. 
Edvard von Freymann beskrev sin 
situasjon etter ulykken og billedgjorde 
på den måten hvordan det fungerer – 
for de heldige og de velstående!  

Edvard von Freymann ble skadet etter 
en motorsykkelulykke i 2010. Etter 
denne ulykken fikk han åpnet øynene 
og så verden fra en for ham til nå ukjent 
vinkel. Det han observerte ønsket han 
å gjøre noe med og han valgte å invol-
vere seg.

Etter 3 måneder i koma fikk han opp-
hold på en av de to private rehabili-
teringsinstitusjonene i Italia. Her opp-
holdt han seg i ca. 6 måneder og fikk 
god oppfølging av dyktige behandlere.  
Etter at han ble skrevet ut fra opphol-
det og flyttet hjem til Roma, sluttet all 
oppfølging. Det var ikke mulig for ham 
å ivareta arbeidet på sin gamle 
arbeidsplass. Det er heller ikke vanlig i 
Italia at arbeidsplasser er tilrettelagt 
eller blir tilrettelagt for medarbeidere 
som er blitt funksjonshemmet.
For å få pensjon oppsøkte han skatte-
myndighetene i byen. Dette ble ingen 

suksess. For å bli erklært ufør og få 
pensjon måtte han betale ut deler av 
sin formue på rundt 500.000 kroner.  
Som kompensasjon for dette får han 
nå utbetalt ca. 260 Euro i uføretrygd 
(ca. 2500 kr./mnd).

I og med at hans skade var svært 
alvorlig er han avhengig av rullestol. I 
hans tilfelle må han kjøpe rullestolen 
selv. Hvert 5. år får han 1600 Euro (ca 
15.000 kr). Dette utgjør ofte ikke mer 
enn ca. 20 % av de totale kostnadene 
for rullestolene.

Nå er ikke «Handikapbevegelsen «byg-
get» opp slik som i Norge. Organi-
sasjonene lever sine egne liv. «Funk-
sjonshemmede er usynlige i Roma og 
Italia», forteller de. Noe av grunnen er 
nok at Hjelpemiddelsentraler som vi 
kjenner det fra Norge ikke finnes i Italia.  
Noen private er tilgjengelig for de få og 
som har egne midler.

Begge disse to karene har valgt å 
engasjere seg i «handikappolitisk» 
arbeid. Salvatore Cimmino er veldig 
opptatt av at teknologien skal komme 
mennesker med funksjonsnedsettelser 
til gode. De påstår at midlene finnes, 
men at samfunnet er bygget opp slik 
at pengene ikke kommer ut til brukerne 
slik at de kan nyttiggjøres der de 
trengs. De var ikke selv fremmede for å 
bruke begrepet om korrupsjon.

Etter en veldig lærerik og interessant 
samtale kom de to med en anbefaling 
til oss:

«Ta vare på de verdier som er oppar-
beidet i Norge. Dette burde være 
modellen som alle europeiske land 
burde følge og lære av. Det er nemlig 
svært vanskelig å være funksjonshem-
met i Italia.

Edvard von Freymann og Salvatore Cimmino.
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Ridderdagene på Storedal er en  
aktivitetshelg for barn, unge og familier, 
med eller uten funksjonshemming. 

Og en videreføring av Erling Stordahls filosofi om økt livskva-
litet gjennom friluftsliv, kultur og natur. Hele arrangementet 
er tuftet på 100% frivillighet. 

Førstereis på Ridderdagene var 10 år gamle Sarah Tegler fra 
Drammen. Hun likte spesielt godt malerkurset til kunstmaler 
Helle Wårås. Sarah synes det var helt toppers å avslutte 
skoleferien med en så artig helg. 

Helle forteller at det var en sann glede å se barna utfolde 
seg på lerretet og de viste stort talent alle sammen.
Søndag ble det kanopadling og seiltur med Kongelig Norsk 

Seilforening (KNS) som stilte med mannskap og to båter i 
klassen Sonar, den samme som brukes i Paralympics.

Dette var fjerde året Ridderdagene på Storedal ble arran-
gert. Deltakerne kommer igjen og har med nye venner, som 
gjør at deltagerantallet stiger. Utenom Erling Stordahls 
Minneritt var det en rekke forskjellige aktiviteter å være med 
på. Malerkurset som kunstmaler Helle Wårås ledet var 
populært, i tillegg var det skyting med laservåpen, klatring, 
snekring av fuglekasser, kubbestabling, yoga, terapiridning, 
og ikke minst seiling og overnatting i lavvo/telt. For de aller 
minste ble det arrangert skattejakt, en arkeologisk utgraving 
på feltet.

Mer info www.ridderdagene.no
https://www.facebook.com/Ridderdagene
PaaStoredal/?fref=ts

Med svamp og farger under 
Ridderdagene
■  Tekst og foto Jan Arne Dammen
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NHF Vestfossen har et tiltak med 
formål å glede i hverdagen. Et par 
ganger i året inviterer vi til «Kaffe-
slabberas» på Vestfossen Trygde-
pensjonat. Vi har avtale med et 
enterteiner par, Sissel og Borgar, 
som underholder med sang og 
musikk fra de glade 50 og 60 årene, 
forteller gode historier og leser små 
snutter. I et kaffeslabberas er jo 

kaffe n hovedingrediensen og til den 
serveres et kakestykke eller to. 
Arrangementet er åpent for alle eldre, 
men er først og fremst beregnet for 
beboerne på Trygdepensjonatet, og 
spesielt de som bor på demensav-
delingen «Grevlingstien». Det er en 
glede for oss som drar i gang dette å 
se hvordan det lyser opp i hverdagen 
for disse. Plutselig kommer minnene 

fram, smil fra øre til øre og det nyn-
nes og synges med.
 
Sender med noen bilder, men dess-
verre ønsket ikke enterteinerne å bli 
fotografert. Ha en god dag!
 
Jan Ronald Skogsrud

Kaffeslabberas med  
NHF Vestfossen

5 7 3 1 6 2 8 9 4

4 9 8 3 7 5 6 2 1

1 6 2 9 4 8 3 5 7

2 8 1 7 5 4 9 3 6

7 3 6 2 9 1 5 4 8

9 5 4 8 3 6 7 1 2

8 2 7 5 1 3 4 6 9

6 1 5 4 8 9 2 7 3

3 4 9 6 2 7 1 8 5

Løsning Kryssord

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

Vi er et o�entlig 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

EIKER 
HUSBYGG AS

Anemonevn. 5
3050 Mjøndalen

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

epost: erik@eikerhusbygg.no

Din leverandør av rørleggertjenester 

Teglverksveien 1,  3413 Lier 
+47 32 27 60 60 | www.assemblin.com
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Ryghgt. 6, 3050 Mjøndalen
Tlf. 32 23 68 80  Fax. 32 23 68 81
E-post: catering@eikervekst.no

 omtanke    solidaritet    samhold

Sterkere med – enn uten

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

Vi monterer
og produserer 

rullestolramper, 
trapper og rekkverk 

etter mål.

A/S

www.grepgrenland.no

Ditt beste val av bank!

WWW.SPAREBANKENDIN.NO

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.

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

Røyken/Hurum AS
Eiendomsmegling

tlf. 32 79 28 80 
www.fossco.no

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

 VI BYGGER FOR 

frem—
TIDEN

www.blockwatne.no

www.kongsberg.com
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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

D R A M M E N

Å L

S I G D A L

Vi takker alle annonsørene
for den flotte støtten!

H U R U M

20 ÅRS
ERFARING
med nybygg, tilbygg 
og rehabilitering av 

hytter i Hurum

Org. nr. 999549810

Tlf. 906 09 845

N E D R E  E I K E R

R I N G E R I K E

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

Kleivi Næringspark
3570 Ål

Tlf: 32 86 63 63 
www.normec.com

Heiberg & Tveter AS
3044 Drammen, tlf. 97 70 18 68

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

3490 Klokkarstua, tlf. 32 79 60 07
__________________________________________________

Byggtapetserer Rune Knutsen 
3490 Klokkarstua, tlf. 90 93 12 92

______________________________________________________

Hurum Mølle
3490 Klokkarstua, tlf. 32 79 80 06

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

L I E R

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

N E D R E  E I K E R

Røyken Eiendom AS
3441 Røyken, Tlf. 31 29 79 50

R Ø Y K E N

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

Ø V R E  E I K E R

Vi utfører alt av snekker-
og tømrerarbeid

Tlf.: 32 85 05 00
 93 09 22 12
E-post: post@hvservice.no 3570 Ål

Tlf. 32 08 60 50
www.aalhytta.no

           
                          
                             TELEMARK

                                   //Vi gir mennesker muligheter! 

www.nav.no 

kragerø

www.am�.no/kragero
Mye å glede seg til-alltid.

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

T I N N

V I N J E

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

 __________________________________________________

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

N O M E

Storli Dyrepensjonat
3810 Gvarv, tlf. 35 95 59 62

S A U H E R A D

Matkammeret AS
3734 Skien, Tlf. 35 58 48 70

S K I E N

AMUNDSEN BYGG AS

Amundsen Bygg AS
Nesjarveien 1, 3960 Stathelle

Tlf. 46422476

D R A N G E D A L

Thor R. Nilsen AS
Skjerkøyvn. 54
3960 Stathelle

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

Sannidal Bilverksted og Bensinstasjon 
Sannidalsveien 164, 3766 Sannidal 

Tlf. 35 98 65 00  

www.sannidal-bilv.no

Sannidal 
Bulldozerdrift AS
 Tangen 1, 3766 Sannidal

Telefon 35 98 03 54

Vår kraft - din energi!
3830 Ulefoss

Tlf. 35 94 90 00 • www.mtenergi.no

Trenger dere elektriker!

NYBYGG • RENOVERING • VARMEPUMPER
hus, hytte og industri

Tlf: 47 27 61 76  •  Fax: 35 95 74 86
E-post: ss-es@online.no

Trenger dere elektriker!

NYBYGG • RENOVERING • VARMEPUMPER
hus, hytte og industri

Tlf: 47 27 61 76  •  Fax: 35 95 74 86
E-post: ss-es@online.no

Tlf: 47 27 61 76
Fax: 35 95 74 86
post@stromgutta.no

Autosenteret 
Notodden AS
Inger Floodsv. 1, 3676 Notodden

Gromstad Bil & Båt AS
Gamle Kragerøv. 24, 3770 Kragerø

Tlf. 35 98 59 59
www.gromstad.no

S E L J O R D

Rambøll Norge AS
Dir. Smidths gt. 6, 3732 Skien

www.ramboll.no

Borgar Kittilsen 
Verksted AS

Hother Bøttgers gate 16, 3725 Skien
Tlf. 35 90 57 57

Austad Elektro
Strandgata 18, 3750 Drangedal

Telefon: 47 65 07 77
post@austadelektro.no

www.austadelektro.no

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

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

Haddlandsvegen 20, 3864 Rauland
Tlf. 35 06 28 00 • www.air.no

- med arbeid

   som mål- med arbeid

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

__________________________________________________

Kiøsterud Begravelsesbyrå
3960 Stathelle, tlf. 35 96 04 82

B A M B L E

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

__________________________________________________

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

__________________________________________________

Kragerø Septikservice AS
3790 Helle, mob: 909 50 878 • mmastereid@hotmail.com

K R A G E R Ø

Lidalen Grustak AS
3670 Notodden, Tlf. 35 02 28 23

___________________________________________________

GK Inneklima AS avd. Notodden
Merdeveien 12B, 3676 Notodden, tlf. 35 02 58 50

___________________________________________________

Notodden Energi
3671 Notodden, tlf. 35 02 50 85

___________________________________________________

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

___________________________________________________

Notodden Optikk
3671 Notodden, Tlf. 35 01 87 30

N O T O D D E N

Hellestad Sandtak AS
3800 Bø i Telemark, tlf. 35 95 01 49

B Ø

Thingstad Pall- og Kassefabrikk AS
3946 Porsgrunn, tlf. 35 55 55 76

P O R S G R U N N
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__________________________________________________

Kiøsterud Begravelsesbyrå
3960 Stathelle, tlf. 35 96 04 82

B A M B L E

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

__________________________________________________

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

__________________________________________________

Kragerø Septikservice AS
3790 Helle, mob: 909 50 878 • mmastereid@hotmail.com

K R A G E R Ø

Lidalen Grustak AS
3670 Notodden, Tlf. 35 02 28 23

___________________________________________________

GK Inneklima AS avd. Notodden
Merdeveien 12B, 3676 Notodden, tlf. 35 02 58 50

___________________________________________________

Notodden Energi
3671 Notodden, tlf. 35 02 50 85

___________________________________________________

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

___________________________________________________

Notodden Optikk
3671 Notodden, Tlf. 35 01 87 30

N O T O D D E N

Hellestad Sandtak AS
3800 Bø i Telemark, tlf. 35 95 01 49

B Ø

Thingstad Pall- og Kassefabrikk AS
3946 Porsgrunn, tlf. 35 55 55 76

P O R S G R U N N
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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: John Arild Svensen
Kjerranveien 2, 3180 NYKIRKE
Tel.: 47 26 87 50
E-post: 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
E-post: kassianizissis@gmail.com

NHF Kongsberg
Leder: Lise Konningen
Olavsgt. 54, 3612 KONGSBERG
Tel.: 32 73 47 48 / 97 51 49 35
E-post: 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
E-post: solveig.margrete.kristiansen@gmail.com

NHF Ringerike 
Leder: Morten Fugleberg
Haraldhaugvn. 58, 3514 HØNEFOSS
Tel.: 97 04 57 00
E-post:  
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
E-post: 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
E-post: ghegni@online.no

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

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

HBF Notodden
Leder: Tone Margit Ø Steinhaug
Ivar Aasensgt. 50B, 3683 NOTODDEN 
Tel.: 90 63 01 17
E-post: ton-stei@online.no

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: 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
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 Telemark
Leder: Vibecke Selliken
Gydasgate 10, 3732 SKIEN
Tlf.: 98 82 27 76
E-post: vibeckesel@msn.no

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

Landsforeningen for kvinner med 
Bekkeløsningsplager:
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
Fung. leder: Sol-Hege Nathalie Kotte
Astoriaveien 50, 3140 NØTTERØY
Tel.: 41 23 29 33
E-post: 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 Kilen ved Steinberg kl. 0945

ALF Buskerud  Kafétreff på Solbergsenteret hver onsdag kl. 1200

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

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

LFS Vestfold Medlemssamling onsdager.  Vi spiller Shuffelboard

LFPS Vestfold Hver mandag mellom 14.45 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

OKTOBER
06 LFS Telemark   Medlemsmøte

10 ALF Buskerud   Medlemsmøte

13 LFS Vestfold   Medlemsmøte

13 LFPS Vestfold   Medlemsmøte

20 NHF Grenland   Medlemsmøte

25 NHF Gol   Medlemsmøte

NOVEMBER
02 LFS Telemark   Medlemsmøte

14 ALF Buskerud   Medlemsmøte

24 NHF Grenland   Medlemsmøte

26-27 LFPS Telemark   Jubileumssamling

29 LFS Telemark   Julemiddag

DESEMBER
01 LFS Telemark   Medlemsmøte

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

H O L M E S T R A N D

Firing & Thorsen AS
Nedrevei 8, 3183 Horten

Tlf. 40 63 03 19

L A R V I K

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

T S Bygg AS
3084 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

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

 Nordliskrenten 1, 3271 Larvik • www.skmaling.no

Steinar Hansen
Korsgårdveien 35

3080 Holmestrand

Tlf. 92 88 88 15

Centrum Bygg Horten AS
Storgt. 19, 3181 Horten

Tlf. 33 04 78 17

Tvetenv. 76, 3265 Larvik
Tel: 33181700 • Mob: 90179085

Web: www.jp-elektro.no

Uforpliktende/kostnadsfri befaring

Tvetenvn. 76, 3265 Larvik
Tlf. 33 18 17 00

Mob. 90 17 90 85
Fax. 33 18 52 42

E-post: janptr@online.no
www.jp-elektro.no

S A N D E F J O R D

Fokserødv. 30, 3241 Sande�ord
Tlf. 33 47 08 10

TRYKKSAKER | GRAFISK | PROFIL | EMBALLASJE | MEDIA 
ALL MADE | WEB | DESIGN | FIRMAGAVER | PROFILTØY

www.carlsenfritzoe.no

T J Ø M E

TORMOD BJØRNDALEN
Hvasservn. 229 - 3148 Hvasser

ØMRER
TILBYGG • NYBYGG

REPARASJONER
Tlf./Fax. 33 39 35 83

Mob. 928 84 508
Putten 21 C - 3148 Hvasser

- godt arbeid til riktig pris

Hovedentrepenør julegater - snørydding/strøing - hagedesign - råd og veiledning
Vedlikehold grøntanlegg - natursteins- plen og plantearbeider - servicebedrift

Velleveien 15 - 2118 TØNSBERG - Tlf. 99 11 60 00 - Fax. 94 77 04 76
post@strandman.no - www.strandman.no

FARMANDSTREDET
Jernbanegt. 10, 3110 Tønsberg 

Tlf. 33 01 86 00

Erling Freitag AS
Kobber- og Blikkenslagermester

Bjellandv. 26, 3172 Vear

Tlf. 915 72 000

                                              Betty Blue AS 
                                                       Øvre Langgt. 61 D
                                                       3110 Tønsberg
                                                       tlf. 33 31 26 77

                                              Betty Blue AS 
                                                       Øvre Langgt. 61 D
                                                       3110 Tønsberg
                                                       tlf. 33 31 26 77

Bayer AS
3165 Tjøme, tlf. 33 39 04 04

T J Ø M E

NORDENS LEDENDE SAMFUNNS- 
RÅDGIVER INNEN PLAN, 
ARKITEKTUR OG TEKNIKK
Til stede i Tønsberg, Sandefjord og Skien

www.ramboll.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 planlegger å svømme fra Florida og til Cuba neste år?

2. Hvor holder Eiker Vekst til?

3. Hvem svarer hvis du ringer 913 69799?

4. Hvem svarer hvis du ringer 913 03738?

5. Hvem var det som laget festmåltid for deltakerne på fellessamlingen i år?

6. Hvem skrev og laget den nydelige visen Mjelle som Else Andrén skriver om?

7. Hvor holder Betty Blue til?

8. Har Lidalen Grustak adresse i Nome i Telemark?

9. Hvem holder til i Fjordvein 44 på Klokkarstua?

10. Når er brukerkontoret ved sykehuset i Drammen åpent?

Navn:

Adresse:

Telefon:

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

Vinnerne av Vet du dette i nr 02.16: Hotellweekend i Skjærgården Resort og Badeland:  
Mette Augestad.  Vinner av 5 quicklodd: Magne Sivertsen.  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 (0-15 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

H O L M E S T R A N D

Firing & Thorsen AS
Nedrevei 8, 3183 Horten

Tlf. 40 63 03 19

L A R V I K

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

T S Bygg AS
3084 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

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

 Nordliskrenten 1, 3271 Larvik • www.skmaling.no

Steinar Hansen
Korsgårdveien 35

3080 Holmestrand

Tlf. 92 88 88 15

Centrum Bygg Horten AS
Storgt. 19, 3181 Horten

Tlf. 33 04 78 17

Tvetenv. 76, 3265 Larvik
Tel: 33181700 • Mob: 90179085

Web: www.jp-elektro.no

Uforpliktende/kostnadsfri befaring

Tvetenvn. 76, 3265 Larvik
Tlf. 33 18 17 00

Mob. 90 17 90 85
Fax. 33 18 52 42

E-post: janptr@online.no
www.jp-elektro.no

S A N D E F J O R D

Fokserødv. 30, 3241 Sande�ord
Tlf. 33 47 08 10

TRYKKSAKER | GRAFISK | PROFIL | EMBALLASJE | MEDIA 
ALL MADE | WEB | DESIGN | FIRMAGAVER | PROFILTØY

www.carlsenfritzoe.no

T J Ø M E

TORMOD BJØRNDALEN
Hvasservn. 229 - 3148 Hvasser

ØMRER
TILBYGG • NYBYGG

REPARASJONER
Tlf./Fax. 33 39 35 83

Mob. 928 84 508
Putten 21 C - 3148 Hvasser

- godt arbeid til riktig pris

Hovedentrepenør julegater - snørydding/strøing - hagedesign - råd og veiledning
Vedlikehold grøntanlegg - natursteins- plen og plantearbeider - servicebedrift

Velleveien 15 - 2118 TØNSBERG - Tlf. 99 11 60 00 - Fax. 94 77 04 76
post@strandman.no - www.strandman.no

FARMANDSTREDET
Jernbanegt. 10, 3110 Tønsberg 

Tlf. 33 01 86 00

Erling Freitag AS
Kobber- og Blikkenslagermester

Bjellandv. 26, 3172 Vear

Tlf. 915 72 000

                                              Betty Blue AS 
                                                       Øvre Langgt. 61 D
                                                       3110 Tønsberg
                                                       tlf. 33 31 26 77

Bayer AS
3165 Tjøme, tlf. 33 39 04 04

T J Ø M E

NORDENS LEDENDE SAMFUNNS- 
RÅDGIVER INNEN PLAN, 
ARKITEKTUR OG TEKNIKK
Til stede i Tønsberg, Sandefjord og Skien

www.ramboll.no



Retur: NHF Oslofjord Vest, Skogergaten 1, 3112 TØNSBERG

DINAM
O RRA62  Foto: M

assim
o Leardini

Det spiller ingen rolle om du bare skal på en kort kjøretur – hvis du ikke kommer tilbake. Husk bilbelte
vegvesen.no/bilbelte

BAKSIDE


