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Gunvor Hegni
ansvarlig redaktør

Hei alle sammen!

Det er full aktivitet rundt i lokallag 
og landsforeninger i hele regionen. 
Årsmeldinger og regnskap forteller 
om stor aktivitet og at vi er i 
vekst. Det som gleder mest er at 
ungdommen kommer full av glød 

og iver for å få et NHFU på plass i vår region. 

I tillegg til arbeid i lokallagene har vi mange som står 
på i sine kommuner som medlemmer i forskjellige 
råd og brukerutvalg. Det er viktig å være med som 
rådgivere, passe på at krav om universell utforming 
er på plass i planlegging av turveier, friluftsarealer, 
bygging av skoler og andre offentlige bygg.

IMS modellen
For mange år siden snakket vi om å jobbe etter 
IMS modellen. I står for interessepolitisk arbeid, 
her har vi kurstilbud for medlemmer som jeg vil 
anbefale. M står for miljø. Når vi har medlemsmøter 
er den sosiale delen også viktig, er mange som ser 
frem til kaffe og loddsalg. Jeg vil gi ett råd, blir med 
til Merket i august, her er det god tid til sosialt 
samvær og innputt av faglig handikappolitikk. 
Siste bokstaven S står for Service, dette er et tilbud 
for medlemmene som gir deg råd og hjelp. Her vil 
jeg vise til Rettighetshjelpen, i bladet står navn og 
telefonnummer. Dette er personer som kan svare på 
spørsmål og gi gode råd om hvem du bør kontakte 
og hva du bør gjøre videre i din sak.

Noe som opptar meg nå er TEK 17: Dette gjelder 
endring i forskriften til plan- og byggingsloven(TEK)
for å gjøre det enklere og rimeligere å bygge boliger. 
Forslaget innebærer, blant mye annet, innskrenkede 
arealkrav, flere dørterskler og brattere ramper. NHF, 

sammen med flere andre organisasjoner, har sendt 
brev til Kommunal- og Moderniseringsministeren, 
nå håper vi på at vi får gjennomslag og blir hørt. 

NHFs samfunnsoppdrag
Frem mot Landsmøtet i juni blir det jobbet med 
endring og NHF sitt Samfunnsoppdrag. Vårt 
oppdrag er å: 

 -  Lede samfunnet mot full likestilling
 -  Gjøre lover og rettigheter til hverdag og  
   virkelighet
 -  Være et sterkt fellesskap.

Jeg er med i en arbeidsgruppe som arbeider 
med forslag til nytt Prinsipp- (og interesse-politisk) 
program for NHF. Det bygger på vårt 
samfunnsoppdrag og skal legges frem for sentralstyret. 
Vil bli endelig vedtatt på Landsmøtet i juni.

Fellessamlingen i august
Tiden går fort og vi går mot vår og sommer. Jeg 
håper flere av dere blir å treffe på vårt årsmøte og 
andre fellessamlinger. NHF lokallag som ønsker 
besøk fra regionsstyret kan kontakte kontoret. Flere 
får besøk på sine årsmøter. Det kurset for styrer med 
Stein kan jeg anbefale.

En hilsen og en oppmuntring til dere alle som gjør 
en jobb for NHF, er stolt av dere, sammen er vi 
sterke.

- Gunvor
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Anna-Lisbeth Mikalsen
Regionkontorleder

Hvorfor ønsker vi ikke 
å se helheten?

I skrivende stund er vi godt i gang med 
planleggingen av årets aktiviteter, og stortingsvalget 
i september blir et av de store fokusområdene for 
oss i år. Internt i Norges Handikapforbund (NHF) 
blir også sommerens landsmøte viktig, siden det 
ligger an til at det kommer en del endringer i 
organisasjonen etter NHF Landsmøte. Dette kan bli 
spennende!

Vårt fokus startet det nye året, der vi avsluttet 
det gamle, nemlig med høringen på forslag til ny 
byggeteknisk forskrift TEK 17, som etter planen skal 
bli gjeldene fra i år. For de av oss som var tilstede 
på regionens kurs om universell utforming i slutten 
av november fikk vi god innsikt i høringsforslaget 
av byggeteknisk rådgiver i NHF Steinar Myrdal, 
som kunne konkludere med at begrepet universell 
utforming er under press. Dersom høringsforslaget 
går igjennom vil vi få et enda mer ekskluderende 
samfunn i Norge. NHF har selvsagt sendt 
høringssvar, og for de av dere som ønsker å lese 
dette, finnes det på våre nettsider. 

Forslagene som ligger i TEK 17 vil føre til at 
samfunnsutviklingen vil sette oss tilbake i tid. De 
bygger på feil faktagrunnlag og vil føre til at det 
bygges nye utilgjengelige boliger i Norge. Akkurat 
som om vi ikke har nok av dette fra før. Dette vil 
vi alle merke konsekvensene av den dagen vi får 
barn og ønsker at det var plass til et stellebord på 
badet eller om vi ønsker å ta barnevognen med inn 
i boligen, og enda flere av oss vil merke det, om 
vi ønsker å bo i boligen vår, også når vi blir eldre 
og rullatoren blir vår faste følgesvenn. For ja, da: 
Rullatoren og andre hjelpemidler vil bli gode å ha for 
mange av oss i fremtiden!

At universell utforming med de standardene 
som ligger i TEK 10 er mer samfunnsøkonomisk 
lønnsomt enn i TEK 17, virker det ikke som at de 
som har laget utkastet til TEK 17 har fått med seg. 
Dette bærer preg av en kortsiktig tenkning og vil føre 
til at deler av befolkningen i Norge fremdeles blir 
utestengt på boligmarkedet. Er det et slikt samfunn 
vi ønsker oss? 

Mens altfor mange, og da spesielt pressen, er 
opptatt av USAs nyvalgte president og hans luner 

(som vi i Norge strengt talt ikke får gjort noe 
med), virker det ikke som man er like opptatt av at 
det nå er fare for at vi kommer til å bygge et mer 
ekskluderende samfunn i Norge. Hvorfor er det blitt 
slik? Å bygge et mer inkluderende samfunn kan vi 
da faktisk gjøre noe med! Men det må være vilje til 
dette, hos de som lager byggetekniske standarder. 

Til slutt ønsker jeg å minne om at regionen mot 
slutten av april har årsmøtekonferanse, og et av 
temaene der blir Stop Hatprat. Dette er et viktig tema 
å belyse i disse dager, så dette blir spennende! Jeg ser 
frem imot å se mange representanter fra lokallagene 
der.

Vårlig hilsen fra  
- Anna-Lisbeth

Viktige datoer å merke seg i 2017:

28. - 29. april 
Årsmøte NHF Oslofjord Vest på Kongsberg

31. mai 
Årsmøte SAFO TVB på NHFs regionkontor

8. - 9. juni 
Likepersonkurs i Langesund

16. - 18. juni 
Landsmøte i NHF 

25. – 27. august  
Felles likepersonsamling på Merket

22.-23. september  
Kurs for brukermedvirkere i regi av SAFO TVB  
på Kongsberg

20.-21. oktober 
Kurs om universell utforming på Kongsberg

Mer informasjon om de ulike aktivitetene kan du få 
ved å henvende deg til regionkontoret
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TILGJENGELIGHET I OFFENTLIGE BYGG
Bygg for alle er Statsbyggs nettsted med Besøkende kan velge bygning, se  
informasjon om tilgjengeligheten i over detaljer om de enkelte lokaler og mulige  
735 av våre offentlige bygg som høyskoler, hindringer på veien til besøksmålet.  
museer, trafikkstasjoner med mer. Prøv selv på: byggforalle.no

STATSBYGG.NO 
Foto: Rampen i Eidsvollsbygningen

Utviklet i samarbeid med Cato Zahl Pedersen 

Amputasjon, dysmeli, CP, 
revmatisme eller nedsatt 
styrke/motorikk? Klarer du 
ikke sykle, har problemer 
med å sykle eller opplever 
belastningsskader i 
overkroppen? Skeno sin 
sykkel kan være løsningen 
for deg! Du trenger kun én 
hånd eller protese til å styre 
sykkelen med og styrke nok i 
beina til å sykle selv. Bygges 
og tilpasses til ditt behov og 
bruksområde. Tohjulssykkel, 
oppleves som å sykle på en 
vanlig sykkel. Frihet, 
opplevelse, mestring! 

Sykkel for personer med 
funksjonsnedsettelser i 
overkroppen  

 

Nyhet på markedet i 2016, det finnes ikke tilsvarende produkt i verden 
Utviklet og bygges av Skeno i Norge, patenterte løsninger 
Gode komponenter, lav vekt, innbydende design – en skikkelig sykkel 
Magestøtte avlaster armer, hender og rygg (kan tas av dersom ikke behov) 
Knebrems og brems på styret gir trygghet og kontroll (skivebrems) 
Spesielt girsystem med kun én girhendel på styret eller hakegir 
Styredemper stabiliserer styret og gir økt kontroll 
Støttehjul (tilbehør) 
For barn og voksne, fra ca 7 år 
Sykkelen kan søkes om gjennom Hjelpemiddelsentralen, ta kontakt med oss 
 
Vi kommer gjerne på demo eller utprøving 
 

For mer info, ta kontakt med oss eller sjekk ut vår nettside!
 

Oslo 
skeno.no 

99449372 
info@skeno.no 

facebook.com/skenoas 

NB! Vi har flyttet!

Invald Ludvigsensgate 21, 3027 Drammen
Tlf. 32 27 61 90

www.motorforum.no/drammen
Epost: gjermund.jorgensen@motorforum.no
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Grenseløs moro
på glattisen

Av Jan Arne Dammen

Det ble en strålende dag på den nye kunstisbanen til 
Konnerud IL søndag 12. februar. I november i fjor 
jublet bandyfolket da den nye kunstisbanen ble åpnet 
og jubelen fortsatte i dag. Rullestol og gangbesvær er 
ingen hindring i denne idretten. Store og små hadde 
det kjempegøy da de fikk prøve seg med kjelkebandy 
og ispigging. 

«I kjælka stiller alle likt» var mottoet denne dagen 
da det var «verdenspremière» på Kjelkebandy. 

Med seg på laget i dag var kjelkehockeylandslaget 
sin kaptein, Loyd Remi P. Solberg og tidligere 
kjelkehockeyspiller Kjell Vidar Røyne. Gutta hjalp 
til med gode råd og tips og de storkoste seg blant 
debutantene.

- Vi synes det er prisverdig at noen arrangerer slike 
dager og da stiller vi opp, sa Kjell Vidar som la til at 
det viktigste er at alle får en positiv opplevelse fra 
første stund. 

Konnerud Idrettslag ønsker å være et inkluderende 
idrettslag og arrangementet var for både 
funksjonsfriske og funksjonshemmede. Sportslig 

leder i Konnerud IL Christian Normann Johansen 
forteller at han synes tilbudet til funksjonshemmede 
i Drammensområdet kunne vært mye bedre og 
derfor har idrettslaget ønsker å gjøre noe med det.

- Vi ønsker å være et idrettslag for alle, et idrettslag 
som skal formidle Idrettsforbundet sin visjon om 
idrettsglede for alle! Vi ønsker derfor å skape et 
aktivitetstilbud og ei aktivitetsgruppe for folk med 
nedsatte funksjonsevner i Drammensregionen, og 
vi håper at denne dagen skal være startskuddet for 
dette, sa Christian Normann Johansen.

Ildsjelen Christian og Konnerud Idrettslag 
fikk mye ros etter denne dagen fra foreldre og 
besteforeldre. Og ikke minst fra iskrigerne selv: Dette 
var grenseløst moro!

Kjelkene var utlånt fra Oslo Kjelkehockeyklubb og 
firmaet Bardum.

Sammen om noe, om idrettsglede for alle!
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Her er noen av deltagerne 
på introduksjonen for 
verdenspremiere på Kjelkebandy 
på Konnerud. I midten her er 
kjelkehoceylandslagets kaptein 
Loyd Remi P Solberg 
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- Rebell Event

Rebell Event

- Gøyal galskap 
på landet

Tekst og foto Jan Arne Dammen

Midt mellom Drammen og Tønsberg finner vi Tone 
Kosberg Carlsen og hennes store prosjekt Rebell 
Event. Senteret som åpner i januar 2017 er en 
mellomting mellom et aktivitetssenter og leirskole. 
Sammen med representanter fra NHF Oslofjord Vest 
var vi på et trivelig førjulsbesøk.

Tone har lagt ned mange tusen timer og tanken har 
vært at stedet kan brukes av alle grupper. Universell 
utforming har ligget i bakhodet hele veien fra hun 
startet i 2013. 

Her er det lagt opp til actionfylte aktiviteter 
for stor og små. Og om konkurranseinstinktet 
er stort så nevner vi øksekast, hinderløype, 
balansepark, tre klatring, rebusløype, fjernstyrte 
biler, pil- og bueskyting. For de treffsikre er 
luftgeværskyting stedet. Stedet ligger i et fint terreng 
så turmulighetene er mange.

- Jeg ønsker at stedet benyttes som en arena og 
plattform innen friskvern, psykisk helse og rus. For 
ensomme og ferie for vanskeligstilte, kan dette være 
stedet og bli inkludert. Jeg tenker også teambuilding 
og aktivitetsdag for skoleklasser og arbeidsplasser, 
eller til fest og moro for kollegaer og andre, sier 
Tone. 

Vi testet ut noen aktiviteter og avsluttet besøket 
rundt bålet i lavvoen som rommer inntil 50 personer 
og må være det perfekte samlingspunktet. Her koste 

vi oss og tiden gikk så altfor fort.
 - Her kan gruppene samles rundt grillen, eller skal 

vi si bålet, til felles hygge og matlaging, sier Tone, 
som legger til at de selvfølgelig også har eget kjøkken.

I den gamle stallen, som er verdt et besøk i seg selv, 
er det egen bar. Her fikk inventaret nostalgien og 
gamle minner til å blomstre. 

- Her må det jo være fint og holde noen styremøter 
etc., i stedet for de trøtte møtelokalene, sier Atle 
Haglund fra NHF Oslofjord Vest. 

 I tillegg er det et aktivitetsrom og to komplette 
baderom med dusj, WC og vaskemaskin. Skulle det 
bli behov for overnatting er det muligheter for det 
i telt og lavvo i sommersesongen, og i oppvarmet 
lavvo om vinteren.

- Rett nedenfor eiendommen ligger Korssjø og her 
er det i sommersesongen muligheter for kanopadling 
eller en svømmetur. De som vil søke fiskelykken har 
også store muligheter her forteller Tone. 

Beliggende i Hof i Vestfoldskogene og fra 
Drammen og Tønsberg tar det ikke mer enn ca. 30 
minutter. Fra Larvik, Skien og Kongsberg mellom 45 
og 50 minutter. 

Rebell Evnet er rett og slett gøyal galskap på landet 
og en komplett frilufts- og aktivitetsarena.

Mer info www.rebellevent.no
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- Rebell Event

Stemning: 
 Koselig stemning rundt bålet.

Hinderløype:
Tone K Carlsen, Atle Haglund  
og Leif Larsen i hinderløypa.

Samlet:
 Atle Haglund, Leif Larsen  

og Jan Arne Dammen. 

Klatring i tre:  
Leif Larsen ser på muligheten for  
å komme seg i høyden.

Aktiviteter: 
 Parken har også mulighet  

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

Skrubbmoen. 3, 3616 Kongsberg
Tlf. 406 35 001

www.kongsberg-electronics.no

- Kanoutleie 
- 100-manns lavvo 
- Aktiviteter 
- Åpen kafé søndager 
- Sommercamper 
- Avlastning 
- Aktivitetsgrupper 
- Alternativ læringsarena 
- Tilrettelagt vei og gangsti 

www.rodbysetra.no

Nedre

BILFØRER 65+
- et oppfriskningskurs for bilførere over 65 år!

Trafikkbildet endrer seg. 
Alle som har hatt førerkort noen år, har opplevd 

at det er kommet nye trafikkregler og nye kjøremønstre. 
Bli med på oppfriskningskurs nå!

Kurset er frivillig, og husk: ingen mister førerkortet!

Påmelding til Folkeuniversitetet Nedre Buskerud, tlf. 32 21 34 10

www.haukjem.no - Tlf. 32 23 39 00

Holmestrandsveien 92, 3036 Drammen • Tlf: 32 80 22 22 • Faks: 32 80 22 30 • post@finntek.no • www.finntek.no
24 timers service!

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

Fagkunnskap - Kvalitet - Personlig service

  
        HURUM KOMMUNE
          Prestegårdsallèen 4, 3490 Klokkarstua

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

Buskerud Anleggstransport AS
Øvre Lianvei 30, 3400 Lier

Tlf.  32 84 98 02
www.bat.no

Gilhusvn. 19, 3414 Lierstranda

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

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

www.privatencafe.no • tlf. 957 52 365
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- aktuelt

NHFU Oslofjord vest hadde sitt første møte på 
regionkontoret 26. november 2016. Det var en glad 
gjeng fra regionen som møttes i tillegg til Marianne 
Knudsen fra NHFUs sentralstyre. Vi spiste pizza, 
drakk brus og diskuterte hva organisasjonens formål 
var og hvordan vi ville organisere oss. Det ble også 
avtalt å gjennomføre en ringerunde til potensielle 
medlemmer. Den jobben fikk Bjørn Ragnar 
Henriksen og Kim Andre Støvind. Det var ett kort 
men godt møte. 

Nå ser vi fram til vårt første årsmøte 11 mars. 
Hvis du bor i Buskerud, Vestfold eller Telemark og 
er mellom 18 og 30 år og kunne tenke seg å være 
med, er det bare å kontakte Bjørn Ragnar Henriksen, 
enten på Facebook, mobil eller mail. TLF nummeret 
hans er 93493815, e-posten hans er burn.ragnis@
gmail.com

Og lik oss på facebook!

Ungdommene møttes 
på regionkontoret

Foto: Anna-Lisbeth Mikalsen
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NHFs hedersnål i sølv har blitt tildelt Tone Irene 
Sørum og Marit & Einar Rype

Offentliggjøringen av tildelingen ble gjort på 
regionens lederkonferanse i 2016, men av ulike 
årsaker har det ikke vært anledning til å overrekke 
denne hedersbevisningen tidligere. NHFs hedersnål 
i sølv ble dermed overrakt til Tone Irene Sørum 
og Marit & Einar Rype en vakker vinterdag av 
regionleder Gunvor Hegni og regionkontorleder 
Anna-Lisbeth Mikalsen.

Bakgrunn for tildelingene:
Einar Rype har gjennom mange år arbeidet for å 
bedre tilgjengeligheten for bevegelseshemmede i 
Buskerud, hvor han blant annet var tungt inne i 
arbeidet med en tilgjengelighetsguide for Buskerud i 
tiden da NHF hadde fylkeslag. For dette arbeidet ble 
han også tildelt Tilgjengelighetsprisen av Buskerud 
Fylkeskommune. Han meldte seg inn i NHF på 
80-tallet og han har sammen med sin kone Marit 
Rype, også vært svært aktive i mange år i regionens 
prosjekt Ambassadør i skoleverket, hvor de blant 
annet har lært skolebarn rullestoldans. De måtte 
dessverre avslutte dette viktige arbeidet for en tid 
siden av helsemessige årsaker. Både Marit og Einar 

Rype har vært aktive dansere i mange år og mottatt 
en rekke priser for dette. Det har vært Einar Rype 
som har hatt de formelle verv i NHF gjennom mange 
år, men de har i stor grad vært sammen om jobben. 
Rype har deltatt i utvalgsarbeid både på fylkes- og 
regionsnivå. Han var med i fylkesstyret i NHF 
Buskerud og har vært varamedlem både i LARS 
Oslofjord Vest og NHF Drammen og omegn.

Tone Irene Sørum har vært aktiv i Landsforeningen 
for Kvinner med Bekkenleddsmerter (LKB) 
siden hun meldte seg inn i landsforeningen i 
1991. Hun har vært med og gjort en stor innsats i 
mange år, både i LKB hovedstyre og i sitt lokallag 
LKB Buskerud. Sørum har gjennom en årrekke 
vært engasjert og hatt ulike roller i sitt lokallag: 
Likeperson, leder, nestleder, økonomiansvarlig, 
styremedlem og varamedlem. Hun har vært og er 
sidemedlem i flere lokallag i LKB. 

Uten det store engasjementet hos mange frivillige i 
Norges Handikapforbund hadde ikke organisasjonen 
vært det den er i dag. Derfor er denne typen 
overrekkelser et av årets høydepunkt for regionen. Vi 
gratulerer!

Tekst og Foto: Anna-Lisbeth Mikalsen

NHFs hedersnål i sølv



• Avdeling for spesialtransport. 
 Transport av rullestolbrukere. Vestfold Taxi har 

15 maxitaxier med kapasitet til å kjøre rullestolbrukerer

Vestfold Taxisentral AS
Klinestadmoen 1, 3241 Sandefjord

www.vestfoldtaxi.no
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Xpert Installasjon AS er en totalleverandør av elektrotjenester. 

Vi er et Vestfoldbasert elektrikerfirma med hovedkontor i Tønsberg. 

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

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

serviceoppdrag og store prosjekter. Faglig dyktighet og gode løsninger 

er det som kjennetegner oss.

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

Nedre Langgate 37

3126 Tønsberg

Tlf. 33 37 96 50

www.hotvedtco.no

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

www.ramboll.no

Kjenner du noen som fortjener 
heder for sin innsats?

Norges Handikapforbunds (NHF) 
hedersnål er innstiftet som uttrykk for 
den anerkjennelse forbundet ønsker å 
gi til enkeltpersoner i egen organisasjon 
som etter langvarig tjeneste eller på 
ekstraordinær måte har bidratt til å 
fremme funksjonshemmedes interesser i 
samsvar med NHFs formål og prinsipper.  

Hedersnålen i sølv kan tildeles av 
regionstyret eller landsforeningenes 
hovedstyrer. Forslag på kandidater kan 
fremmes både av enkeltmedlemmer eller 
lokallag i NHF. 

Har du tips på kandidater du mener 
har gjort seg fortjent til denne 
hedersbevisningen, kan dette sendes til 
leder for sølvnålkomiteen Stein Wilmann 
eller til regionkontorleder Anna-Lisbeth 
Mikalsen innen 20. mars 2017. 

• Avdeling for spesialtransport. 
 Transport av rullestolbrukere. Vestfold Taxi har 

15 maxitaxier med kapasitet til å kjøre rullestolbrukerer

Vestfold Taxisentral AS
Klinestadmoen 1, 3241 Sandefjord

www.vestfoldtaxi.no

TRYKKSAKER | GRAFISK | PROFIL | EMBALLASJE | MEDIA 
ALL MADE | WEB | DESIGN | FIRMAGAVER | PROFILTØY
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Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester både til privat- og næringskunder. 
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serviceoppdrag og store prosjekter. Faglig dyktighet og gode løsninger 

er det som kjennetegner oss.
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Lokale kontorer i Tønsberg, Sandefjord og Skien

www.ramboll.no
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LFN Telemark til
Makarska Kroatia

Vi var 12 medlemmer 3 av oss fra Styret i LFN 
Telemark som deltok på turen.

Fredag 7. oktober møttes vi på Gardermoen 
Airport hotell for overnatting da vårt fly til Kroatia 
hadde avgang 07.10, medlemmer fra Dalen i 
Telemark, Skien, Porsgrunn, Sannidal, Arendal, og 
Ski var innlosjert her.

Vi ankom Split flyplass og ble møtt av stedets 
representant, en fantastisk person som brifet oss 
i opplegget for turen. Han fortalte oss om stedet 
Makarska og Biokovka hotell mm hvor vi skulle 

tilbringe en uke. Biokovka hotell er et Spesialsykehus 
som brukes av innbyggerne i Kroatia, men stedet har 
kapasitet til å ta imot gjester fra andre land. 

Vi hadde forskjellig typer behandlinger som bla. 
bassengtrening i oppvarmet sjøvann i to bassenger, 
et med 34*C og et med 28*C, medisinsk massasje, 
lymfedrenasje, strøm, Tecar, ultralyd mm som var 
tilpasset vårt behov som Nakkeskadde. Dette tilbudet 
passet veldig godt til oss og vi konkluderte ganske 
raskt med at hit vil vi igjen.

LFN Telemark til
Makarska Kroatia

10 av LFN Telemarks medlemmer og 5 andre norske som ble med på noen av utfluktene. Her på torget i Gamle 
byen Makarska.



- aktuelt

15

QUALITY HOTEL SKJÆRGÅRDEN  |  35 97 81 00  |  Q.badeparken@choice.no  |  choice.no

   Quality Hotel Skjærgården
   Tropisk Badeglede hele året
   Besøk oss på www.badeparken.no

Telemarks største vinterdestinasjon

3 skisentere - 1 heiskort 
17 heiser - 46 nedfarter 
www.visitrauland.com 

Buskerud: Tore Reite Larsen,  Boligkonsulent,  tore.reite.larsen@hedalm-anebyhus.no,  913 10 165
 
Vestfold: Tore Reite Larsen,  Boligkonsulent,  tore.reite.larsen@hedalm-anebyhus.no,  913 10 165
 Per Erik Olsen,  Prosjektselger,  per.erik.olsen@hedalm-anebyhus.no,  468 19 491
 
Telemark: Tore Reite Larsen,  Boligkonsulent,  tore.reite.larsen@hedalm-anebyhus.no, 913 10 165
 Per Erik Olsen,  Prosjektselger,  per.erik.olsen@hedalm-anebyhus.no,  468 19 491

• Stort utvalg av eneboliger, - flerfamilieboliger
• Spesielt utviklet for norske forhold
• Norskproduserte hus med god kvalitet og rask levering

Med hjerte for din bolig
• Bestill vår boligkatalog på hedalm-anebyhus.no

5 nye
jubileums-
modeller

i 2017

Program for merket august 2017 - velkommen til flotte sensommerdager i Valdres

Minimessa er åpen lørdag og søndag - Besøk fra Medema og Funksport - Påmeldingsfrist: 1. juli - Egenan-
del kr. 2.040 - Ikke-medlemmer kr. 2.300 - Egne priser for barn - Det kan bli noen endringer i programmet

Fredag 25.08
18:00 Middag
19:00 Orientering om dagene.  
     Kort orientering fra  
     regionleder om hva  
     regionen arbeider med
19:30 NHFU presenterer seg  
20:30 Avslutning – sosialt  
     samvær

Lørdag 26.08
08.00 Frokost
10:00 Aktiviteter for de minste
10:00 Samling for ungdommene  
     – ny giv for NHFU
10:00 Motivasjonsforedrag

12:30 Lunsj
14:00 Faglig tema: Rehabilitering / habilitering  
     Landsforeningen for ryggmargsskadde/LARS -  
     Landsforeningen for Slagrammede/LFS
16:00 Til fri disposisjon
18:00 Avslutning 
19:00 Middag
20:30 Quiz

Søndag 27.08
10:00 Mestringsaktiviteter i  
     naturen/lage smykke/pil  
     og bue
13:00 Lunsj og hjemreise
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- A.L.F Telemark 30 år

30 år for et bedre arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøskaddes Landsforening (A.L.F.) ble 
stiftet her i Telemark i 1986, da som Landsforeningen 
for Løsemiddelskadde (LFFL) og ble tilsluttet 
Norges Handikapforbund (NHF). Foreningen 
gjorde en stor innsats på informasjonsarbeidet blant 
løsemiddelbrukere og skadde.

30 års jubileet ble markert med et besøk på 
verdens nordligste vingård Lerkekåsa og ble 
avsluttet med julebord på Norsjø hotell for lagets 
medlemmer. Til stede var også representanter fra 
fylkeslaget i Hordaland og Buskerud. Fra Norges 
Handikapforbund var regionleder Gunvor Hegni til 
stede og overrakte blomster og roste laget og Else for 
sin innsats gjennom 30 år.

- A.L.F. Telemark har drevet et iherdig arbeid for 
løsemiddelsaken i Grenland alle disse 30 årene. 
Else og John var alltid positive og markedsførte 
laget på en bra måte også utover Telemarks grenser. 
Else var kjent i Skiens by, og rundt i butikker for å 
få gevinster til utlodning og flere butikker hadde 
liggende en pakke klar når Else kom innom. Hun 
har vert drivkraften og med god støtte av John. Etter 
hans død har hun stått på og med hjelp av styret er 
det fortsatt god aktivitet i laget, sa Gunvor Hegni.

- Den første samling skjedde tidlig i 1986 på 
Høyers Hotell der formannen i «LFFL sentralt, 
Oddvar Petersen» var tilstede, og likedan 
fylkessekretær i «NHF Telemark» Erland Berberg. 
Det var ikke satt opp noen saksliste, men det ble 
besluttet å stifte lag i Telemark, og ting kom på 
plass etter hvert, og stiftelsesmøte fant sted den 5. 
september 1986, forteller dagens leder Else Bømark 
Andrèn. 

De som var med på selve stiftelsesmøte: Dan 
Arve Rønningen, Gro og Harry Hegland, Gudveig 
Stensen, Ellen Norli og John Sigurd Andèn. 

Det første styret så slik ut: Dan Arve Rønningen, 
Ellen Norli, Gudveig Stensen og John Sigurd Andrèn.

- Penger hadde vi ikke, men fylkessekretæren i 
NHF ga oss kr. 2.000.- i startkapital. Dette så vi på 

som en æresgjeld, og de ble tilbakebetalt mange år 
senere, sier Else. 

Landsforeningen fikk etter hvert et eget tidsskrift 
som het SYNDROM. De fikk etablert et fagråd 
som besto av adv. Roger Foyn, yrkeshygieniker 
Bjørn Eriksson og Halvor Erikstein, psykolog Jan 
Magne Krogstad, sosionom Gladys Sanches, som 
representant for trygderett Knut Ove Karlsen, lege 
Bjørn Hilt. (En tid var den berømte advokaten Geir 
Lippestad med.) 

Det var stor aktivitet fra starten av og fremover. 
Laget hadde åpne møter med panel flere ganger. 
Panelet bestod av fagpersoner fra fagrådet og ofte en 
banksjef. 

- Han var nyttig når det ble klart at familiefaren 
ikke kom i arbeid mer og med tanke på et normalt 
liv hadde de opptatt huslån og slikt, sier Else.

Ildsjelene i foreningen jobbet med å gi 
opplysninger om den lange og vanskelige veien 
for å få stadfestet at helseproblemene hadde sitt 
utgangspunkt i arbeidsforholdene. Foreningen ble en 
støtte for mange skadde og deres familier, og mange 
har fått en hjelpende hånd gjennom disse årene.

John Sigurd Andrèn som var Telemarkslagets 
første leder var ofte gjest i radioen i Grenland. Han 
hadde god ståtte av sin kone Else som også var med 
og fortalte om de pårørendes situasjon. 

- Det var innringere hver eneste gang, og det var 
besøk hjemme hos oss. Medlemmene fikk hjelp med 
skriftlige redegjørelser – arbeidshistorie og privat 
historie. For mange var skjemaer vanskelig, for de 
hadde gjort noe helt annet enn å holde i en blyant 
i jobbsammenheng disse flotte arbeidstakerne, sier 
Else. 

Styret i jubileumsåret består av leder og sekretær 
Else Bømark Andren, Skien, kasserer Hans Groland, 
styremedlemmer Finn Bjørnsvik og Aud Tremyr. 
Grete Bjørnsvik, og Anne Karin Johansson er 
revisorer.

Leder i ALF Telemark Else Andren 
og regionleder Gunvor Hegni

Tekst og foto: Jan Arne Dammen
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Rosenkrantzg. 17, 3018 Drammen
 Tlf. 32 83 04 15    www.doi.no

D R A M M E N

Å L

S I G D A L

R I N G E R I K E

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

H U R U M

DIN LOKALBANK

www.sb1.no tlf. 03202

Universal Maritime Constructors

www.carlsenfritzoe.no

HURUM ENERGIVERK AS
Øvre Skoledalen 12

3482 Tofte
Tlf. 32 79 20 00

L I E R

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

www.planteborsen.no

M O D U M

K O N G S B E R G

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

Personer som ønsker å bli tilsynsfører, 
støttekontakt eller besøkshjem bes 

henvende seg til
Seksjon for funksjonshemmede 

Modum kommune. Tlf. 32 78 93 00

N E D R E  E I K E R

KJØP KJAPT, TRYGT OG BILLIG

Tlf. 32 87 75 04 - Åpningstider: 07-23 (21)

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

Solbergveien 30, 3057 Solbergelva
Mob.: 900 80 549 • E-post: harahe@ebnett.no  

Utlei og montering av stillaser

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

Kristoffer Kjos AS
Gilegata 90, 3512 Hønefoss

Mob: 906 59 932

Nyhus Transport As
Roaveien 6
3534 Sokna

Mob: 414 56 705
R Ø Y K E N

31 29 60 00
 Røyken kommune
 Katrineåsen 20
 3440 Røyken

www.royken-kommune.no

Kleivi Næringspark
3570 Ål

Tlf: 32 86 63 63 
www.normec.com

R
A

EN
C
HOLD
CE

 OG KAN
PT

TINE

Vektere-Ordensvakter-Sivil butikkspaning mm.
Tlf. 47 01 76 69

Teglverksveien 100, 3057 Solbergelva
Tlf. 906 01 190 • stale@argon-ent.no
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LFPS Telemarks 25 års jubileum

Grunnmuren til Telemarks Poliolag ble reist i nittennittien.
Aase, Signy og Arnhild var byggekomite,n.

Alle ville bidra til slikt et bygningsverk.
Nå må vi stå sammen -- for samhold det gjør sterk !

Og byggmester Aase skaffet penger fra ymse hold
sammen med sine soldater - som den berømte Tordenskiold
med søknader i øst og vest - og ikke minst den årlige basar.
Slik ble murstein lagt på murstein - til bygningen stod klar.

I bygningen har skjebnesfellesskapet blomstret fram.
Om polio er utryddet ? -- merkes senskadene og plagene med dem.

Vi har markert oss utad, brukt media, hatt seminar.
På våre mange spørsmål har vi fått klare svar.

Men ROM ble ikke bygget på en dag.
Planer det har vi av mange slag.

Et behandlingssted å komme til, når plagene slår riktig til.
Mer samarbeid med helseetaten, så det kan bli mer enn bare med praten.

Til slutt, at ønske for fremtiden er at huset blir slik 
at alle kan føle seg hjemme her .............

Bjørg Snaunes og Marit Baasland

Tekst: Åse Vestgarden
Bilde: Rolf Ejme
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- LFPS Telemark 25 år

Laurdag 26. november 2016 var medlemmene i 
LFPS Telemark inviterte til Norsjø. Tradisjon i 
LFPS Telemark er jolebord på Norsjø, men i år var 
det ekstra feiring, 25 års jubileum. Vi kom til fint 
festpynta bord og starta med gløgg kl. 18.00. Det 
blei 20 festdeltakere samt innbudne representanter 
frå LFPS Vestfold og LFPS Buskerud.

Jan Ivar Hennum ynskja velkommen. Han 
fortalde om laget, aktiviteter og samlinger. Han la 
og vekt på samarbeidet med Vestfold og Buskerud. 
Han tok eit resyme frå oppstarten, tri ildskjeler 
frå Vest Telemark bygde grunnmuren, Åse Bergli, 
Signy Grønning og Arnhild Tveiten, som nå er 
døde.

Rose Hennum kom med helsing og dikt frå 
Marit Baasland og Bjørg Snaunes som ikkje kunne 
deltake på grunn av helsemessige årsaker. Det 
var prolog frå 5 års jubileum og song frå 10 års 
jubileum. Stor takk til desse to som ikkje kunne 
møte.

NHF kom med helsing og overrekte blomar 
til leiar. Vestfold og Buskerud LFPS kom med 
helsing og gåve, og båe laga la vekt på det gode 
samarbeidet dei hadde med Telemark.

Magne Bergkaas hadde vore til behandling 
på Steffensrud for post polio. Vi fekk ei god 
orientering om eit svært vellykka opphald. Han 
gav ros til tilsette ” hadde det aldri travelt same 
kor mykje dei hadde å gjera”, sosiale samvær, 
behandling og ikkje minst opplysning om 
diagnosen og trivsel. Han anbefala oss om å søkje.

Jolebord på Norsjø er svært velsmakande. Her får 
vi alt av tradisjonell jolemat og lokalmat. Alle kosa 
seg og praten gjekk triveleg.

Bente Lindvig takka for arbeidet som var lagt ned 
og inkludering i laget.

Masse gevinstar hadde kome inn og loddsalet 
gjekk bra, mange sikra seg jolegåver.

Det var ein særs hyggeleg kveld med god 
atmosfære.
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Et innblikk i fremtidens hjelpemidler 
- Velferdsteknologi!

Tekst: Birgitte Holmsen 
Foto: Anna-Lisbeth Mikalsen

Det ble lærerikt og spennende når en gjeng 
fra NHF Oslofjord Vest møter opp på 
Innovatoriet ved Høgskolen i Sørøst-Norge 
(Bakkenteien) for å se nærmere på og prøve ut 
den nye velferdsteknologien. Innovatoriet er 
et stort rom med mange forskjellige moderne 
hjelpemidler - som blir kalt Velferdsteknologi. 
I Innovatoriet får du kunnskap om de 
muligheter, utfordringer og begrensninger som 
velferdsteknologiske løsninger gir. Vi møter to 
engasjerte damer som skal lede oss gjennom et 
2 timers program: som består av:

•	 Innføring i velferdsteknologi
•	 Demonstrasjoner og praktisk utprøving
•	 Erfaringsutveksling, faglig diskusjon og 
refleksjon 

Innovatoriet viser fram nye hjelpemidler 
for unge og eldre med fysiske eller kognitive 
funksjonsvansker og som kan bidra til å gjøre 
hverdagen enklere. De viser hvilke muligheter 
som finnes og gir økt kunnskap om hvordan 
løsningene fungerer i praksis.

Innovatoriet viser fram ca. 150 produkter 
og løsninger fra over 50 leverandører fra 
inn- og utland, og er en av Europas største 
visningsarenaer for velferdsteknologi. Flere 
av løsningene er ikke tidligere vist i Norge. 

Løsningene kan gi brukere økt selvhjulpenhet, 
verdighet og egenmestring. En rekke av 
løsningene vil også gi bedre arbeidssituasjoner 
for personalet, BPA, og gi bedre ressursbruk.

Vi i NHF synes det er en utrolig spennende 
utvikling innen utviklingen av dagens 
hjelpemidler. For noen av de unge er det 
fascinerende å se hvordan du kan klare deg selv 
i hverdagen bare ved å trykke på noen enkle 
knapper. Du kan kjøpe et badekar der man 
løfter opp døren og du kan sette deg rett inn 
uten å løfte benet høyt. Du kan få en elektrisk 
tørker som tørker deg uten at du slipper å bli 
tørket av andre. Du kan få en skje som er stabil 
og ikke søler selv om du er ustø på hånden. 
Dette var noen eksempler på de mange 
velferdsteknologiske løsninger som stadig 
kommer inn på Innovatoriet.

Noen av oss var også litt skeptiske og kritiske 
til om hjelpemidler bare skal bestå av tekniske 
duppeditter og ingen varme hender? «Skal 
det tilslutt bli roboter som bytter ut de varme 
hendene?», var det flere som lurte på. Svaret på 
det vet vi ikke om 100 år, men i vår fremtid vil 
hendene så klart bestå hvis du ønsker det.

Velferdsteknologi er ikke en løsning for alle, 
men for mange kan det gi et mer selvstendig 
liv.
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Testing: På inovatoriet kan man teste ut de ulike 
hjelpemidlene de har utstilt. En skje som hindrer søl, en 

stol med skyvefunksjon og en shopping-kompis som følger 
deg rundt i butikkene om du ønsker det. En ”spisemaskin” 

kan gjøre at man kan spise på egenhånd.
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- lesebrev Birgitte Holmsen

Lesebrev

Antar holdninger?

Birgitte Holmsen har gjennom flere år hatt et stort engasjement i flere av regionens prosjekter, hvor hun har 
arbeidet for at funksjonshemmede skal få en naturlig plass i samfunnet.

I min hjemkommune Larvik, opplever jeg det nesten 
som en regel at mange av innbyggerne antar at alle 
uansett funksjonshemninger skal følge et såkalt 
mønster: du skal gå på spesialskole, forsterket linje 
på vgs. og ende opp i en vernet bedrift. Du skal få 
hjelp fra boligtjenesten og handlehjelp fra A og K. 
Det er et godt tilbud for mange, ikke noe galt med 
det. Men det gjelder ikke alle mennesker som har 
ulike funksjonshemninger og folk kan ikke putte alle 
under et mønster. 

Det skremmer meg at mange antar at det er slik 
du lever når du har en funksjonshemning. Når 
man treffer en person som du ikke har sett på 20 
år, for eksempel en gammel lærer, da får du ikke et 
spørsmål om hvor du jobber og bor, men de antar at 
du jobber i vernet bedrift og bor i omsorgsbolig eller 
hjemme hos mor og far så klart. Det sier mye om 
hvor dårlige holdninger og kunnskap mange voksne 
folk har! I stedet for å spørre hvor du jobber og bor, 
så blir du forhåndsdømt. Da tenker jeg hvem er 
dummest i hodet her! er det meg eller personen som 
har forhåndsdømt meg? 

Min konklusjon er personen som har 
forhåndsdømt meg og tror at ikke verden har gått 
videre på 20 år. Det er faktisk slik at mennesker 
mellom 45 og 75 år, har de dårligste holdningene når 
det gjelder og anta det og anta det! Da er det bedre 
å spørre og få fasiten, og hvis man ikke tør det er 
det bedre og hilse og gå! Det er mye hyggeligere å 
treffe de litt yngre garde for eksempel de du har gått 
på skole med, de skjønner at livet har gått videre og 
stiller vanlige spørsmål som hvordan går det!

Jeg må ved flere anledninger bruke mye energi 
på å fortelle hvordan liv jeg lever. Da får mange 
‘’hakeslipp’’ ‘’er det mulig?’’ ‘’jammen det er ikke 
det mønstret du skal følge!’’. Jeg lever det livet 
jeg ønsker og har kjempet for å leve, noe som for 

meg er en selvfølge, at jeg og mange andre med en 
funksjonshemning lever ‘’et vanlig liv med noen 
utfordringer’’.

Fasiten er:
Jeg har gått helt vanlig skole fra barneskolen til og 
med videregående, har fagbrev i kontorfag. Har 
jobbet 10 år i kommunen med ulikt kontorarbeid, 
har bodd for meg selv i vanlig leilighet i vanlig 
borettslag i 10,5 år! Jeg vil si at jeg lever et ganske 
så vanlig liv selv om jeg har noen utfordringer. 
Mange med nedsatt funksjonshemning lever slik 
som meg. Alle må leve det livet som er best for oss 
selv. Så ikke anta at du vet, når du ikke vet! Ikke 
forhåndsdøm mennesker fordi de snakker litt rart, 
går litt rart, sitter i rullestol etc. Vi er like oppegående 
i hodet som andre! Vi kan bidra med vårt i denne 
kommunen. Heldigvis har jeg også møtt mange flotte 
mennesker som ser meg for den jeg er og ser på meg 
som en ressurssterk person og har tro på meg. Det er 
de som holder meg oppe. 

Jeg skriver ikke dette for å skryte av livet mitt, jeg 
lever mitt liv sånn jeg ønsker det. Jeg skriver dette 
rett slett fordi jeg blir forbanna på folks holdninger 
mot meg og mange andre. Synes det er på tide at 
folk med dårlige og forhåndsdømte holdninger skal 
få øynene opp! Slutt å se på mennesker med nedsatt 
funksjonshemning som svake og stakkarslige, det er 
de verste holdningene jeg veit! Gi barn som vokser 
opp nå bedre holdninger til alle typer mennesker 
enn de mange i vår eldre generasjon faktisk har. 
Ikke forhåndsdøm og ikke anta noe du ikke kjenner 
til! Spør og du får fasiten, det er kun det enkelte 
menneske som har fasiten på sitt eget liv. 

- Birgitte

Foto: Anna-Lisbeth M
ikalsen
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Ja, men det er da bare…
... å gå inn på NAV sine sider…
Ja, men det er da bare å lage seg en digital postkasse…
Ja, men det er da bare å Google…
Ja, men det er da bare å laste det ned…

Tekst: Mari Å. Bjurgren
Foto: Privat

Det er ikke bare bare, ikke med CP. Men jeg har 
personlig assistanse hele døgnet, så hvorfor kan jeg 
ikke da bare bruke assistenten? Nei, det er ikke alt 
det er like lett å bruke assistenten til. Du får ikke så 
mye privatliv, når det alltid må sitte en annen person 
å skrive for deg. For jeg kan ikke lese og skrive 
funksjonelt, eller som jeg pleier å si: «Jeg kan lese, men 
øya er i veien. Jeg kan skrive, men ikke med fingrene». 
Håndskrift er helt umulig og PC-tastaturet går med 
høyre pekefinger. Men det tar tid, og overkroppen 
bikker over for hver bokstav.

Men til jul fikk jeg ny telefon, min første 
smarttelefon, en «SmartVision», ekstra godt 
tilrettelagt for blinde og svaksynte. Med, som det står 
i bruksanvisningen, «tre ulike brukergrensesnitt», 
tastatur, berøringsskjerm og talekommandoer. Så langt 
alt vel, men ville den også funke for min CP-kropp?

Spenningen var stor!
For knappen som du må holde inne for å snakke 
til telefonen sitter på siden av den, og telefonen 
forsvant bortover bordet på den elektriske rullestolen 
når jeg holdt knappen inne. Jeg kan nemlig ikke 

holde telefonen i hånda på vanlig måte, for da skal 
det bare en ekstra engasjert ufrivillig armbevegelse 
til, og så hadde det blitt flyvende telefon. Og hvis 
assistenten da må sitte der for å hindre at telefonen 
forsvinner bortover bordet, er vi i grunnen tilbake 
til utgangspunktet. Men da vi hadde funnet ut at 
selve funksjonene var mulig å lære seg, bestemte vi 
oss for å prøve å lage en stoppende holder. Biltema, 
plastperler og superlim er en fin kombinasjon (se 
bilde). 

Jeg må gå systematisk til verks og lære meg funksjon 
for funksjon. For først må hodet forstå hvordan 
telefonen virker, sånn rent systemmessig. Den 
prosessen må alle igjennom når de får en ny dings. 
Men det er den enkleste biten. For så skal fingrene 
og stemmen lære seg hvordan det er enklest å bruke 
telefonen. Og så skal hendene, øynene og hodet 
fungere sammen slik at telefonen gjør som jeg vil, når 
jeg vil det. Vanskelig, spennende og fantastisk gøy når 
jeg får det til. 

Det første jeg ville lære meg var SMS, for det er 
det jeg bruker aller mest. Et prosjekt var å lære seg 
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- petit om det digitale nettet

forskjellen på å trykke kort og langt på taleknappen. 
For når du ber telefonen om å utføre noe med 
stemmen, gir en såkalt «talekommando», da må du 
trykke kort. Det gjaldt å få fingeren til ikke å trykke 
så lenge at innlesningsfunksjonen slo seg på. Så gjaldt 
det ikke å miste trykket mens du holder på å lese inn 
en melding. Så må kanskje noe slettes, og eventuelt 
rette på småting med tastene. For eksempel skriver 
talegjenkjenningen «Julia» når jeg sier jula, fordi 
telefonen bare nesten har hørt riktig. Og så gjelder 
det å få sendt meldingen når jeg er ferdig, og ikke for 
tidlig. Noen eksempler på kombinasjonen CP-stemme 
og fersk talegjenkjenning; 

- Da jeg skulle skrive en melding om at assistenten 
min Nystuen skulle komme, oppfattet telefonen «Har 
du sagt ifra til pappa at julenissen kom?». 

- «Såpe» ble som regel til «håper» de første dagene. 
- En takkemelding for en julegave ble til noe helt 

annet. Jeg dikterte «Tusen takk for boka, har ikke 
smakt på kulene ennå» (Gaven besto av bok og en 
pose godterikuler). Telefonen hørte «Tusen takk for 
boka, har ikke knullet ennå.»! Neste forsøk ble «Tusen 
takk for boka, da kulene regnet» …

Men for all del, det er en intenst deilig følelse hver 
gang jeg enkelt kan lese en SMS på egenhånd og få 
sendt avgårde et svar hvor budskapet kommer frem, 
selv om det ser ut som om jeg snakker gebrokkent 
norsk på melding om dagen. Jeg kan ikke alltid 
vente til maskinen skriver akkurat det jeg sier, for 
det blir alt for demotiverende. Snart skal nok jeg og 
«SmartVision» ut og utforske nettet litt sammen. Den 
nye telefonen gjorde det ikke lett, men heller ikke 
umulig å utforske den digitale verden på egenhånd. 
Med min egen hånd. 

Mobil med hjemmesnekret 
holder, for CP fingre. 

Takk for julegaven!
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Kjenner du identiteten din?

Det kommer stadig nye, spennende blogger som har nedsatt funksjonsevne som hoved- eller deltaema.
I dette nummeret viderebringer vi et innlegg fra Tamarin Varners blogg «Livet med en twist», 

som du finner på tamarinvarner.wordpress.com

Foto: Privat

Da jeg var liten så jeg for meg at jeg kom til å vokse 
opp og ikke ha et særlig viktig liv. Jeg var født 
annerledes og hadde andre behov enn barn på min 
egen alder. Jeg ble fortalt at «du er jo ikke som de 
andre, så du må ikke ha for høye krav». Jeg følte 
at det var meningen at akkurat jeg skulle føle meg 
funksjonshemmet. Jeg skulle ifølge samfunnet føle 
meg annerledes enn klassekameraten min. Jeg var jo 
bare et barn, så det jeg ble fortalt var normalt for meg.

Det er 20% av den norske befolkningen som lever 
med en funksjonshemning. Hvis en ikke mener 
at funksjonshemmete kan bidra til samfunnet da 
kaster samfunnet vekk 20% arbeidskraft, nye idéer 
og ikke mins utvikling på nettopp område om å være 
funksjonshemmet.

En sen høstdag i 2008 begynte jeg på Lundheim 
Folkehøyskole. Det skulle bli begynnelsen på det som 
skulle forandre livet mitt. Det var nå livet mitt skulle 
begynne, sånn på ordentlig. Den gang var jeg bare 17 
år. Klar for å leve livet. Opp igjennom årene hadde 
jeg bare følt meg tilstede. Jeg hadde hverken følt meg 
uønsket eller ønsket. Jeg slet i grunn med å finne 
sammenhengen i livet. Hva slags drømmer jeg hadde 

for fremtiden og hvilket liv jeg selv ønsket å leve. Jeg 
valgte å ikke legge planer og ikke tenke fremover. Jeg 
tenkte at nå må jeg begynne på denne skolen med 
blanke ark og ikke minst ha et åpent sinn. Da begynte 
eventyret på Lundheim.

Lundheim gav meg friheten til å ikke være 
avhengig av andre. For første gang følte jeg meg likt 
og interessant, og det var uten å prøve! Det var også 
veldig mye takket være lærerne på Lundheim som 
greide å se hver enkelt elev. Jeg følte meg for første 
gang hel. Jeg vil nok si at mitt utløp av en ungdomstid 
begynte ganske sent i livet. Og det er helt greit! Jeg 
glemmer aldri da jeg kom tilbake på Lundheim 
etter å ha vært hjemme en tur, og der stod den 
velkomstkomiteen av venner der og ventet på meg! 
Jeg husker jeg fikk et liten tåre i øyekroken av glede. 
Jeg hadde aldri opplevd å være savnet. På ordentlig, 
at venner viste det med handlinger. Det var da jeg 
skjønte at vennene mine ikke ville være med meg på 
grunn av de fikk noe ut av det. De ville være med meg 
på grunn av min omtenksomhet, min humor og rett 
og slett min personlighet. Det var en følelse jeg hadde 
ikke følt på før. Jeg husker jeg spurte en venninne 



27

Blogginnlegg

på folkehøyskolen om hvorfor hun ville være med 
meg. Hun svarte noe sånn som «hvorfor ikke – du 
er jo så gøy å være med». Det var da jeg skjønte at de 
vennene jeg hadde fått på folkehøyskolen var genuine 
venner. Plutselig begynte jeg å oppleve det normale 
ungdomslivet. Jeg fikk mine første bestevenner, min 
første forelskelse og opplevde intriger. Jeg vil ikke 
akkurat si at det var gøy der og da, men drama og 
diskusjoner med venner fikk meg til å føle meg hel. 
Det var jo en ny greie for meg. Plutselig tok jeg meg 
selv i å ta ordet først fordi jeg hadde en trang til å bli 
hørt. Jeg begynte å forme mine egne sterke meninger 
og opplevde at folk faktisk hørte etter. Noen var enige 
med meg. Det var ikke noe jeg tok som en selvfølge. 
Jeg ble kalt solstrålen på Lundheim, men for min egen 
del var det der jeg formet meg selv og ble solstrålen. 
Siden har jeg aldri sluttet.

Og det er akkurat i disse situasjonene i livet det er 
så viktig å være reflektert og målbevisst. Utforske seg 
selv sammen med ting som er ukjent. Man kan bli 
overrasket over hvor mye man kan lære bare av det.

Det er en veldig lang og omfattende prosess å lære 
seg selv å kjenne. Ved å lære seg selv å kjenne vil jeg 
si at man gradvis lærer å godta seg selv. Som ungdom 
og ung voksen opplever jeg også et press av å se mest 
mulig normal. Man skal ha den og den telefonen, de 
og de klærne. Vet du hva? Det er det ingen som har 
bestemt. Det er litt sånn jeg føler det er med identitet 
også. Samfunnet påvirker så klart væremåten til oss 
mennesker, men det er bare du som er i kontroll av 
din identitet. Det finnes ingen lov. Og dermed har du 
all rett til å stå opp for hvem du identifiserer deg som 
og hvem du er. Når du går nedover gaten, smil og vær 
glad for at du er du. Tenk så spennende det er å vite at 
ingen er som deg. Du kan faktisk påvirke og inspirere 
andre uten at du selv vet om det. En liten ting du sier 
i en bisetning kan forandre perspektivet til et annet 
menneske, uten at du selv er klar over det. Hvis ikke 
det er en viktig ting å strekke seg etter så vet ikke jeg. 
Er ikke det litt kult eller?
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HVEM ER HVEM 
i Norges Handikapforbund Oslofjord Vest! Norges Handikapforbund er i dag en organisasjon med 
rundt 14.000 medlemmer. Medlemmene er organisert i lokallag. Et flertall av disse lokallagene er 

interesseorganisasjoner som åpner for medlemskap for personer med forskjellige funksjonsnedsettelser. 
Mange medlemmer kjenner ikke disse interesseorganisasjonene, så derfor ønsker vi å presentere disse 

landsforeningene i Grenseløst. Primært vil vi rette fokus på de foreningene som har lokallag og dermed 
tilbud for medlemmene bosatt i vår region: Buskerud, Vestfold og Telemark.
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- hvem er hvem: LFN

Først ut i denne serien er LFN – Landsforeningen for Nakkeskadde. Landsforeningen 
har lokallag i Telemark og en kontaktperson i Buskerud. Kontaktinformasjonene til 

disse finner dere i lokallagsoversikten bakerst i Grenseløst.

For deg som har en nakkeskade eller mistenker at du har fått 
nakkeskade etter nakkesleng. 

Landsforeningen for Nakkeskadde (LFN) er en 
pådriver for økt forståelse for og kunnskap om hva 
en nakkeskade etter nakkesleng eller tilsvarende 
skademekanisme innebærer.

LFN er ikke en samling av fageksperter som skal 
overta arbeidet som skal utføres av det offentlige. 
Foreningens viktigste og sterkeste ressurs er den 
kunnskap og de erfaringer medlemmene selv har.

Landsforeningens motto er: «En smerte som deles 
taper sin kraft……». Foreningens viktigste mål 
er derfor å dele kunnskap og erfaringer. Ta gjerne 
kontakt med LFN om du trenger veiledning eller 
ønsker å dele dine opplevelser med noen som har 
tilsvarende erfaring, eller er interessert i foreningens 
arbeid.

Landsforeningen for Nakkeskade (LFN) er 
en del av og har sin organisasjonstilhørighet i 
Norges Handikapforbund (NHF). Gjennom denne 
organisasjonstilhørigheten er landsforeningens 
medlemmer individuelle medlemmer i Norges 
Handikapforbund og har tilgang til alle NHFs 
medlemstilbud. Medlemmer tilknyttet LFN kan 
også delta i landsforeningens egne tilbud, som 

omfatter alt fra sosiale aktiviteter til helsepolitisk 
påvirkningsarbeid med fokus på diagnostisering, 
behandling og rehabilitering av nakkeskader.

På LFNs egen nettside finner du mer informasjon: 
www.lfn.no

Landsforeningen for Nakkeskadde i Oslofjord Vest
En viktig oppgave for et lokallag er å være til stede 

for medlemmene og kunne gi råd. For medlemmer 
med en nakkeskade er det ofte juridiske utfordringer 
og det å takle hverdagen med smerter som det ofte 
er vanskelig å diagnostisere, som har betydning. 
Jevnlig arrangeres det kurs for medlemmene 
der man presenterer de ulike erfaringer andre 
har (likepersoner), fagpersoner orienterer om 
hjelpemidler og ulike behandlingsmåter.

Til sammen 70 personer er medlemmer i LFN i 
vår region. I Buskerud og Vestfold har det ikke vært 
lokallagsaktivitet de siste årene, så dersom noen 
av dere som leser dette og bor i de to fylkene har 
anledning og lyst til å bidra er det fint om dere kan 
ta kontakt med regionen. Kontaktadresse får du hos 
NHF Oslofjord Vest.
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AMBASSADØR I SKOLEVERKET
Et prosjekt i regi av NHF Oslofjord Vest

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 flere 
representanter fra NHF til skolen for å presentere 
opplegget.

Før skolebesøket kan skolen få tilsendt et 
kartleggingsskjema 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 fleksibelt 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?
Ta kontakt med Norges Handikapforbund Oslofjord 
Vest (Telemark, Vestfold, Buskerud)
Telefon: 91 59 70 21, Epost: v-kvenno@online.no 
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Trenger du noen å snakke med?
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 arbeid og familieliv er blitt snudd helt på hodet!

I Norges Handikapforbund Oslofjord Vest har vi et 
nettverk av erfarne medlemmer som selv har fått 
livet snudd på hodet etter en alvorlig sykdom, ulykke 
eller fått barn med en funksjonsnedsettelse, eller er 
pårørende. Vi kaller disse personene for likepersoner. 
Disse personene har møysommelig gått gjennom sin 
egen situasjon og har dermed fått erfaring i hvordan 
de skal få «livet i gang igjen.» Rådene disse faglig 
dyktige personene kan gi er basert på prinsippet om 
hjelp til selvhjelp. Deres viktigste rolle er å være et 
medmenneske med egne erfaringer.
En likeperson
Når livssituasjonen endres på dramatisk vis, viser det 
seg at det å kunne snakke med noen som har vært 
gjennom noe lignede kan være 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 deg eller unnskylde deg. Våre 
landsforeninger har utdannet mange likepersoner. 
Ta kontakt med disse så kan de gi deg råd og bistand 
(oversikt annet sted i Grenseløst).
Hvilke rettigheter har man!
Etter hvert som man har kommet i gang med 
behandling og rehabilitering møter man av og til nye 
utfordringer. Kanskje må boligen bygges om, kanskje 
klarer ikke familien selv å bidra, hvilke tjenester 
kan familien da få hjelp til, hvilke hjelpemidler kan 
være til hjelp og nytte og hvordan skal vi skaffe disse. 
Mange og vanskelige spørsmål som man aldri har hatt 
anledning til å forberede seg på.

Tekst: Torleif Støylen

Ta gjerne kontakt med våre rettighetshjelpere!

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

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

Skolespørsmål, BPA og NAV
Kristian E. Hansen
Tel.: 924 08 139
Epost: krihans5@online.no

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

Rettigheter og hjelpemidler 
for barn. Tilpasning for 
hjemmeboende barn og unge 
med funksjonsnedsettelser. 
Husbanken
Merete Bergan
Tel.: 911 01 625
Epost: merete@foreldrehjelpen.com

Skole og spesialundervisning
Gro Børresen Rohde
Tel.: 917 35 963
Epost: borresen.gro.rohde@lf-nett.no

Generelle rettigheter
Gunvor Hegni
Tel: 909 52 295
Epost: ghegni@online.no

Saksgang i forhold til NAV
Baard Midtgaard
Tel.: 493 76 554
Epost: baard.midtgaard@kabeltv.as

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

Individuell plan (IP) og BPA
Bjørn Gunnar Aasbø
Tel.: 971 27 767
Epost: bgaa@tyri.net

Hjemmebaserte tjenester
Ellen Angelstad Hetland
Tel.: 907 98 872 (e.kl. 1500)
Epost: nenna43@hotmail.com

Øvrige henvendelser kan rettes til:
NHF Oslofjord Vest
Tel.: 913 03 738 / 955 28 207
Epost: nhf.oslofjordvest@nhf.no
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Informasjon fra Landsforeningen for Polioskadde  
- Vi har lokallag i Vestfold, Buskerud og Telemark.

Invitasjon Likepersonkonferanse
Invitasjon til Likepersonkonferanse på  
Sandefjord Motor Hotel fredag 19. mai.

Bilen er for mange det viktigste hjelpemiddelet 
for å kunne delta på aktiviteter og sertifikatet 
vårt vil vi beholde så lenge som mulig. Vi vil 
være oppdatert på viktige regelendringer, derfor 
har vi gjort avtale om at Per Boberg, Juliussen 
Trafikkskole, Stokke, skal komme til oss. Han 
er en meget erfaren sjåførlærer innenfor helse 

og bilkjøring. En engasjert person som gjerne 
vil komme og orientere og oppdatere våre 
medlemmer.

Konferansen starter kl. 11.00. Dagen avsluttes 
rundt kl. 15.00. Det vil bli servert lunsj. 

Egenandelen er kr. 100,-. Meld deg på til leder i 
ditt lokallag innen 12. mai.

Invitasjon Samling
Invitasjon til LFPS Buskerud, Telemark  
og Vestfolds medlemmer 

LFPS Telemark inviterer til samling på Eidene 
Senter, Tjøme 11. – 13. august. Sensommeren 
der ute kan være fantastisk hvis værgudene er på 
vår side. Uansett vil man treffe mange hyggelige 
polioter fra hele regionen. 

Eidene Senter har god tilgjengelighet både inne og 
ute. Nede ved stranden er det flott bryggeanlegg 
med gode bade- og fiskemuligheter eller bare å 
nyte nærheten til sjøen. Jeg anbefaler de som har 
«kjøredoning» å ta med den, fordi det er et stykke 

å gå ned til stranden. Det er også mulig å kjøre bil 
ned etter avtale. 

Vi møtes fredag til lunsj klokken 13.00. Rommene 
blir klare etter klokken 15.00. Fredag kveld blir det 
samling i peisestua hvor det også kommer til å bli 
arrangert quiz og selvfølgelig blir det utlodning. 

Lørdag kveld blir det underholdning av en 
revygruppe fra Tjøme.

Egenandelen for helgen blir kr. 500 per person. 
Meld deg på til din leder snarest og bindende 
påmelding må vi ha senest 1. mai. 

- Landsforeningen for Polioskadde

LFPS.NO
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- Landsforeningen for Polioskadde

Invitasjon 30 års jubileum
LFPS Vestfold feirer 30 års jubileum og 
inviterer sine medlemmer til fest på Sjømilitære 
Samfund, Horten, fredag 16. juni. 

Vi starter med velkomstdrink kl. 18.00. Middagen 
blir servert kl. 19.00. Påmelding til Kari M. 
Johansen, telefon 909 10 489. Egenandel kr. 500 
med overnatting og kr. 200 uten overnatting.

Årsmøte LFPS Vestfold
Vi minner medlemmene i LFPS Vestfold på 
årsmøte 2017 som holdes på Furulund kro, 
Stokke, torsdag 16. mars kl. 18.30. 

Meld deg på til leder, telefon 911 93 461,  
innen 10. mars. 

Du er hjertelig velkommen.

Terminliste 1. halvår 2017 for LFPS Buskerud
NB endret dato!!! Årsmøte 6. april. Kl. 18.00 
Åssiden Eldresenter - Påmelding innen 15 mars til 
Brit G Haugerud tlf. 930 34 322 eller Unni Grønlund, 
tlf. 906 81 497

Felleskonferanse Sandefjord Motor Hotell 19. mai 
Kl. 11.00. Se omtale i bladet. Påmelding innen 12. 

mai til Anne-Lise Bekkevold tlf. 480 96 816 eller 
Unni Grønlund tlf. 906 81 497

Fellestur til Eidene Tjøme, 11. – 13. august 2017
Bindende påmelding innen 1. mai til Anne-Lise 
Bekkevold tlf. 480 96 816 eller  Unni Grønlund  
tlf. 906 81 497

Trening i varmtvannsbasseng

«Polioundersøkelsen LFPS 1994» viste at trening 
i varmtvannsbasseng er den beste treningen 
vi kan få. Vi i LFPS Vestfold er stolte av at vi 
allerede i 1994 startet med organisert trening på 
Kysthospitalet Stavern og i Tønsberg Svømmehall. 
Senere er det også satt i gang en gruppe på Sjølyst, 
Nøtterøy. 

På Kysthospitalet er det en dyktig idrettspedagog 
som leder treningen. I Tønsberg svømmehall 
er det en fysioterapeut og på Sjølyst driver vi 
egentrening.

Hver uke møter en gruppe ivrige og iherdige 
personer med senskader etter polio opp for å møte 
andre i et sosialt fellesskap og være med på trening 
tilpasset hver enkelt. 

Kanskje du har tenkt å være med, men ikke 
kommer i gang; legg badetøyet i en pose og møt 
opp. Du er hjertelig velkommen. 

Ta kontakt med Torunn eller Jorunn for mer 
informasjon.

LFPS.NO
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Snuoperasjoner vi kan  
måtte foreta noen ganger

Med alt det grufulle en ser og hører om krig, 
flyktninger og annen elendighet, kan en bli fristet 
til å gi opp - det virker håpløst og bare det. Men 
så forteller Jens Stoltenberg oss at i - verden sett 
over ett - har det aldri vært mindre kriger. Men alt 
det grufulle som skjer er ikke langt fra oss - bare 
noen flytimer. Så det er vi som vet mest om krig 
og grusomheter i verden nå. Det er fred i flere 
verdensdeler lenger unna oss. 

Noe annet: I et intervju nylig ble en av verdens 
fremste kreft-forskere spurt om hvordan det kunne 
ha seg at det var blitt så enormt mye kreft i de 
siste årene. Det avkreftet han. Det har aldri vært 
mindre kreft enn nå, sa han, det har seg slik at kreft 
er en typisk eldre-sykdom, selv om unge også kan 
angripes, og fordi vi helbreder så mange lever det 
enormt mange mennesker som er i høy alder, og 
antallet fortsetter å stige.

Av samme årsak øker også andre eldre-sykdommer 
bl.a. demens-sykdommer som Alzheimer o.a. Selv 
om unge mennesker kan få slike sykdommer, så er 
det ikke den gruppen som trekker statistikken opp. 
Vi skjønner det når det blir fortalt oss.

Det skjer altså positive ting også - alt er ikke 
helsvart til alle tider og alle steder. Det gode som 
skjer er jo slik det skal være og får derfor ikke samme 
omtale. Men det trøster å bli gjort oppmerksom på 
det - det gjør det.

Det meldes om at i de nye generasjonene som 
kommer til - helt ned til de yngste - er det blant 
mange av dem kommet en ny holdning til livet de vil 
ha, og de øker i antall med stor fart. De vil ikke ha 
alkohol eller dop - de vil ha gode skoleresultater - de 
har forstått hva som gir et godt liv - er opptatt av 
klima og av å holde seg friske ved et riktig kosthold, 
søvn m.m. Og de søker sammen disse unge - og som 
nevnt - det meldes at de finner hverandre, slutter seg 
sammen og det øker enormt med slike holdninger.

KANSKJE DET ER HÅP FOR VERDEN 
LIKEVEL?

Hilsen Else B Andren

Det er mange store og også mindre store som har 
sagt noe om det der - å måtte endre en oppfatning 
en har hatt lenge. Vi husker en av de minste - Titten 
Tei - som sa: “Når en nærmer seg stupet nytter det 
ikke å senke farta - da må en snu!” Innlysende det 
når en har innsett det.

Da jeg slo på radioen denne søndags morgen - ved 
04.00-tiden - ble jeg møtt av en kraftig jentestemme 
som sang så fint en sang jeg ikke har hørt før, og 
teksten hørtes som hennes livsprogram. Startet 
enkelt: “Jeg vil leve mens jeg gjør det - jeg vil elske 
mens jeg tør det..” --- videre handlet det om det hun 
ikke ville - noen eksempler hun ikke skulle følge: 
Hun ville ikke være en Solveig som ventet både 
vinter og vår på sin elskede til de var gamle og grå, 
og hun hadde hørt om en u-brukt lue tilhørende 
“Ingrid Sletten av Sillejord”, og skulle ikke gå i den 
fella heller.

 
Da er vi igjen inne på våre to store forfattere: 

Bjørnstjerne Bjørnson som er opphavet til “Ingrid 
Sletten” og Henrik Ibsen til “Solveig” og hennes 
sang i Peer Gynt. At forfatterne ville si oss noe med 
alt de skrev gjennom livet disse to herrene - hver 
på sin måte - det er hevet over tvil. Kanskje de ville 
si oss at valgene Ingrid og Solveig gjorde ikke førte 
til noe som helst positivt? Det kan tenkes, for det 
gjorde jo ikke det, og de var ganske “gløgge” med 
stor menneskelig innsikt de samme herrer - ingen 
bestrider det.

Jeg får av og til besøk av noen unge kvinner, ferdig 
med tenårene, og de har et helt annet tenke-mønster 
når det gjelder det livet de vil leve enn jeg selv og min 
generasjon hadde, og det er veldig spennende å høre på 
dem. De vil ikke nå - i denne fasen av livet - tenke på å 
skaffe seg ting - eie eget hus og andre ting slik vi drømte 
om. Penger må fortsatt skaffes ved lån de må oppta, 
men de skal brukes på videre-utvikling av de evnene de 
har til nytte og glede for dem selv og samfunnet hvor 
de skal ha sin arbeidsdag. Kanskje må de bo i utlandet 
noen år - ikke billig det - men de har planen klar - det 
går an - familieliv går også inn i planen - og de mener 
de til slutt også vil de få en mer meningsfylt tilværelse 
som pensjonister, fordi de er mer rustet til å møte også 
den fasen. Jeg tror dem.! Det må være riktig å tenke nytt 
etter mange år og store endringer i verden - fint at noen 
er egnet til å stå på barrikader.
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www.kongsberg.com

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

matbestilling@jobbhuset.no 
T: 400 28 203 

www.jobbhuset.no

Røyken/Hurum AS
Eiendomsmegling

tlf. 32 79 28 80 
www.fossco.no

Velkommen til Hurmas AS
Hurmas AS er en maskin entreprenør som i hovedsak 

utfører grunnarbeider i Røyken og Hurum. Vi utfører også 
total entreprise som inkluderer håndtverkstjenester og 
søknader til kommune. Kontakt oss for gratis befaring.

Verpenveien 26 - 3475 Sætre  Tlf.: 91 11 51 18  
E-post: trond@hurmas.no - www.hurmas.no

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

_____________________________________________________

Skutebrygga
3015 Drammen, Tlf. 32 83 33 30

_____________________________________________________

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

 ______________________________________________________

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

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

____________________________________________________

Knudsen Regskap
3027 Drammen, Tlf. 90 54 26 52

Sætre Bilservice
3475 Sæthre, tlf. 32 79 21 61

D R A M M E N H U R U M
YX Klokkarstua Modum Regnskap og Data AS

3371 Vikersund, Tlf. 32 78 86 033490 Klokkarstua, Tlf. 32 79 88 10 ____________________________________________________________________________________________________________

Hurum Plastindustri A/S Midt Nett Buskerud
3370 Vikersund, tlf.32 78 32 783475 Sætre, Tlf. 32 79 29 90

______________________________________________________

Hurum Mølle
3490 Klokkarstua, tlf. 32 79 80 06

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

Toms Elektrotavler
3490 Klokkarstua, tlf. 32 79 60 07

__________________________________________________ Røyken Eiendom AS
Byggtapetserer Rune Knutsen 3441 Røyken, Tlf. 31 29 79 50

3490 Klokkarstua, tlf. 90 93 12 92
______________________________________________________

 Hurum Dekk & Bilglass AS Borge Installasjon AS
3475 Sætre, Tlf. 32 79 19 99 3301 Hokksund, Tlf. 32 25 01 00______________________________________________________ _____________________________________________________

Hurum Elektro AS Hokksund Camping AS
3482 Tofte, Tlf. 32 79 89 10 3300 Hokksund, Tlf. 32 75 42 42______________________________________________________

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

M O D U M

N E D R E  E I K E R

R Ø Y K E N

 

Persontransport 5 til 16 personer 
Rullestolkjøring 

Bryllups/selskapskjøring 
 

Vakttelefon 90 15 15 55 / skientaxi.no 
 

 

Ø V R E  E I K E R

R Ø Y K E N
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Oversikt regionstyret, lokallag og landsforeninger

- Kontakt oss

Regionstyret 2015 – 2017
Leder:  
Gunvor Hegni 
Flatdalsvegen, 3841 Flatdal 
Tel.: 90 95 22 95 
ghegni@online.no

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

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

Inger Kvennodd 
Rindesveg 16, 3950 Brevik 
Tel.: 91 59 70 21 
v-kvenno@online.no

Anne C Selberg (Permisjon) 
Vibecke Selliken 
Gydasgate 10, 3732 Skien 
Tel.: 98 82 25 76 
vibeckesel@msn.com

Varamedlem: 
Åse Synnøve Jakobsen 
Solbakken 3b, 3011 Drammen 
Tel.: 90 63 10 46 
asesynjakobsen@hotmail.com

Leder for ambassadørene 
Inger Kvennodd 
Rindesveg 16, 3950 Brevik 
Tel.: 91 59 70 21 
v-kvenno@online.no

Regionskontoret
Regionkontorleder: 
Anna-Lisbeth Mikalsen 
Tel.: 91 30 37 38 
anna-lisbeth@nhf.no

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

Lokallag  
NHF Bamble 
Olaf Tverråen 
Hekkensmyrveien 15,  
3960 STATHELLE 
Tel.: 35 96 07 39  
olaf.tve@gmail.com

NHF Drammen og omegn 
Kontakt regionskontoret

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

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

NHF Holmestrand 
John Arild Svensen 
Kjerranveien 2, 3180 NYKIRKE 
Tel.: 47 26 87 50 
johnsvensen14@gmail.com

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

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

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

NHF Modum 
Kontakt regionskontoret

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

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

NHF Ringerike  
Morten Fugleberg 
Haraldhaugvn. 58, 3514 HØNEFOSS 
Tel.: 91 74 90 74 
morten.fugleberg@ringerike.
kommune.no

NHF Røyken 
Anne Kvale 
Odalsvn. 36, 3470 SLEMMESTAD 
Tel.: 41 43 32 28

NHF Sigdal og Prestfoss 
Kontakt regionskontoret

NHF Søndre Vestfold 
Gro B. Rohde 
Langes gate 7, 3267 Larvik 
nhfsondrevestfold@gmail.com

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

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

NHF Øvre Eiker 
Kontakt regionskontoret

NHF Ål 
Kontakt regionskontoret

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

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

ALF Vestfold 
Kontakt regionskontoret

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

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

AMC  
Kontaktperson: Berit Evensen 
Siriusveien 72, 3942 Porsgrunn 
Tel.: 35 51 01 30 / 92 02 63 17 
beritev@online.no



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

A N D E B U

1.1.3

PROFILELEMENTER
LOGO
MED LokAL LoGo/MErkEr

Det er tillatt å benytte egen logo i
sammenheng med Kulør logoen. I slike
tilfeller skal lokal logo alltid plasseres
under Kulør og være underordnet
størrelsesmessig.

Avstand mellom logoene skal minimum
være 1,5 ganger diameteren til den oransje
sirkelen i Kulør sin logo.

Merker som skal stå i tilknytning til logo
(eks. mestermerket, våtromsmerket o.l.)
følger samme regel om størrelse og utform-
ing i forhold til Kulør logo, men merkene
kan i utgangspunktet plasseres fritt så
lenge regelen om luft rundt Kulør logo over-
holdes.

Lokal logo, samt merker anbefales integrert
i Kulørs fargepalett: Pantone Cool Gray 10
for lyse bakgrunner og Pantone Cool Gray 3
for mørke bakgrunner.

Det er ikke tillatt å kombinere egen logo
med lokalt navn satt i Antenna Bold
Condensed.
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Tolkehjelpen as
Backers Gate 4, 3080 Holmestrand, tlf. 40 00 49 06

_____________________________________________________

T S Bygg AS
3084 Holmestrand, tlf. 92 69 47 43

H O L M E S T R A N D

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

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

_____________________________________________________

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

_____________________________________________________

Rørleggerhjelpen AS
Raveien 584, 3239 Sandefjord, tlf. 92 24 74 11

S A N D E

S A N D E F J O R D
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- Kontakt oss

S T O K K E

tlf. 90 99 64 32

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

S A N D E F J O R D

H O L M E S T R A N D

Nordre Kullerød 17C, 3241 Sandefjord
                  Tlf. 33 47 91 10

Våleveien 31, 3083 Holmestrand
Tlf. 974 27 706
H O R T E N

Elektroentreprenør

Tlf. 33 04 98 80
www.gecom.no
L A R V I K

Nordre Kullerød 8, 3241 Sandefjord 
www.byggogmaskin.no

Eneri    Fiber
Helgerødveien 109, 3233 Sandefjord

Tlf. 948 08 500  •  www.enerifiber.no

T Ø N S B E R G
- 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

Anonym
støtte

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

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

Landsforeningen for 
Nakkeskadde:
LFN Telemark 
Irene Halvorsen 
Dalsbottenlia 33, 3726 Skien 
Tel.: 90 98 22 90 
irene_halvorsen@yahoo.no

LFN Buskerud 
Kontaktperson: Vidar Holst 
Solveien 1, 3300 HOKKSUND 
Tel.: 95 87 45 97 
vidhols@online.no

Landsforeningen for 
Polioskadde:
LFPS Buskerud 
Wera Fjeld 
Rådhusgata 6, 3016 DRAMMEN 
Tlf: 41 51 88 48 
wera.fjeld@ebnett.no

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

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

LFS Buskerud 
Kontakt regionskontoret

LFS Telemark 
Vibecke Selliken 
Gydasgate 10, 3732 SKIEN 
Tlf.: 98 82 27 76 
vibeckesel@msn.no

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

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

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

LKB Vestfold 
Fungerende leder: 
Sol-Hege Nathalie Kotte 
Astoriaveien 50, 3140 Nøtterøy 
Tel.: 41 23 29 33 
vestfold@lkb.no
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Kryssord

Kryssord Se løsning på side 42
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Kalender og Sudoku

Lokallagskalender

2017
MARS
02. Årsmøte - LFS Telemark
06. Årsmøte - NHF Nome
07. Årsmøte - NHF Gol 
13. Medlemsmøte ALF Buskerud
16. Medlemsmøte - NHF Grenland
16. Årsmøte - LFPS Vestfold
16. Årsmøte - LKB Buskerud
16. Årsmøte - NHF Vest Telemark
31. Årsmøte - LFPS Telemark

APRIL
03. Medlemsmøte - NHF Nome
04. Medlemsmøte NHF Gol
06. Medlemsmøte LFS Telemark
20. Medlemsmøte - NHF Grenland
28.-29. Regionsårsmøte  
- NHF Oslofjord Vest

MAI
02. Medlemsmøte - NHF Gol   
04. Medlemsmøte - LFS Telemark
08. Sverigetur - NHF Nome
08. Medlemsmøte - ALF Buskerud
18. Medlemsmøte - NHF Grenland 
19. Likepersonkonferanse  
- LFPS Bu/Ve/Te  

JUNI
01. Sommeravslutning  
- LFS Telemark
16.-17. 30-årsjubileum  
- LFPS Vestfold
17. Sommeravslutning  
- NHF Grenland
Medlemstur/75-årsjubileum  

- NHF Gol

AUGUST
11.-13. Fellessamling Eiden på  
Tjøme - LFPS Bu/Ve/Te
14. Medlemsmøte - ALF Buskerud
25.-27. Regionens Fellessamling  
Merket i Valdres

SEPTEMBER
12. Medlemsmøte - NHF Grenland
14.-17. Høsttreff - A.L.F. Buskerud
15.-17. Medlemsarrangement  
- LKB Buskerud
26. Medlemsmøte - NHF Gol 

OKTOBER
09. Medlemsmøte - A.L.F. Buskerud
19. Medlemsmøte - NHF Grenland
31. Medlemsmøte - NHF Gol

NOVEMBER
13. Medlemsmøte - ALF Buskerud   
23. JulemøteNHF Grenland 
28. Medlemsmøte med julemiddag 
- NHF Gol   

DESEMBER

11. Julemøte - A.L.F Buskerud

Faste aktiviteter:

ALF Buskerud 
- Turgruppe onsdager fra Kilen ved 
Steinberg kl. 0945

ALF Buskerud 
Kafėtreff 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 
15:30 varmtvannstrening i  
Tønsberg Svømmehall.

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

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

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

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

Sudoku
Se løsning på side 42



B

40

- kommentar

Gubben 
i hornet
Nr 45 er vettløs. 
Jeg er vettskremt.

Å nei, du slipper ikke unna Donald J Trump i 
Grenseløst heller. Vi er nødt til å være alvorlig. Han 
blir kalt nr. 45. Jeg gjør det, så slipper vi å bruke 
navnet hans.

Gubber som meg føler uro når vi etter frokost går 
igjennom avisbunken vår. Over there har det vært et 
valg. De har en president som gjør narr av sånne som 
oss. Hva han snakker om i garderoben er unevnelig. 
Det viser et menneskesyn som jeg ikke liker.

At folk gjør narr av funksjonshemmede er ikke 
nytt. Så lenge kloden har hatt mennesker som 
er tankeløse og blottet for folkeskikk har denne 
aktiviteten foregått. Det nye er at du ved å mobbe 
funksjonshemmede blir valgt til president nr. 45 i 
USA. Jeg glemmer ikke at nummer 45 gjorde narr av 
en funksjonshemmet journalist.

Foreldre som oppdrar sine barn lærer ungene 
at det å gjøre narr av funksjonshemmede det gjør 
man ikke. Nr 45 gjør det stikk motsatte. Anstendige 
mennesker blir sinte, De andre er likegyldige.

Nr 45 har fjernet all informasjon om rettighetene 
til mennesker med nedsatt funksjonsevne fra 
hjemmesidene til Det hvite hus. Det forteller noe om 
at holdninger er handlingenes mor

når slik oppførsel vinner frem i USA - 
borgerrettighetenes hjemland. ADA Anti 
Discrimination Act var en inspirasjon for NHF når 
vi jobbet frem vårt lovverk som skulle verne oss mot 
diskriminering. Nå kan man ikke utelukke at nr 45 
finner på å fjerne alt diskrimineringsvern fordi han 
ser på det som en unødvendig byråkratisk regel. 

De skal vekk. Kan man frykte en domino effekt, 
at vern mot diskriminering av mennesker med 
funksjonshemmede kan fjernes fra et lands lovverk?

Det store spørsmålet er hvordan vil han behandle 
mennesker med funksjonsnedsettelser. Når du 
nærmest går verbalt løs på mennesker på grunn av 
funksjonshemning.

Nå går ikke nummer 45 bare løs på 
funksjonshemmede, men alle andre minoriteter også. 
Kvinner, mexicanere, homofile, og abortsøkende 
kvinner har fått oppleve at handlekraften øker 
omvendt proporsjonalt med vettet.

I august 2008 var regionstyret på studietur i 
Berlin. Besøket i Sachsenhausen konsentrasjonsleir 
ble en uhyggelig påminnelse om hvor jævlig 
kombinasjonen menneskeforakt, vettløshet og 
handlekraft kan bli. De som den gang fikk makt fikk 
det på demokratisk vis av et sint og fortvilet folk som 
ble lovet velstand og vekst. Det ble den gang som 
nå pekt på at funksjonshemmede, jøder, homofile, 
tatere og annerledes tenkende var syndebukkene. 
Funksjonshemmede måtte den gang betale en altfor 
høy pris.

Jeg synes verdenssituasjonen er uhyggelig lik, at det 
verste kan skje igjen nå.

Måtte min frykt være ubegrunnet!

Med vettskremt hilsen
Kristian E. 
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Interkommunalt Selskap
Kleivi, 3570 Ål, Tlf. 32 08 61 10
www.hallingdalrenovasjon.no

EIKER 
HUSBYGG AS

Sundrejordet 4, Anemonevn. 5
3570 Ål 3050 Mjøndalen

Tlf. 417 99 417 Mob. 90 68 73 11
Fax. 32 87 70 11www.asplanviak.no

epost: erik@eikerhusbygg.no

Din leverandør av rørleggertjenester 

Teglverksveien 1,  3413 Lier 
+47 32 27 60 60 | www.assemblin.com

Vi tilbyr medisinsk  
rehabilitering innenfor:

•  Brudd og slitasjeskader

•  Muskel- og skjelett

•  Nevrologi

•  Hjerte 

•  Lunge

Ditt valg for 
en friskere 
fremtid
KONTAKT OSS

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

Åsheimveien 2, 
3490 Klokkarstua

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

Representant for Klaro Renseanlegg
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Vi ønsker å takke våre 
annonsører for støtten,og ønsker 

alle våre lesere en fin vår!

Løsning kryssord/sudoku fra side 38-39
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Medlemsblad for NHF Oslofjord Vest

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 Sandefjord
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
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Vitser

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.
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Lærer:” Hvis jeg gir deg to katter, og to katter til, og 
enda to katter til, hvor mange har du?”
Per:” Sju.”
Lærer:” Nei, hør etter nå. Hvis jeg gir deg TO katter, 
og TO katter til, og enda TO katter til, hvor mange 
har du da?”
Per:” Sju.”
Lærer:” Okay, la meg si det sånn. Hvis jeg gir deg to 
epler, og to epler til, og så to epler til, hvor mange har 
du?”
Per:” Seks.”
Lærer:” Bra! Så hvis jeg gir deg to katter, og to katter 
til, og så enda to katter til, hvor mange har du?”
Per:” Sju!”
Lærer:” Per, hvor FÅR du sju fra?!”
Per:” Jeg har allerede en katt!”
 
Hvilket tau kan man ikke dra i?
Svar: fortau

”Kan du tegne en rett strek med linjal?” 
” Ja, selvfølgelig!”
”Ikke dårlig. Jeg må ha blyant, jeg!”
Det var en gang to fanger som var i fengsel. Så skulle 
de planla og rømme. De bestemte seg for å late som om 
de var katter på veien ut. Først hoppet den ene over 
gjerdet. 

Vakten hørte lyder så han kom ut, og ropte: ”Hei, hei! 
Er det noen her?” Så hørte han: ”Mjau, mjau!”
”Det var visst bare en katt”, sa han til seg selv.
Så hoppet den andre over gjerdet, og vakten kom 
tilbake og spurte om det var noen der. Da svarte den 
andre fangen:
”Det var bare den andre katten!”

I en matte time på barneskolen:
Hva er tre pluss tre pluss tre pluss tre, spurte læreren.
En hel skog!, svarte eleven.
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Hjelpemiddelmessen 
TeVeBu – 2017

Vi har gleden av å invitere til Hjelpemiddelmesse i:

Ekeberghallen, Oslo
Torsdag 4. mai 2017, kl 10-16

Skien Fritidspark
Onsdag 10. mai 2017, kl 10-16

Drammenshallen
Torsdag 11. mai 2017, kl 10-16

Her får du nyttig informasjon om et stort utvalg 
av tekniske hjelpemidler

Gratis adgang

Velkommen til en 
innholdsrik dag!

Hilsen  
Leverandører innen bevegelse, rehab, syn og hørsel




