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Gunvor Hegni
ansvarlig redaktør

Regionleder

Hei alle sammen!

De fleste av oss har kommet i gang med 
aktiviteter og samlinger etter sommer 
og fritid. Håper dere har hatt en fin 
sommer. En skal ikke reise så langt på 
bilferie før en oppdager at ikke alle 
steder er tilgjengelig og tilrettelagt 

for oss på hjul. Det er rasteplasser uten HC toalett, få 
tilrettelagte overnattingsmuligheter og spisesteder. 

Det har skjedd mye og viljen er der, her må vi komme 
inn og være rådgivere og medspiller ved utbygging av 
turveier og felles møteplasser. Jeg har besøkt Fyresdal 
kommune og sett på hva de har fått til. En turvei og 
rasteplasser som er tilrettelagt for alle. 

På landsmøte i juni ble det vedtatt en viktig endring: 
En samfunnstrategi for NHF. SLIPP OSS TIL 

Vårt samfunnsoppdrag som legger grunnlaget for alt 
vårt arbeid er:
•	 Lede samfunnet mot full likestilling
•	 Gjøre lover og rettigheter til hverdag og virkelighet
•	 Være et sterkt fellesskap

Her er det viktig at vi alle er med, vi kommer aldri i 
mål uten at vi står sammen, lokallag, landsforeningslag 
og ungdommen med sitt nystarta lag. De har nye tanker 
og brenner for ett samfunn for alle. 

I oktober skal vi ha en konferanse på Kongsberg, her 
ønsker jeg at vi blir veldig mange fra de forskjellige 
arbeidslagene. Hovedtemaet er samfunnsoppdraget og 
veien videre.

I fellesskapet henter vi kunnskap, mot og trygghet 
til å snakke om og møte utfordringer vi står ovenfor. 
Vi inviterer med oss andre i kampen for det likestilte 
samfunnet, ett godt og mangfoldig sosialt miljø er 
viktig både for et velfungerende og slagkraftig fellesskap 
og for hvert enkelt medlem. Vi skal styrke skoler og 
engasjere hverandre, både medlemmer og andre, til å 
fylle alle de ulike rollene som gjør at vi i sum kan løse 
samfunnsoppdraget vårt.

Håper jeg ser flere av dere.

- Gunvor
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#Sammenomennytid

Anna-Lisbeth Mikalsen
Regionkontorleder

Dere har kanskje allerede merket det? Spesielt dere som 
er aktive på sosiale medier: Norges Handikapforbund 
er i endring om dagen. Ikke bare har vi fått ny logo 
og profil, men vi har nå også vedtatt et helt nytt 
samfunnsoppdrag og en strategi som er med på å 
bestemme hva vi skal gjøre i organisasjonen, slik at vi 
kan oppnå samfunnsoppdraget vårt. Om vi skal arbeide 
målrettet for å oppnå vårt samfunnsoppdrag, er vi nødt 
til å arbeide sammen om en ny tid. Så jeg håper at flest 
mulig av dere blir med oss videre i dette arbeidet.

Det er bestemt at vi skal arbeide for å endre 
holdninger. Holdninger, fordommer og lite kunnskap 
er de største truslene mot like muligheter for alle 
i dette landet. Fortsatt har vi et samfunn som ser 
på funksjonshemmede som «feil», framfor å rette 
oppmerksomheten mot feil ved systemer i samfunnet. 
Vår kunnskap handler om likestilling og mangfold, og vi 
vet hva som fungerer og hva som diskriminerer. Vi vet 
det fra vårt eget liv i lokalsamfunnet; på nærbutikken, 
arbeidsplassen, skolen, i barnehagen og nabolaget. Alt 
vårt arbeid handler om likestilling og grunnleggende 
menneskerettigheter, ikke om særrettigheter. Dette skal 
vi aldri kompromisse på. 

Vi skal satse ungt. 25% av alt vi gjør, skal handle om 
ungdom. Det er derfor ekstra gledelig at vi i år har fått 
startet et ungdomslag i regionen. Synne Fjellhaug heter 
den flotte unge damen som skal lede ungdommenes 
aktiviteter i regionen fremover. Det er hun som er 
avbildet på forsiden av bladet vårt denne gang. Dere kan 
lese mer om hennes engasjement senere i bladet. 

For å strekke ut en hånd til dere alle sammen, slik at 
vi alle kan starte arbeidet med å jobbe sammen om en 
ny tid, inviterer vi til :

Kick-off
20.-21. oktober på Kongsberg

Quality Hotel Grand Kongsberg

Invitasjon sendes herved ut til alle våre medlemmer 
og jeg håper at flest mulig av dere har anledning til 
å delta. Det er viktig at lokallag, landsforeninger, 
regionstyret, NHFU, ansatte, tillitsvalgte, likepersoner 
og medlemmer kommer sammen for å legge en god 
plan på hvordan vi kan utvikle oss videre og få til et 
bedre samspill i organisasjonen. 

Kick-Off samlingen er gratis for deltagerne, men på 
grunn av regionens økonomiske situasjon, sender jeg 
herved en liten søknad til alle våre lokallag om å bidra 
til å finansiere denne samlingen. Alle gaver til regionens 
aktiviteter, tas imot med dyp takknemlighet, og 
samtidig ønsker jeg å takke de lokallagene som allerede 
har gitt oss bidrag til aktiviteter i regionen tidligere. 

Om vi skal henge med i samfunnsutviklingen må vi 
henge med i svingene. Vi er nødt til å være villige til 
å tenke nytt, samtidig som vi kan ta med oss de gode 
erfaringene vi har gjort oss fra tidligere. Jeg har trua på 
oss og fremtiden for handikapforbundet.

En optimistisk hilsen fra  
- Anna-Lisbeth
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- NHF søker nye talenter!

Ung og sulten?
- NHF søker nye talenter!

Er du under 30 år og vil være med i Handikapforbundets Talentutviklingsprogram (TUP)? Eller kjenner du noen 
unge NHF’ere som brenner for våre saker? Da må du definitivt lese videre!

Tekst: Torleif Støylen, Foto: NHF

Til våren starter runde fem i NHFs talentutviklings-
program (TUP). Gå ikke glipp av sjansen til å lære mer
om hvordan du kan kjempe mer og bedre for våre viktige
saker. Rettighetene til personer med funksjonsnedsettelser
i Norge er konstant under press, og vi opplever at inn-
arbeidete gode ordninger reduseres eller faller bort.
Våren 2017 har NHF hatt fokus på hjelpemiddel-
formidlingen gjennom flere kampanjer overfor 
beslutningstakerne på Stortinget for å sikre at ordninger 
som fungerer godt i dag ikke skal svekkes. Ny teknisk 
forskrift (TEK 17) inneholder etter NHF’s mening 
alvorlige svekkelser i krav til bygg og boliger. NHF 
har vært og er aktiv påvirker for å sikre at krav til 
tilgjengelighet ikke skal svekkes. Dette er eksempler på 
saker organisasjonen jobber mye med.

Vaktbikkje
NHF er opptatt av at samfunnet vårt skal gi alle borgere 
like muligheter. Enten du har en funksjonsnedsettelse 

Den røde tråd i programmet er påvirkning! 

Samling 1 (vår 2018): 
Identitetsbygging, påvirkning, organisasjonens 
ideologi og interessepolitiske arbeidsoppgaver. 

Samling 2 (høst 2018):  
Grunnleggende medietrening 

Samling 3 (vår 2019):  
Valgkamp, møte med ungdomspolitikere. 

Samling 4 (høst 2019:  
NHFs interessepolitikk

Innholdet i programmet

Tidligere TUP: Martine Eliasson var 
med i en tidligere runde av TUP. 
Under årets landsmøte ble hun 
valgt inn i NHFs sentralstyre.
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Nedre

- et oppfrisk
BILFØRER 65+

ningskurs 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

EIKER 
HUSBYGG AS

Anemonevn. 5
3050 Mjøndalen

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

epost: erik@eikerhusbygg.no
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- NHF søker nye talenter!

eller ikke, er det viktig at alle skal være sikret utdanning, 
arbeid, trygge økonomiske levekår, en trygg bosituasjon 
og anledning til å ha en aktiv fritid. NHF har en viktig 
rolle som «vaktbikkje», si ifra når noe er galt, men også 
komme med gode løsningsmuligheter. Våre tillitsvalgte 
og ansatte må være påpasselig til stede sentralt, regionalt 
og i kommunene.

Oppstart i 2018
Organisasjonen har signalisert ønsker om å videreføre 
programmet med en ny runde i 2018 og 2019. Deltakerne 
rekrutteres fra hele landet. Aktuelle deltakere i TUP 
anbefales av regioner, landsforeninger og NHFU. Du 
kan også selv melde din interesse. Deretter foretar en 
prosjektgruppe en utvelgelse av ca. 20 personer som 
blir telefonintervjuet av prosjektleder. I intervjuet får 
kandidatene orientering om programmet og hvilke 
forutsetninger vi legger i invitasjonen for å kunne delta. 
Det forutsettes at du deltar på alle fire samlingene. NHF 
dekker alle dine kostnader.

Etter innstilling fra prosjektgruppen, gjennomfører 
generalsekretæren og forbundslederen et nytt intervju 
med aktuelle kandidater. I intervjuet vektlegges 
kandidatenes motivasjon og mulighet for å delta i 
programmet. Terskelen for å bli med er høy!

Utvelgelsen vi blir tatt i løpet av høsten. Første samling 
blir trolig i mars/april neste år. Kursene avvikles i løpet av 
en helg fra fredag til søndag og kurssted er Oslo.

Din leverandør av rørleggertjenester 

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

ann DNF_Layout 1  25.01.13  13:41  Side 2

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

D R A M M E N F L E S B E R G
Sandberg Trading as
3647 Hvittingfoss, tlf. 92 82 01 03

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

R Ø Y K E N

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

N E D R E  E I K E R

N O R E  O G  U V D A L
Uvdal Snekkerverkstad AS

3632 Uvdal, Tlf. 32 74 30 51

Ø V R E  E I K E R
Borge Installasjon AS

3301 Hokksund, Tlf. 32 25 01 00

R I N G E R I K E

Nyhus Transport As
Roaveien 6
3534 Sokna

Mob: 414 56 705

Hvervenmoveien 49, 3512 Hønefoss
 32 17 91 70    post@sagaringerike.no    sagaringerike.no 

Velkommen til

Regnskap
Rådgivning
Inkasso
Bedriftshelsetjeneste
Velkommen til; Regnskap, Rådgivning,
Inkasso og Bedriftshelsetjeneste

dokumentpartner.no   •   ecit.com

Kristoffer Kjos AS
Gilegata 90, 3512 Hønefoss

Mob: 906 59 932

H U R U M
Sætre Bilservice
3475 Sætre, tlf. 32 79 21 61

__________________________________________________

YX Klokkarstua
3490 Klokkarstua, Tlf. 32 79 88 10

______________________________________________________

Hurum Mølle
3490 Klokkarstua, tlf. 32 79 80 06

______________________________________________________

Toms Elektrotavler
3490 Klokkarstua, tlf. 32 79 60 07

__________________________________________________

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

______________________________________________________

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

Sigmund Hvila AS
3359 Eggedal, tlf. 32 71 47 25

S I G D A L

Noe for deg?
Vil du delta? 

Kontaktperson er studiekonsulent Torleif 
Støylen, epost: torleif.stoeylen@nhf.no
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Ønsker å utgjøre en forskjell!

Tekst og bilde: Torleif Støylen

I løpet av året er ungdomsgruppen til NHF kommet i gang 
igjen. Fire ungdommer har takket ja til å lede gruppen nå i 
oppstartfasen og med god støtte fra regionen er de klar til 

å drive påvirkningsarbeid om saker de er opptatt av.

Synne er ei ung jente på 21 år. Hun er 
bosatt i Røyken kommune i Buskerud. Hun 
er glad i rullestoldans og ved selvsyn fikk 
Grenseløst oppleve at hun har en kontroll 
over rullestolen som fikk meg til å hive etter 
pusten et par ganger. 

På spørsmål fra Grenseløst hvorfor hun 
takket ja til å være med svarer hun at 
organisasjonen er opptatt av mange av de 
samme sakene som opptar henne og nevner 
med en gang BPA (brukerstyrt personlig 
assistanse). Ved å være med å påvirke og 
være synlige i samfunnsdebatten kan man 
være med å gjøre en forskjell som kan ha stor 
betydning for mange!

På årsmøtet i mars ble følgende styre valgt:
•	 Leder: Synne Fjellhaug 
•	 Nestleder: Kim Andre Støvind 
•	 Øk. ansvarlig: Bjørn Ragnar Henriksen
•	 Styremedlem: Even Hopen

De har valgt å starte forsiktig for å komme 
i gang. I første omgang vil de prøve å få 
engasjere noen flere ungdommer gjennom 
sosiale aktiviteter. Det er viktig å skape en 
trygg ramme rundt gruppen og at de skal bli 
godt kjent. Derfor legges det opp til blant mer 
pizzakvelder. 

Men Synne er veldig opptatt av påvirknings-
arbeid. Mye er bra for personer med 
funksjonsnedsettelser i Norge, men noen 
saker synes hun det er veldig viktig å ha fokus 
på og hun gjentar BPA som svært viktig. 

Altfor få personer får BPA i dag og når man 
vet at mange flere ville hatt stor nytte av BPA 
ønsker hun at NHFU Oslofjord Vest skal 
prøve å påvirke slik at flere får tilgang til 
tjenesten, men også at de får nok timer til å 
også ivareta aktiviteter også i fritiden.

For Synne og det nye regionlaget er det viktig 
å skape lokalt engasjement, være synlig i alle 
de tre fylkene og å bidra til at hverdagen til 
personer med funksjonsnedsettelser ikke skal 
forringes.

En annen sak som opptar henne er at laget 
skal bidra til at unge funksjonshemmede 
ikke lenger skal plasseres på sykehjem fordi 
noen kommuner ikke klarer å finne bedre 
løsninger. Hun kjenner selv til eksempel på at 
en ung person måtte bo på sykehjem og blir 
stram i blikket når hun sier at sånn skal det 
ikke være. 

Etter hvert som de blir varme i trøya vil de 
være med å påvirke i aktuelle saker som 
skole og utdanning, boligsituasjonen for 
ungdommer og tilgjengelighet / universell 
utforming som noen eksempler.

Til slutt ønsker Synne å sende en takk til 
NHF Holmestrand for gaven de fikk høsten 
2016. hun ønsker også å takke regionen for 
den hjelp og støtte de har fått og får.

Grenseløst ønsker Synne og den nye 
ungdomsgruppen lykke til med arbeidet.
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- Synne Fjellhaug ny leder NHFU

Synne Fjellhaug, nyvalgt leder 
i NHFU Oslofjord Vest
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Solidaritet har ingen landegrenser!
I juni fikk NHFU besøk av meningsfeller fra Malawi. Her kan du lese om hvordan den 
internasjonale uka forløp.

Tekst: Hawkilara Kathrine Axelsen, medlem av NHFUs internasjonale utvalg, Foto: NHFU

Den internasjonale uka er ved veis ende, og Emmanuel, 
Thandi og Sandra fra Fedoma Youth Wing er på tur 
hjem. Vi i internasjonalt utvalg, Marianne, Nora, 
Martine, Oskar, Saad og Hawkie, ønsker herved å takke 
alle dere som delte uka med oss!

Travelt program
Sammen har vi deltatt på Norges Handikapforbunds 
landsmøte, hatt bli-kjent-kveld, vært på sightseeing i 
Oslo, fått besøk av generalsekretæren i World Health 
Organisation (WHO) for å snakke om hjelpemidler, 
besøkt rådhuset i Oslo, diskutert medborgerskap og 
BPA, avholdt internasjonal kveld, spist funkislunsj 
med Camilla Huggins Aase som innleda om FN-
konvensjonen om rettighetene til mennesker med 
nedsatt funksjonsevne, aksjonert på Jernbanetorget, 
samt innleda tettere samarbeid mellom NHFU/
FEDOMA sammen med Fredskorpset (FK Norway). 
Internasjonal uke ble avrunda i storstilt stil på 
Storbyweekend 2017 i Bergen i regi NHFU Sørvest. 
Vi fikk også tatt en tur innom Funkisdagen 2017, et 
arrangement som er gull verdt for synlighet og feiring 
av mangfoldet vi er så glad i!

Likeverd
Man kan trygt si at likepersonsarbeid stod sentralt 
denne uka. Den internasjonale rettighetskampen for 
funksjonshemmedes rettigheter er tufta på gjensidighet 
og likeverd mellom land i det globale nord og globale 

sør. Kort sagt betyr det at vi i NHFU respekterer og 
er vàr på eksisterende skeivfordeling i maktforholdet 
mellom Malawi/Norge. Vi etterstreber å myndiggjøre, 
lære og erfare i samarbeid med gjestene våre, og gjør 
ingenting med dem uten dem. 

Og husk: Solidaritet har ingen landegrenser!
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- aktuelt

- aktuelt

Hyggetur med
A.L.F. Telemark 

Tekst & Foto: Jan Arne Dammen 

20 medlemmer var med da Arbeidsmiljøskaddes 
Landsforening i Telemark (A.L.F. Telemark) arrangerte 
sommertur. Turen gikk fra Skien via Sandefjord til 
Strømstad og videre til Fredriksten festning i Halden 
før vi satte kursen hjem, med ferje over Oslofjorden fra 
Moss til Horten.

Takk til evigunge Else Bømark Andrén (som snart 
fyller 90 år), som inviterte til turen. Takk også Teleturs 
hyggelige sjåfør Bente. Dessverre var det ikke mikrofon 
i bussen, så velkomsttalen og informasjonen Else hadde 
jobbet med ble skrinlagt. På bildet er deltagerne samlet 

på Fredriksten festning der det ventet en god lunsj. På 
festningen ble det rigget til operaen Tryllefløyten som 
har premiere 14.juni.

I fjor kunne A.L.F. Telemark se tilbake på 30 år i 
fylket for bedre arbeidsmiljø. De startet 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.
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- aktuelt

Flotte dager på 
Merket i Valdres

For åttende gang arrangerte NHF Oslofjord Vest tur 
for medlemmer til vakre Merket i Valdres. Mange av 
deltakerne har deltatt også på de tidligere besøkene 
på Merket. I år hadde vi lagt opp til at gjestene skulle 
få anledning å vandre rundt på området og nyte den 
utrolige naturen. Og når attpåtil været ble det aller 
beste, solen skinte og det var godt og varmt virket det 
som alle koste seg.

Vi hadde besøk av Synne Fjellhaug som er nyvalgt 
leder av ungdomsgruppen vår (intervju med Synne på 
side 8), Roger Amundsen, leder av Landsforeningen for 
Slagrammede som snakket om hvor viktig det er å være 
kjent med symptomene som slagpasienter viser. Ring 
1 1 3 – en en tre og gjerne en gang for mye dersom 
pasienten har symptomer som kan tyde på slagtilfelle:

Mor og far delte alt!
Atle Haglund holdt et humoristisk inspirasjonsforedrag 
der han fokuserte på hvor viktig det er å endre fokus 
dersom utfordringene i livet blir for store. Det er 
viktig å møte og ta nye utfordringer, se deg i speilet og 
fortell deg selv at du er best, høres dumt ut, men har 
effekt. Derfor har han gjennom sitt 53 ½ årige liv hatt 
begeistring som drivkraft. 

Humor og galgenhumor lærte gutten Atle seg tidlig, 
han mistet beina i en trafikkulykke 8 år gammel og fikk 
ofte spørsmål fra «snille, gamle tanter»: Hva har hendt 
med deg da gutten min? « Mor og far ble skilt og da 
måtte de jo dele alt, ikke sant», da kom det vanligvis 
ikke flere kommentarer.

FAST    Hva sjekkes     Hvordan sjekke for slag        Symptom på slag

F = Fjes   Ansiktslammelse   Be personen smile eller le         Smiler skjevt

A	 =	 Arm		 	 Lammelse	i	Arm		 	 	 Be	personen	om	å	løfte	begge	hendene	 	 	 Kan	ikke	hold	armen	løftet

S	 =	 Språk	 	 Språkforstyrrelse	 	 	 Be	personen	si	en	enkel	setning,	som			 	 	 Finner	ikke	ord 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 «sola	skinner	i	dag»	

T	 =	 Tale		 	 Taleforstyrrelse	 	 	 	 Sjekk	om	personen	snakker	utydelig	 	 	 	 Utydelig	tale

	

Tekst & Foto: Torleif Støylen
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- aktuelt

1 2

3 4

Mange aktiviteter: 1 Anne Beate prøver øksekast 2 Fra smykkeproduksjon 3 Vikingleiren 4 Vibecke i 
full konsentrasjon

LARS Oslofjord Vest på Merket

LARS Oslofjord Vest arrangerte en egen aktivitetsuke på Merket, ferie og Kurssenter på Golsfjellet. 
En fantastisk opplevelse. Her får alle prøvd seg i en flott natur og med hyggelig og sosialt samvær.

Tekst: Tom Henriksen Foto: Privat

Merket: 1 LARSère på utsiden av Merket, klar for en ny dag. I sammen med aktivitetsleder fra Merket, 
som selvsagt heter, Lars!! 2 Sitting Bull og sitting tull, alias, Harald og Tom på en 2,8 km lang kano tur. 
Fantastisk opplevelse 3 Harald og Tom , slitene etter kanoturen, får god hjelp fra kano til rullestolene  
4 Harald i gang med pil og bue

1 3

2 4
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- aktuelt

Etter nøye planlegging fra leder i lokallaget i NHF 
Nore og Uvdal, Solveig Kristiansen tok undertegnede 
turen til vakre Rødberg. Denne augustdagen, ikke helt 
skyfrihimmel, ikke regn, men ok befaringstemperatur 
ute. I tillegg til lokallagets leder Solveig Kristiansen, 
stilte også Margith Anette Tollefsen, Thorleif Nilsen og 
Gunhild Hvaale opp. 

Oppmøte var utenfor hotellet hvor så ferden kryssa 
over gata til apoteket. Her var det språkvansker og ikke 
lett å bygge forståelse så konklusjonen endte med at 
lokalet var ok, men døra inn burde byttes til elektrisk 
dør. 

I klesbutikken Gunhild Strøms eft. ble vi møtt 
med åpne løsningsorienterte armer da rampen inn i 
butikken er «livsfarlig» ,noe som syntes godt på bildet 
i det innehaver er på full vipp opp rampa. Løsning på 
utfordringen ble av tilgjengelighetsutvalgets utskremte 
Atle gitt der og da og laget følger dette opp om en 
stund.

På Risan Bakeri & Kafé var det også en strekkmetall-
rampe som var både for kort og bratt. Med et enkelt 
blikk fortalte jeg innehaver, som var positiv til vårt 

besøk, at rampa er lenger den ene veien enn den andre, 
så vi snudde den 90 gr. så var det løst!! 

Banken i sentrum får ros både for inngangsparti og 
eget minibanklokale med elektrisk døråpner for inn/
utstigning av lokalet.

På butikken Lykkeboden klær var også innehaver 
med i diskusjonen på hvordan inngangspartiet som i 
dag var «livsfarlig» for ALLE, kunne bli bedre også for 
de uten hjul. 

Etter prøving / feiling og evaluering hadde jeg 
sammen med lokallaget en grei løsning som et 
snekkerkyndig familiemedlem skulle ta seg av.

G-Sport og Vinmonopolet hadde bra inngangs-
partier. Sistnevnte var stengt, men vi var samstemt om 
at dette fungerte.

På Bilextra, som hadde butikk og verksted, var det 
også enkle tiltak som skulle til for å komme enda 
enklere inn i butikken og det var en positiv tone i 
forhold til dette.

Vi satte oss ned sammen til slutt etter ca. tre timer 
citywalk i Rødberg med en god lunsj og selvfølgelig en 
softis til dessert.

Tekst & Foto: Atle Haglund

Tilgjengelighetsvandring 
i Rødberg
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- aktuelt

Hvordan tar kommunene imot 
ferdigbehandlete pasienter?

Tradisjonen tro arrangerte regionen også i år kurs for 
likepersoner. Dette er viktige ressurspersoner i Norges 
Handikapforbund. De stiller opp og gir råd til familier 
og pasienter når et familiemedlem er ferdig behandlet 
etter alvorlig skade eller sykdom. På kurset i juni møtte 
17 likepersoner.  Hovedfokus var hvordan kommunene 
tar imot ferdigbehandlete pasienter. 

Vi inviterte dyktige innledere fra Sandefjord og 
Bamble kommuner (en stor og liten kommune). 
I tillegg orienterte leder av Landsforeningen for 
Slagrammede, Roger Amundsen og nyvalgt leder av 
Landsforeningen for Ryggmargsskadde, Anders Nupen 
hvordan de arbeider for å ivareta denne gruppen.

På link fra Sunnaas fikk vi en spennende orientering 

om hvordan de der arbeider med behandlingen av 
ryggmargsskadde og slagrammede og rutiner de har 
når pasienten skal følges opp i hjemkommunen.

Det er ulikt hvordan tjenesten ivaretas i en stor og 
en liten kommune. I en stor kommune – Sandefjord 
med ca. 61.000 innbyggere har man et ganske godt 
utviklet tilbud som ivaretar pasienter som kommer 
hjem. Minuset er at de ikke «kjenner» pasienten. I en 
mindre kommune – Bamble med ca. 14.000 innbyggere 
mangler man eget rehabiliteringstilbud til hjemvendte 
pasienter. Denne tjenesten ivaretas i et nært samarbeid 
med nabokommunene. Fordelen med en mindre 
kommune er at man «kjenner» innbyggerne på en 
annen måte enn i store kommuner.

Tekst: Torleif Støylen
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- Thorolf Eriksens minnepark

Gründeren Thorolf Eriksens minnepark

Det ble en storstilt åpning av Thorolf Eriksens minnepark ved Modum industri 
på Ihlen ved Geithus 22.juni 2017. Thorolf Eriksen, grunnlegger av Buskerud 

handikaplag og Buskerud vanførehjem. 

Tekst & Foto: Jan Arne Dammen
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- Thorolf Eriksens minnepark

17 år gammel fikk Thorolf polio, han tok opp kampen 
og startet en trevarefabrikk og internat. Her fikk 
mennesker med funksjonsnedsettelser eller vanføre, 
som det het den gangen, arbeid og nytt håp. Før Thorolf 
tok opp kampen ble de syke både bortgjemt og glemt av 
samfunnet og holdt skult av familien.

Modum Industri
Thorolf Eriksen har betydd mye for Modum og de 
funksjonshemmede. Dannelsen av Buskerud Vanførelag 
i 1926, var forløperen til det hele. Driften, som opp 
gjennom årene har hjulpet tusenvis av personer, kom 
i gang ved at man fikk et par ski på kreditt i Modum 
Samvirkelag. Ved utlodning innbragte paret 150 kroner. 
Thorolf bidro også til å stifte omtrent 30 vanførelag i 
Buskerud som etter hvert slo seg sammen til Buskerud 
vanførelag. Buskerud Vanførerhjem ble nedlagt i 2004 
etter 56 års drift. I 1974 gikk Buskerud Vanførelags 
Industri AS over til å bli Modum Industri AS som i dag 
er en stor attføringsbedrift.

En bauta
Det var Oskar Fidjestøl som med sangen ”Du skal få 
en dag i mårå”, åpnet kvelden. På vegne av bedriften 
takket Per Buxrud alle som har bidratt til Modums 
flotteste parkanlegg. Jan Ronald Skogsrud fra Stiftelsen 
Buskerud rehabiliteringssenter fortalte om hvordan 
ideen til plasseringen av bysten kom. Arve Kristoffersen 
fra Norges Handikapforbund delte noen av sine mange 
minner fra Vanførehjemmet tilbake til 1967. Birger 
Øverby som jobbet på vanførehjemmet kunne fortelle 
at bysten ble avduket i 1987 og er laget av Oddmund 
Raudberget. Birger var veldig glad for at bautaen av 
Thorolf har fått en så sentral plass i Modum.

Varaordfører Ole Martin Kristiansen har vært 
primus motor i prosjektet med parken og han fortalte 
denne fantastiske historien om Thorolf Eriksen, som 
vi gjengir til slutt i artikkelen. Barnebarna var stolte av 
sin bestefar og la ned blomster ved bautaen, før Oskar 
Fidjestøl avsluttet seansen ute med «Sommerfuggel i 
vinterland».

Varaordfører Ole Martin Kristiansen fortalte 
historien om Thorolf Eriksen: 

Thorolf Eriksen ble født 1.september 1899 i Oslo. Fra 
han var tre måneder ble han værene hos sin bestemor 
på Skuterudflata på Sysle. I 1914 ble han konfirmert 
i Snarum kirke. Året 1917 skulle bli et spesielt år for 
Thorolf for 21. november ble han syk. Han flyttet 
hjem til sin tant og 7.januar 1918 ble han innlagt på 
Drammen sykehus. Neste dag ble det klart, Thorolf 
hadde fått poliomyelitt. 

Thorolf var en handlingens mann og i 1919 tok 
han et tre ukers skomaker kurs. Han begynte i det 
små hjemme men etter hvert fikk han et lite verksted 
i Samvirkelaget i Geithus. Dette ble snart nedlagt og 
i 1921 leide Thorolf lokaler I Geithus og startet egen 
skomakervirksomhet. Han traff Emma Bjølgerud fra 
Utrimark i Geithus og i 1924 giftet de seg.

Stiftet vanførelag
Året var 1926 og i Thorolf Eriksens skomakerverksted 
den 5. november ble Modum vanførelag stiftet.

I Modum var de 30 vanføre på den tiden, men bare 
4 deltok på stiftelsesmøtet. Startkapitalen for Modum 
vanførelag var et par ski som var krita i Modum 
Samvirkelag. De hadde et overskudd på 150 kroner, noe 
som tilsvarer ca. 4.100 kroner i dag. 27. februar i 1927 
ble det første årsmøtet avholdt og laget gikk godt, for 
overskuddet var steget til 258 kroner, noe som tilsvarer 
7800 kroner i dag.

Thorolf bidro til å stifte omtrent 30 vanførelag i 
Buskerud som etter hvert slo seg sammen til Buskerud 
vanførelag. Ved dagens friidrettsbane på Furumo lånte 
Buskerud Vanførelag hytte. I 1936 fikk Thorolf kjøpt 
den for den nette sum av 5.500 kroner, ca. 196.000.- i 
dag. Hytta fikk navnet Sommersol og ble brukt som 
feriehjem for vanføre. Seks av gangen fikk to ukers 
opphold og feriegjestene kom fra Norge, Sverige, 
Finland og Danmark. I krigsårene var det over 100 
gjester i perioden mai til september. I 1944 ble det 
kjøpt inn en låve fra Simostranda. Med den som 
utgangspunkt ble det reist ett industribygg i Geithus. 
Her var det åtte som fikk jobb mens fire hadde jobb 
hjemme.

Eiendommen Løvstad på Furumo (som i dag huser 
Frisklivssentralen i Modum) ble kjøpt i 1945 og 
brukt til feriehjem. Dette var en stor drøm som gikk i 
oppfyllelse. Etter noen år ble den bygget om og Løvstad 
ble det første pleiehjemmet for vanføre med plass til 
åtte personer. Det trengtes mer plass og i 1949 kjøpte 
Buskerud Vanførelag gårdsbruket Sevalds og året etter 
kunne de første flytte inn. Da solgte man Løvstad. 
Fra 1957 til 1978 ble Vanførehjemmet stadig utvidet. 
Årene fra 1946 til 1950 fortsatte den videre utbygging 
av industrien på Modum. Snekkerverkstedet var blitt 
til trevarefabrikk og i 1949 var 13 menn og tre kvinner 
ansatt.

Brannen 
Mandag 22.februar 1954 var en dramatisk dag, da 
trevarefabrikken brant ned til grunnen. Bare en liten 
del ble reddet, men produksjonen fortsatte tross alt. 
Igjen fikk Thorolf Eriksen vist sitt pågangsmot og 
energi. Bygget brant mandag, torsdag var arkitekt på 
branntomten og åtte dager senere var tegningene til 
nybygg klare. To uker senere var byggetillatelsen klar 
og på høsten var nybygget klart. På høsten dette året ble 
også internatbygget åpnet. I 1974 gikk Buskerud 

Vanførelags Industri AS over til å bli Modum Industri 
AS. Det ble eiet av 13 vanførelag og kommuner. 

Thorolf Eriksen døde 11. oktober 1977 på Buskerud 
vanførehjem etter å ha bodd der de siste fem årene av 
livet sitt. Kona Emma døde i 1971. 

Buskerud Vanførehjem ble lagt ned 1.september 2004 
og het da Buskerud Rehabiliteringssenter.
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- LFS åpent møte

Om frykt og skam og overgangene i livet!
Tidligere i år inviterte LFS til et åpent møte i Drammen. Til møtet ble Paal André Grinderud invitert. Han er 
en ung mann på 55 med en livserfaring som få andre, med en mor som hadde store alkoholproblemer, med en 
far som døde tidlig og med en arvelig sykdom som forringer hans livskvalitet.

Tekst: Torleif Støylen

Det viktigste jeg gjorde var at mors smykker fulgte 
henne i graven. 

Han beskriver en god barndom med en mor som tok 
ansvar, en journalist-far, en tvillingsøster og en 10 år 
eldre storebror. Med en mor som ikke var redd for å 
gi de små babyene naturlig mammaføde og gjerne på 
steder der de kunne bli observert av andre. Tidlig på 60 
tallet var dette ikke helt etter regelboka.

Som 10 åring døde Paals far og mors problemer 
kom opp i dagen. Ting utviklet seg og mors 
alkoholproblemer vokste. Bare 6 år etter at far døde, 
mistet han også sin mor. Overgangene i livet hadde 
begynt for Paal!

«Ikke la døra stå å slamre».
Paal snakket mye i metaforer, men metaforer som 
var lette å forstå. Han introduserte (for meg og de 
øvrige tilhørerne) begrepet: Metakognitiv tenkning. 
Dette forklarte han med at dersom noe er vanskelig å 
forholde seg til er det viktig å endre fokus. Prøve å se 
over / bortenfor det som forårsaker problemet.

«Det som forstyrrer meg aller mest er dører som står 
og slamrer. Da glemmer jeg å forsøke å flytte fokus 
bort fra det som er vanskelig og problemene kan godt 
eskalere / forsterke seg. Han brukte bildet av en mor 
som mistet et barn. Det å miste et barn ga en sterk 
sorgopplevelse som hun ikke maktet å slippe taket 
i. Hun oppfattet det som at «døra stod å slamret». 
Hennes råd etter hvert var da å prøve å «lukke døren» 
ved å skifte fokus på andre ting som var viktig i livet 
hennes.

Skyld og skam
Mange opplever at skyld og skam påvirker livet veldig 
sterkt. Dette kan for mange være «døra som står og 
slamrer».

Paal André brukte sitt eget liv og beskrev sine 
overganger på denne måten: Han bruker prosentskala 
for å få frem sitt bilde!

1. Mors død ble vanskelig for Paal     
2. Han ble av sin tante kalt skammens barn.
3. Forholdet til søsken og venner ble anstrengt.
4. Motivasjon til skolegang ble dårlig.
5. Ved et tilfelle forsøkte han sammen med noen  
  venner å stjele en kasse cola ifra et forsamlingslokale. 

Til sammen utgjorde dette «dører som slamret». For 
å lukke dørene måtte han ta grep. Til dette fikk han 
profesjonell hjelp!

Først var det mors død. Han fikk satt fokus på at 
mor faktisk hadde vært en god mor, ikke bare en 
alkoholiker. Han lykkes med det og 20 % av skyld og 
skam ble borte

Deretter oppsøkte han sin tante som han ikke hadde 
snakket med på over 20 år. Han kjeftet henne huden 
full for måten hun hadde prøvd å påvirke Paals liv. 
Etter dette utmattende besøket, fikk han lukket en dør 
til. Nå følte han at forholdet til tanten ikke betød noe 
negativt lenger. Ytterligere 20 % av det han oppfattet 
som skyld og skam ble fjernet. Men fortsatt var det 60 
% igjen.

Slik gjorde han det også i forholdet til sine søsken, 
han fikk hjelp til å snu fokus på skole og oppnådde 
gode karakterer og fikk seg en god utdannelse og til 
slutt fikk han avklart forholdet rundt colakassen han 
hadde forsøkt å stjele som barn. De 100 % av skyld og 
skam som hadde styrt livet hans / dørene som slamret 
var fjernet.

Nytt slag i trynet
I 2014 fikk Paal et nytt slag i trynet. Han fikk påvist en 
alvorlig genetisk sykdom arvet fra begge sine foreldre. 
Dette ble tungt for Paal. Han fikk vite av sine leger at 
de ikke kunne gjøre ham frisk fra denne sykdommen 
og at den har dårlige prognoser. «Dette orker jeg ikke», 
tenkte han og tok et valg som kunne fått alvorlige 
konsekvenser. 

Han satt for seg selv i en stille park og fikk en 
innskytelse og tok en telefon. Dette var til et sted han 
hadde hatt tilknytning til tidligere etter mors død. Han 
viste at det alltid er køer for å få hjelp her, men han 
ringte likevel. Tilfeldighetene ville at stedet hadde en 
ledig plass, men han måtte komme umiddelbart.

Paal valgte å se over og forbi problemet sitt og fikk 
hjelp. For Paal er det viktig å akseptere overganger i 
livet, men like viktig er det å akseptere et levd liv. Det 
som har vært er borte og kan ikke endres, men makter 
en å flytte fokus, kan det hjelpe mange til et godt liv 
selv etter å ha opplevd kriser i livet.
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- Mountain Rally 2017

Mountain 
Rally 

Rullestol

Tekst & Foto: Jan Arne Dammen

Under strålende forhold ble første Mountain 
Rally Rullestol arrangert ved Haglebu Fjellstue. 
De 200 -300 personene som hadde funnet 
veien angret ikke. Fra Tromsø i nord og 
Vänersborg i Sverige kom det deltagere som 
fullroste arrangementet og de kommer igjen 
neste år. Fra Oslo og Drammen var det satt 
opp busser, som mange benyttet seg av.

Før den offisielle åpningen av ordfører 
Tine Norman, entret Mr. Mustang (Richard 
Andersen) arenaen med Lille Gul. Bilen 
som hadde hovedrollen i Børning 2. For alle 
film- og motorinteresserte kunne ikke dagen 
starte bedre. Richard var speaker under 
arrangementet og innimellom alle gjøremål, 
delte han ut plakater med en personlig hilsen 
skrevet på.

Imponert ordfører
I sin åpningstale roste ordfører Tine Norman 
arrangørene og la vekt på hvilke muligheter 
til naturopplevelser alle gjestene uansett 
funksjonshemming eller ei får ved Fjellstua.
- Dette arrangementet er helt i Fjellstuas 
ånd. Morten og Mona Olsen har i flere år 
lagt til rette for naturopplevelser i fjellet for 
funksjonshemmede gjester. Filosofien har vært 
og er «alle skal ha mulighet til å oppleve fjellet, 
uansett funksjon».

Ordføreren har med interesse fulgt arbeidet 
som Haglebu Fjellstue og Håptimistforeningen 
har gjort for å skape et tilbud på Haglebu. 
For ved bruk av riktige hjelpemidler er fjellet 
tilgengelig for alle og det skaper glede og 
mestringsfølelse for hver enkelt. Hun var 
imponert over hvor mange som står bak dette 
arrangementet som ikke hadde vært mulig 
uten sponsorer, leverandører og frivillige. 

- Dette som er gjort er et løft for Haglebu 
og for Sigdal kommune. I dag skal vi teste 
hjulene sammen og jeg gleder meg til det 

som skal foregå utover dagen. Jeg ønsker dere 
alle velkommen til Haglebu og Mountain 
Rally rullestol og rallyet er med det åpnet, sa 
ordfører Tine Norman.

Med livet som innsats
De mange skuelystne rundt rallyløypa fikk se 
fart, dramatikk og ikke minst imponerende 
prestasjoner i rullestol. Tone Englund fra 
Beitostølen overrasket de fleste ved å pigge 
løypa i slalåmbakken. Blant beltevogner og 
firehjuls trekkere stilte hun opp i sin egen stol 
med staver og rå muskelkraft og «med livet 
som innsats». Litt dyttehjelp måtte hun ha 
i den bratteste og oppkjørte delen av løypa, 
men dette var rått. Imponert ble vi også av 6 år 
gamle Sindre som kjørte fra ledsageren i den 
første kneika, her gikk det unna.

Felles for alle var at her fikk de testet det som 
er av hjelpemidler til bruk ute i naturen, i sitt 
rette element. Deltagerne kunne fortelle om en 
uforglemmelig dag og leverandørene var veldig 
fornøyd med dette arrangementet. 

I en fullstappet telthall ble dagen avsluttet 
med premieutdeling og gratiskonsert med 
Hanne Sørvaag Trio. Og de skuffet ikke og det 
ble etter hvert tett foran scenen, med strålende 
deltagere. Hanne delte tanker rundt sine 
sangtekster, og serverte sanger om kjærlighet 
og om livets mangfoldighet. 

 - Dere er et fantastisk publikum og nå 
har jeg lyst til å invitere dere med på flere 
konserter, sa hun og fikk massiv respons. 

For en dag det ble på Haglebu og arrangørene 
har lovet at dette blir en tradisjon. Vi gleder 
oss til fortsettelsen.

•	www.haglebu.no
•	www.haptimisten.com
•	www.haglebu.no/haglebu-haptimisten



23

Stor variasjon: Deltagerne på Mountain 
Rally fikk prøvd ut ulike kjøredoninger i alle 
typer terreng. 

Fornøyd ordfører: Ordfører Tine Norman 
(t.v.) roste arrangementet, her sammen 
med Mona Olsen.



24 

ANNONSER



25

Studietur til turveger  
med universell utforming

Siden 2012 har kommunene i Telemark blitt stimulert 
til å anlegge turveger med universell utforming. Dette 
er turveger som alle kan bruke, uansett funksjonsnivå. 

I august 2017 ble det arrangert studietur til disse 
turveiene i Evjudalen i Bø, Dalaåi i Kviteseid og 
Hamaren i Fyresdal, Telemark. Totalt var det 41 
deltakere fra Porsgrunn, Skien, Bø, Seljord og Kviteseid. 

Befaringene ble ledet av Sindre Flø i Bø, Elisabeth 

Lid og Tordis Heggtveit Stensrud i Kviteseid og 
Aslak Momrak-Haugan i Fyresdal. Guiding ved Jon 
Ingebretsen i Vrådal-Fyresdal. Turleder og fotograf 
var Roger Jensen, leder for arbeidsgruppa for 
sentrumsnære turveger med universell utforming i 
Telemark. Arrangør for turen var Turveggruppa til 
fylkeskommunen, vegvesenet, DNT og Fylkesmannen 
i Telemark

Foto: Roger Jensen

Dalaåi – 
Kviteseidbyen

Dalaåi – 
Kviteseidbyen

Evjudalen i BøEvjudalen i Bø

Hamaren 
aktivitetspark, 

Fyresdal

Hamaren 
aktivitetspark, 

Fyresdal
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Hva er Ambassadør i skoleverket?
Norges Handikapforbunds prosjekt Ambassadør f
i skoleverket er et tilbud til skoler og skoleklasser f
i Telemark Vestfold og Buskerud om å få besøk S
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. h
Gjennom skolebesøkene vil vi synliggjøre de a
hindringene funksjonshemmede møter til daglig 4
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 
or dialogen med elevene om hvordan det er og være 
unksjonshemmet i dagens samfunn.

kolebesøkene 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 
ver enkelt skole. Lengden av besøkene varierer med 
ntall elever og klasser, men et vanlig besøk varer i ca. 
 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

Øvrige henvendelser kan rettes til:
NHF Oslofjord Vest
Tel.: 913 03 738 / 955 28 207
Epost: nhf.oslofjordvest@nhf.no
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HVEM ER HVEM 
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: LFS

Denne gangen presenterer vi LFPS – Landsforeningen for Polioskadde.  
Landsforeningen har lokallag i Telemark, Vestfold og Buskerud. Alle disse tre fylkeslagene har stor 

aktivitet for medlemmene. Kontaktinformasjonene til lokallagene finner dere i 
lokallagsoversikten bakerst i Grenseløst

Landsforeningen for polioskadde (LFPS) ble stiftet i 1991, og er således en nokså ung 
organisasjon. LFPS ble etablert for å ivareta interessene til polioskadde i Norge, har ca. 

2.500 medlemmer og er tilsluttet Norges Handikapforbund. 

Dagens LFPS er «ny» og ble startet som følge av 
oppdagelsen av PPS, senskader etter Polio. LFPS er 
den største diagnosegruppen i NHF. Tidligere var de 
Poliorammede i Norge og deres foreldre organisert 
under annet navn og var med i sin tid å starte Norges 
Handikapforbund.

LFPS er stiftet for å bidra til at den enkelte får 
en bedre fremtid. Spredning av informasjon for 
økt kunnskap er helt sentralt for å oppnå dette. 
Kunnskapene om seinskadene er dessverre altfor 
små, både blant helsepersonell og blant polioskadde 
selv. Målet med arbeidet er derfor å bedre 
behandlingstilbudet gjennom større kunnskap og 
forståelse.

Sykdommen poliomyelitt er utryddet i Norge, men 
fortsatt lever det anslagsvis 10.000 mennesker som ble 
rammet av sykdommen under de store epidemiene her 
i landet på 1940- og 1950-tallet. 

Sykdommen er enda ikke utryddet på verdensbasis så 
det kommer fortsatt mennesker til Norge som nylig har 
fått polio.

I det 20. århundret var polio den aller mest fryktede 
sykdommen i vårt land, sammen med tuberkulose. 
Selv etter at man fikk bukt med mange andre alvorlige 
epidemiske sykdommer, fortsatte polioepidemiene 
utover i 1950-årene. I 1955-56 kom den revolusjo-
nerende poliovaksinen, og i løpet av noen år var akutt 
polio nesten utryddet i Norge.

I dag blir alle norske spedbarn vaksinert med polio-
vaksine tre ganger i løpet av første leveår og med to 
oppfriskningsdoser i skolealder.

Senvirkning av polio! / Postpoliosyndrom (PPS)
Seinskadene etter polio kommer gjerne flere tiår etter 
den akutte sykdommen. Da har pasientene levd med 
sine stabile lammelser og brukt andre muskelgrupper 
som kompensasjon for de svekkede musklene. De 
fleste har hatt aktive liv og stått på for fullt både 
privat og i arbeidslivet. Ofte er det slitasjeskader og 
belastningsskader som skaper utfordringene.

Behandlinger i dag!
Det er av stor betydning at pasientene gjennomgår 
grundige undersøkelser for å finne årsak til de nye 
symptomene. Da kan det være aktuelt med tilpasning 
av adekvate hjelpemidler (skinner, ortoser og evt 
rullestol).

Tilpasset trening har også vist seg å ha effekter. Det 
skal ikke utføres trening med maksimal belastning. 
Målet med treningen er først og fremst å vedlikeholde 
funksjon, bedre kondisjon og vektkontroll. Trening i 
varmt klima og varmtvannbasseng har også vist seg å 
ha effekt på smerter og trøtthet.

Informasjonene i teksten er hentet fra veilederen Polio- 
og senskader som er utgitt av landsforeningen.
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- Landsforeningen for Polioskadde

LFPS.NO
Informasjon fra Landsforeningen for Polioskadde  
- Vi har lokallag i Vestfold, Buskerud og Telemark.

Invitasjon til Dresden-tur
Fellessamling for LFPS Vestfold-LFPS Telemark og LFPS 
Buskerud blir arrangert som en busstur med Freedom 
Express 18.06 – 25.06.2018 til Dresden i Tyskland. 

Byen kan by på fantastisk barokk og kultur ved elven Elbe. 
Egenandel kr. 8.500.00. pr.person.

Turen inkluderer: 7 dagers tur med buss, overfart med 
Color Line T/R i dobbel lugar med frokost og felles buffet, 
alle overnattinger i Dresden og Hamburg med frokost.. I 
Dresden får vi sightseeing med guide og lunsj, inngang og 
omvisning på Königstein festning samt kanalbåttur på Elbe 
fra Königstein til Dresden og en ettermiddag egentid. I 
Hamburg blir det en hel dag egentid. 

Turen inkluderer ikke: Middag resten av dagene. Drikke til 
måltider. Tillegg for enkeltrom.     

Øvrig info: Siden vi som gruppe trenger flere enn 4 HC rom, 
blir noen nødt til å ligge på et hotell rett overfor det andre. 
Det er mange spisesteder mellom disse hotellene ved torget.

Bussen som brukes er Freedom Express. Denne bussen 
er spesialdesignet for alle, også de med rullestol. Hvis du 
ønsker å sitte i rullestolen i bussen, blir det fjernet seter i 

bussen slik at det er mulig. Bussen har stort handikaptoalett 
med heve/senk wc og vask, støtter på begge sider av toalettet 
og god manøvreringsplass for rullestol. Bussen er også 
utstyrt med et lite kjøkken hvor vertinnen om bord lager 
lunsj, serverer kaffe, kjeks, frukt og sjokolade underveis. 
Bussen har tilhenger så det er mulig å ta med seg scooter 
for de som trenger det. Her kan også rullestolen settes 
hvis du heller ønsker å sitte i busssetet. Personløfter har 
også mulighet til å bli plassert i hengeren. Ønsker du flere 
opplysninger om bussen, se Freedeom Express.no

Påmelding er bindene og må skje snarest på grunn av 
bestilling av rom (spesielt HC rom på Color Line og 
hotellene). Påmelding må skje til: Wera Fjeld – tlf 415 18 
848. Du vil ved påmelding få tilsendt fullstendig program 
for turen, et skjema hvor du kan krysse av for hva du 
trenger; eks. matintoleranse, HC rom, heve/senk seng 
etc. Skjemaet returneres til Wera Fjeld, Rådhusgt. 6, 3016 
Drammen.

50% av turkostnaden blir fakturert rett etter påmelding. Vi 
anbefaler å ha med gyldig reiseforsikring. 

– Husk PASS – Velkommen! 

Nyttig informasjon om helse og bilkjøring
Per Boberg fra Juliussen trafikkskole orienterte om helse og 
bilkjøring og oppdaterte trafikkregler for de over 65+.

Han var en energisk og inspirerende foredragsholder, 
som gjorde at det ble en god dialog med deltakerne. Han 
snakket mye om rundkjøringer og viste også rundkjøringer 
i nærområdet ved hjelp av Google Maps på internett. Her 
fant han frem veikrysset det var snakk om, slik at det var 
enkelt for alle å følge. På den måten lærte vi mye nyttig. 
Han var innom fletting og hvordan man skal kjøre når man 
kommer til et flettefelt, hvor man bør kjøre inn og hvilken 
fart og passe på vikeplikt og høyreregelen. Og vikeplikt i 
rundkjøring og blinklys og gi tydelig tegn.

Det hele kan oppsummeres slik: viktig å bruke blinklys i god 
tid, ligge i riktig fil og være tydelig i trafikken. 

Han anbefalte også å gå over til automatgir når man blir 
eldre, for så å kunne konsentrere seg om trafikkbildet 
istedenfor å slite med å clutche og gire. Å kjøre automatgir 
gir mer overblikk over trafikkbildet og trygghet i trafikken.

Vi ble også minnet på hvor viktig det er å IKKE kjøre bil 
hvis vi har tatt piller med trekant og at på dårlige dager lar vi 
bilen stå og får noen andre til å kjøre oss. 

Per minnet også om viktigheten av å passe på utløpstiden på 
sertifikatet. 

Når man fyller 75 år, må man ha legeattest fra fastlege eller 
spesialist som man skal ha med til trafikkstasjonen når man 
søker om fornyelse av førerkortet. Da får førerkortet en 
gyldighet på 3 år avhengig av helsetilstanden.

En flott dag som ga oss oppdatering og forhåpentlig en enda 
tryggere bilist. 

En viktig del av konferansen er fellesskapet når poliofolk 
kommer sammen som likepersoner. Det er mye vi kan 
hjelpe hverandre med og det er alltid noen som lurer på 
«noe» som andre har erfaring med. Aldri vanskelig å få i 
gang en erfaringsutveksling. 

Takk til alle som deltok på konferansen.

Tekst: Torunn Jakobsen
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- Landsforeningen for Polioskadde

LFPS Vestfold feiret sitt 30 års jubileum 
LFPS Vestfold feiret sitt 30 års jubileum på Sjømilitære Samfund, Horten, fredag 16. juni. I den forbindelse ble det 
laget et historisk tilbakeblikk for poliolaget som vi gjerne vil dele med lesere av Grenseløst: Soga om poliofolket

Det var en marsdag for 30 år siden. For å si det som 
rett er, så er det en kvinnealder siden. 75 mennesker fra 
vestviken i kongeriket var samlet til et viktig ting på det 
gildeste stedet de kunne finne.

Det var en sak som gjorde at de fikk alvorlige rynker i 
panna. Det hadde seg nemlig slik at for enda lengre tid 
tilbake, for mer enn tre snes med år eller der omkring, 
hadde det herja en stygg sjukdom i landet.

Det var særlig barn som fikk sjukdommen. Noen måtte 
ligge lenge på hospitalet. De fleste kom over den verste ria 
og ble friske og levde vanlige liv i mange år.

Men på denne tiden da dette tinget ble holdt, begynte 
mange å kjenne vondter både her og der. De ble kraftlause 
og hadde kjent det sånn både tittere og oftere de siste åra.

Det var derfor de kom til dette tinget denne marsdagen. 
For å få rede på hva denne kraftløysa kunne komme av, 
hadde noen sendt bud på en klok mann. Han kom fra 
den store byen på andre siden av fjellet. Han hadde både 
vett og forstand på mangt og mye om det som plaga dem 
som hadde vært sjuke.

Den budsendte kom til den vesle byen på den andre siden 
av fjellet, og dermed var de i gang. Slik startet det. De var 
en av de første i kongeriket som hadde et sånt ting. Senere 
har det vært holdt slike ting over hele kongeriket. 

Tinget ville ikke gå fra hverandre før de hadde dannet 
et lag som kunne jobbe videre med dette. Tinget fant 
forstandige kvinner og menn til å holde styr på seg. Anne 
het den første høvedskvinna.

De ville ha rede på mye og holdt tingsamling flere ganger 
i året. Den gjeveste er tingsamlinga i mars. Det er da de 
velger høvedskvinne eller –mann og det høye råd.

Etter at viktige vedtak er gjort og det høye rådet har blitt 
valgt, er alle samla kring et stort måltid med kake attåt. 
I åra som er gått, har de hatt fire høvedskvinner og en 
høvedsmann i grevskapet.

Høvedsmannen de valgte, var en flott kar. Han kunne 
mer enn de fleste i hele kongeriket når det gjaldt å drive 
lag og holde ting. Mens han var høvedsmann, blei han 
ramma av sjukdom. De mista han altfor tidlig, og det ble 
stor sorg blant poliofolket.

I det høye råd i dag sitter mange av de samme gjeve folka 
som satt der i starten. (Det har begynt å gro mose på 
noen dem, men det skal vi ikke snakke om i fint selskap.)

Dagens høvedskvinne har vært det i over en halv kvinne-
alder. Hun er ei godlynt kjerring, har orden på styre og 
stell og har nøklene til viktige ting innafor stakken. Hun 

vet hva hun vil. I dag er det er bare kvinnfolk som sitter i 
det høye råd.

De har andre tingsamlinger også, for det er mye som skal 
tas rede på. Stundom har de storsamling med folk fra 
Telemark og Buskerud. Da har mange flere muligheter 
til å få kunnskap fra kloke folk som lever av å være kloke 
og har mye forstand. For alle vil gjerne vite om det finnes 
hjelp for å gjøre et strevsomt liv litt mindre strevsomt.

Når poliofolk møtes, kan de både hygge seg og snakke 
fortrolig. De kan snakke med poliofolk om noe bare 
poliofolk skjønner seg på. De er blant sitt eget folk. Noen 
er ekstra flinke til å hjelpe til med den type snakk.

En av de sakene poliofolka har vært opptatt av, har vært 
å få behandling i varmere strøk for å mjuke opp slitne 
kropper.

Skulle de få det til, måtte det høyeste rådet for poliofolk 
i kongerike, gå mannjevning med den gjerrige, rike 
staten.Første gangen de spurte den gjerrige, rike staten, 
var det tvert nei. «Dere må dokumentere vitenskapelig, 
medisinsk effekt. Inntil da ser jeg på dette som fanteri», sa 
den rike, gjerrige staten.

Det høyeste rådet i kongerike skrev en rapport som var 
så grundig og god at verken den gjerrige, rike staten eller 
noen andre noensinne hadde sett maken. Men – denne 
gangen hadde de hadde fått avtale med staten på en dårlig 
dag. Han var både sur og tverr. «Hvordan vil det gå hvis 
alle som maser på meg, får viljen sin?» «Jeg vil bli en fattig 
fant», sa staten. Så skyssa han nok en gang poliofolket 
vekk.

Tredje gangen poliofolket prøvde seg, møtte de den 
gjerrige, rike staten i bedre lune. «La gå da!» sa han og gav 
etter for maset. Da ble det stor fagnad blant poliofolket.

Nå kunne poliofolk fra hele kongerike reise til varmere 
strøk for å få behandlingen som mjuker opp slitne 
kropper.

I grevskapet skjønte de at det var viktig å lauge seg og 
drive gymnastikk i varme bad hele året. Det har de 
holdt på med flere ganger i uka i årevis på tre steder i 
grevskapet. Poliofolk er ivrige med lauging, for det er godt 
for kroppen.

Vi kan si både snipp og snapp, men ikke snute. Eventyret 
om poliofolka i Vestfold er langt ifra ute. De kommer til å 
holde ting og lauge seg ennå i mange år.

Takk til Latsabben som har laget denne soga.
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- Mari Å. Bjurgren 

- De tre brukerne Bruse
Det var en gang tre brukere som skulle ut i verden og 
søke lykken. Alle het de Bruse.

På veien ut i verden måtte de over ei bru, som gikk 
over en buldrende foss. Og under brua bodde det 
et troll. Det hadde tre hoder, ett stort og to små, og 
hodene var aldri enige om noe. 

Først kom den minste brukeren Bruse. Trip, trip, trip, 
sa det, og så stoppet han. 

«Hvem er det som stanser på mi bru?», undret trollet.
«Jeg er den minste brukeren Bruse, som skal ut i 

verden og søke tjeneste», sa brukeren. «Men nå tør jeg 
ikke gå lenger.»

«Jeg vet nok hvem du er», brummet det største 
trollhodet. «Du er en sjølopptatt svekling som gir opp 
ved første hindring. Dropper ut av skolen, fikser ikke 
en jobb, og nå skal du ut og søke lykken, liksom?»

«Jamen», sa et lite hode, «vi må ha forståelse 
for brukerens situasjon. Vi kan jo finne en liten, 
midlertidig jobb med stimuleringstilskudd til ham?»

«Så pell deg over brua, ellers kommer jeg og tar deg», 
sa det største hodet.

Og dermed listet den minste brukeren Bruse seg over 
brua. Da han var vel over, ble han stående, rådvill, og 
like redd som før.

Så kom den mellomste brukeren Bruse. Tripp, trapp, 
tripp, trapp, sa det. Han gikk litt hakkete og rart, satte 
den ene foten hardt ned i plankene.

«Hvem er det som tramper på mi bru?», ropte trollet.
«Jeg er den mellomste brukeren Bruse», lespet 

brukeren. «Nå skal jeg ut i verden. Der skal jeg søke 
tjeneste hos noen som har bruk for meg». Han snakket 
langsomt og tydelig, og tenkte seg vel om.

«Jeg vet nok hvem du er, jeg», sa det største 
trollhodet. «Du har da tjenester nok på 
Aktivitetssenteret. Skal du ta arbeidsplassen fra en som 
ikke er bruker?»

«Vi jobber ikke på senteret», sa brukeren. «Vi bare 
driver med – aktiviteter. Jeg vil jobbe, jeg!»

Da ble trollet sinna. «Nå kommer jeg og tar deg» 
snerret det, med alle hodene. Men den mellomste 
brukeren Bruse brød seg ikke om trollet. Han snudde 
lua, løftet hodet og marsjerte litt skakt over brua. 
«Hei», sa han til den minste brukeren Bruse, som sto 
og så ned i fossen. «Nå skal jeg ut i verden. Skal ikke du 
også?»

Så kom den største brukeren Bruse. Det knaket stygt 
i brua da en skinnende blå Permobil X850 rullet ut på 
de morkne plankene.

«Hvem er det som kjører på mi bru?» ropte trollet 
forskrekket og grep tak i brupilarene. 

«Å, det er den største brukeren Bruse som skal ut i 
verden og søke tjeneste, eller kanskje bare søke lykken» 
sa brukeren og justerte akselavstanden på Permobilen.

«Hæ?» sa trollet. «Jeg vet nok hvem du er! Du 
har ikke noe ute i verden å gjøre, du er jo helt 
hjerneskadd!»

«Ja» sa den største brukeren Bruse. «Det er jeg nok, 
men vett og forstand har jeg i rikt monn.» 

«Du kan jo ikke skjære deg en brødskive en gang» 
brummet trollet. «Må du ikke ha litt mer ADL-trening» 
sa det andre trollhodet. «Og litt mer taktil og visuell 
stimulering» pep det tredje.

«Det har jeg ikke stunder til» sa den største brukeren 
Bruse. «Jeg har en bok å skrive!»

«Nå kommer jeg og tar deg» brølte trollet med alle 
hodene og begynte å klatre.

«Ja, kom du. Jeg har to assistenter, og sammen med 
dem er jeg sterkere enn deg, din fordom du er!»

Og straks var der hos brukeren to grepa assistenter, 
som dyttet til trollet og sa: «Du er jo bare en klump 
med fordommer og bedreviten!»

Da trollet hørte det, sprakk det, og drysset ned i 
fossen. Uten vekten av trollet, holdt brua fint. Den 
største brukeren Bruse og assistentene kom seg over 
brua. Der sto de andre brukerne og ventet.

«Fett, æsse, den greide’ru fint» sa den minste.
«Og trollet datt fra hverandre» sa den mellomste med 

store øyne.
«Ja, det var det første trollet» sa den største brukeren 

Bruse. «Vi kommer nok til å møte flere. Vi finner nok 
ikke lykken på samme sted, for vi er jo forskjellige alle 
sammen. Vi må finne hver vår lykke, på hver vår måte. 
Men vi kan jo slå følge et stykke på veien.»

Av Mari Bjurgren, etter en god ide av Asbjørnsen og Moe
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- Mat og helse

Første del av denne artikkelen sto i Grenseløst 01.17.

Mat og helse - del 2
LFN, Østfold arrangerte nok en gang et heldagsseminar med den inspirerende og kunnskapsrike foredragsholder, overlege, 
PhD Audun Myskja. Han er tilknyttet bl.a. Senter For Livshjelp på Ski, og har forfattet en rekke helserelaterte bøker. 
Møtet var åpent for medlemmer i LFN, HBF, LKB, LFS ØSTFOLD. Audun har akkurat deltatt i et TV- program ”Fyrtårn” 
sammen med Per Fugelli, hvor de delte livserfaringer og kloke tanker. 

Tekst: Viggo Sørensen Tilrettelagt: Torleif Støylen

Matslag og urter motvirker betennelser 
Beste matslag mot betennelser er grønne blader, blåbær, 
brokkoli, rødbeter, kokosolje, valnøtt, benkraft, villaks, ananas 
og selleri. Andre betennelsesdempende matvarer er røde linser, 
svarte bønner, rå havre, grønn te, svart sjokolade, rødvin, chili 
og paprika. Det finnes også mange betennelses-dempende urter 
som kan være nyttige å ta med i kostholdet, som for eks salvie, 
timian, gurkemeie, ingefær, nellik, chiafrø, linfrø, rosmarin og 
oregano. Jordskokk ble importert fra Amerika før poteten og 
inneholder blant annet inolin som motvirker betennelse og 
stabiliserer karbohydratene.

Chia frø
Myskja fremhevet spesielt Chia frø. Det er små frø som er rike 
på Omega 3-fettsyrer og fiber. Chia frø inneholder 8 ganger 
mere Omega 3 enn laks, 4 ganger mer fiber enn linfrø, 6 ganger 
mer kalsium enn kumelk, 30% flere antioksidanter enn blåbær 
og 15 ganger mer magnesium enn i brokkoli. Chia inneholder 
sporstoffet Boron, alle B vitaminene, C vitamin m.m.

Chia frø sies å være et fullverdig protein. En av de få fra 
planteriket. Den inneholder 23 % protein. Bruk 1 del frø til 8 
deler vann og rør om. Etter 20 min vil det ha svellet ut til en gel. 
Dette er en lur måte å bruke chia på. Klar til bruk. Den kan vare 
i kjøleskapet opptil 14 dager. Som gel hjelper chia frø å hydrere 
tarmen. Chia frø stabiliserer blodsukkeret og gir langvarig 
metthetsfølelse. Du kan lage smoothie, sportsdrikk, ha den i 
brød, i puddinger osv. Det hjelper til vekttap for den som ønsker 
det. Ellers gir den økt energi. Oppskrifter finner du på www.
sanabona.no eller kontakt Senter For Livshjelp.

Fettvalg
Omega 3 finnes både i fisk og planter, spesielt i fet fisk, 
for eksempel sardiner, makrell og laks, og i planter som 
rapsolje, linfrøolje, og chia frø. Myskja nevnte også en oljerik 
grønnkålplante som heter camelina. En gårdbruker på Dilling 
i Østfold dyrker denne økologisk. Omega 3 inneholder mange 
forskjellige fettsyrer som for eks. ALA, EPA og DHA og de har 
forskjellige positive virkninger, for eks. på hjerne, læreevnen, syn, 
hjerte og karsykdommer og blodtrykk. Motvirker også plakk. 
Kokosolje / MCT har også mange positive virkestoffer. Harsknet 
olje er ikke sundt å spise. 

Demens og Alzheimer
Det ble vist til flere nye vitenskapelige artikler som mener 
at det er en mulig sammenheng mellom Alzheimer og 
diabetes type 3. Denne diabetes-typen påvirker insulinnivået 
i hjernen. Betennelse i vevet brer seg til hjernen, og det blir 
kronisk stress. Det er mulig å redusere graden av demens med 
riktig kosthold og hjernestimuli med sansestimulering og 
oppmerksomhetstrening. 20 sekunders høyintensiv trening 
tre ganger i uken motvirker demens og (diabetes type 2). 

Gurkemeie, aloe vera, karri og kokosolje er nyttige matslag i 
denne sammenheng. Bruk mye økologisk mat.

Økologisk mat
Økologiske grønnsaker inneholder rundt 50% mindre nitrater. 
Høye nivåer av nitrater er knyttet til sykdommer som diabetes og 
demens. Parkinson påvirkes av forskjellige sprøytemidler. 

Forskjellen mellom økologisk og konvensjonelt dyrket mat 
vedrørende karbohydrat-, protein-, og vitaminnivåer varierer, 
men dette ikke godt nok dokumentert.

Økologiske kyllingfileter inneholder halvparten til tredje-
parten så mye fett, men har vesentlig høyere nivå med omega 3 
fettsyrer. 

Det er stor forskjell på hvilke matvarer vi har nytte av at 
er økologisk dyrket. Varer som tomater, druer, epler, selleri, 
kirsebær, pepper, sommer squash, nektariner, fersken, poteter, 
spinat, importerte jordbær og paprika bør man kjøpe økologisk 
dyrket! 

Konvensjonelt dyrkede asparges, avokado, kiwi, mango, sopp, 
løk, papaya og ananas inneholder lite med giftstoffer.

Lekk tarm
Delvis spaltede proteiner, peptider, kan lekke gjennom tarmen 
og ut i blodet. Immunsystemet reagerer og blir overbelastet 
og man får en antigen reaksjon. Peptidene forbindes med 
sukker og fett til stoffer som ikke brukes i kroppen og man får 
betennelsesprodukter. Nyttig mat kan være zink i brokkoli, 
lammekjøtt, miso, sesamfrø, spinat, grønne blader. Cystein får 
du i brokkoli, rosenkål, eggeplomme, hvitløk, løk og havre. 
Glutamin får du i kjøtt, grønne blader, fjærkre og paprika. 
Oligosakkarider finnes i melkesyregjæret grønnsaker samt i pro 
og prebiotika.

Et probiotikum er et helseprodukt som inneholder levende 
organismer, vanligvis bakterier - særlig melkesyrebakterier, 
som etter inntak kan forebygge eller behandle tarmsykdom. 
Formålet med å bruke probiotika skal være å forbedre balansen 
i magetarm-kanalens bakteriesammensetning (bakterieflora), 
særlig ved tarmsykdom, og derigjennom bedre tarmens 
funksjon og bedre helsen. Nyere forskning tyder på at strålebe-
handlede (døde) bakterier har samme biologiske virkning som 
levedyktige bakterier.

Akupresspunkter
Til slutt viste Myskja oss en rekke nyttige akupunkturpunkter 
som var tilpasset tilhørernes forskjellige lidelser, og som vi 
med letthet kan stimulere selv.

Dette ble en innholdsrik dag med mye kunnskap, påfyll av nye 
tanker og ideer. Vi lærte hvordan vi han endre vårt levemønster 
til gavn for vår egen helse. Det å ta bevisste og aktive små skritt i 
riktig retning kan være nøkkelen til å lykkes.  
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Denne f lotte gjengen skal lede regionen de neste par årene!

Tekst: Torleif Støylen Foto: Anna-Lisbeth Mikalsen

På regionens årsmøte i april ble det gjort noen endringer i styrets 
sammensetning. Anne Selberg gikk ut av styret, Inger Kvennodd ble 
varamedlem og Birgitte Holmsen kom inn som nytt styremedlem. 

NYTT REGIONSTYRE

Leder Gunvor Hegni 
Når Gunvor snakker, lytter de andre! 
Denne tittelen benyttet Grenseløst når 
vi presenterte Gunvor da hun tok over 
lederklubba etter Rune Kløvtveit på 
regionårsmøtet i 2015. 
Gunvor går på sin andre periode som 

leder i regionstyret. Men Gunvor har lang erfaring i 
NHF og har vært mer eller mindre aktiv i NHF siden 
1977. I mange av disse årene har hun vært tillitsvalgt 
både i fylkeslaget i Telemark og hun var med ved 
overgangen til regioner i 2004. Hun er en svært erfaren 
tillitsvalgt. Gunvor har egenskaper som leder som få 
andre har. Evnen til å lytte og trekke gode konklusjoner. 
Og når hun så tar ordet lytter alle.

Hennes erfaring fra politikken balanserer hun også 
fint i rollen som regionleder. Hennes stemme høres der 
hun representerer personer med funksjonsnedsettelser 
og hennes meninger blir høyt respektert.

Hvem er så denne damen?
Hun liker å være husmor, bake og lage mat. Ikke sjelden 
har hun med seg godbiter til møter på regionskontoret. 
Blomster og hagearbeid er hennes viktigste arena når 
hun vil koble av. I tillegg nyter hun kvalitetstid sammen 
med barnebarnet sitt. Politikken har hun lagt på hylla, 
selv om hun stadig vekk har kommentarer på sosiale 
møteplasser, ikke minst den som påvirker situasjonen 
for personer med funksjonsnedsettelser.

NHFs samfunnsoppdrag!
Gunvor er veldig opptatt av samfunnsoppdraget, og at 
dette skal lykkes. Da dette kom på banen fikk hun lyst 
til å fortsette. Her ligger mye av det hun har hatt som 
ønsker for organisasjonen og ser nye muligheter og 
fremtid for NHF familien. «Vi vil klare å gjennomføre 

oppdraget, men først må vi samle oss og sammen lede 
samfunnet mot full likestilling», sier hun.

Nestleder Stein Wilmann 
Stein er 48 og bor i Skien. 
Hovedmedlem i NHF Grenland, 
sidemedlem i LKB Telemark. I tillegg til 
å være nestleder i regionen er han også 
vara til sentralstyret de neste to årene. 
I tillegg til engasjementet sitt i NHF 

går det meste av fritiden med til Geocaching. Det er 
en form for moderne turorientering hvor man bruker 
en GPS for å finne poster (kalles Geocacher) som er 
lagt ut over hele verden. Det ligger slike geocacher i 
alle verdens land unntatt Nord-Korea. Her i Norge er 
det nå nesten åtti tusen. På verdensbasis rundet man 3 
millioner i fjor høst. Selv har han funnet ca. 11 500 i 18 
land. 

Stein ble med som ”interessemedlem” i 1987. Han 
hadde to kompiser som satt i rullestol og som han ble 
kjent med på videregående hjemme i Trondheim. Og 
skulle de ut og gjøre noe sammen, var det langt mer 
begrenset hva de kunne gjøre enn om han skulle ut 
med andre kompiser. Dette synes Stein var urettferdig 
og noe han ville være med å gjøre noe med. I tillegg 
reiste de mye på turer og kurs og konferanser og hadde 
mye gøy, og det var han jo litt misunnelig på. Så da 
han fikk muligheten til å bli med på det var han ikke 
vanskelig å be. 

Strategien som ble vedtatt på landsmøtet i juni gir 
jo mange føringer på hvordan NHF skal jobbe i tiden 
fremover for å nå samfunnsoppdraget. Og en del av 
det som står der er ting vår region har gjort en stund 
allerede, men det er alltid et forbedringspotensial, og 
det er også ting der vi aldri har gjort, eller gjort på 
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andre måter enn det vi nå har vedtatt at vi skal gjøre. 
Det viktigste, slik Stein ser det, er at organisasjonen må 
fremdyrke VI-følelsen. «Vi skal ikke sitte på hver vår 
tue og drive med vårt. Vi skal jobbe sammen mot felles 
mål, og regionen skal være et kraftsentrum der alle 
gode krefter kan forenes og være lokomotivet i dette 
arbeidet,» sier han. 

«I noen av lokallagene (både kommunelag og 
landsforeningslag) er det noen enkeltpersoner som 
har lyst til å jobbe aktivt, men føler at de er litt alene. 
Gjennom regionen skal alle som ønsker å være med 
å jobbe kunne være med. Andre lokallag har mange 
gode ressurser som gjør et godt arbeid i sitt nærmiljø. 
Det skal de selvsagt fortsette med, men vi i regionen 
kan kanskje lære noe av det de gjør og kanskje vi kan 
få til lignende arbeid flere steder? Kort sagt VI skal 
jobbe SAMMEN slik at hele NHF-familien kan oppfylle 
samfunnsoppdraget! 

Det jeg personlig kan bidra med i tillegg til 
vervet som nestleder i regionstyret er gjennom 
organisasjonskursene vi tilbyr lokallagene. Her får 
lokallaget en god innføring i hvordan organisasjonen 
vår er oppbygd, hvilke styrende dokumenter vi har, 
og ikke minst hvordan man jobber sammen i et 
lokallagsstyre. Kurset er todelt med en (helge-)dag på 
ca. 6 timer med instruktør, og så en til to dager/kvelder 
på tilsammen 4 timer hvor lokallaget jobber alene med 
noen konkrete oppgaver som skal hjelpe dem i gang. 

Styremedlem Atle Haglund 
Atle går på sin andre periode i 
regionstyret. Han er født i 1964. Atles 
interesser er kommunalpolitikk (for 
FrP) og trening. Han har deltatt på 
kjelkehockeylandslaget og har drevet 
med ispigging.

Atle er glad i å reise, og drar ofte sammen med 
familien. Atle har et enkeltmannsforetak der han holder 
foredrag for de som trenger inspirasjon i hverdagen. 
Av andre interesser liker han å holde orden i hagen 
samt at han pusser og skrur på en Amcar. I dag er det 
en Lincoln, som er favorittbilen, som også benyttes 
søndagsturer.

I styret har Atle tatt på seg ansvaret for å drive 
tilgjengelighetsutvalget og er ofte på befaringer i 
Buskerud. Her er målet å gi innspill til butikker og 
offentlige bygg som ikke er tilgjengelig for personer 
med funksjonsnedsettelser.

Han gleder seg til å komme i gang med å iverksette 
samfunnsoppdraget som ble vedtatt på landsmøtet og 
er klar på at dette kan være veien å gå!

Atle har vært medlem av NHF i minst 25 år og 
forblir sikkert 25 år til da dette er både gøy og han 
ser viktigheten ved å synliggjøre personer med 

funksjonsnedsettelser. Han liker å farte rundt for å 
besiktige steder og treffe folk. «Kanskje dette har noe 
med at jeg liker å farte litt og er litt rastløs?» sier han.

Atle har alltid hatt fokus på å delta på det HAN har 
lyst på uten å ha fokus på det utilgjengelige og dette vil 
han jobbe mere med i forhold til samfunnsoppdraget i 
NHF. I lokallaget har de begynt å ha møter på offentlige 
steder for å synliggjøre funksjonshemmede enda mer, 
noe han oppfordrer andre også til å gjøre.

Styremedlem Åse Synnøve Jakobsen
Åse ble «forfremmet» på årsmøtet og ble 
nytt styremedlem i regionstyret. Hun 
har vært medlem i NHF i 20 år og har 
innehatt mange forskjellige styreverv. 
Hun har vært politisk valgt leder av 
kommunalt råd for funksjonshemmede 

i mange år samt brukerrepresentant for NHF. Åse er 
opptatt av universell utforming og sier at det er en av de 
sakene som har stått hennes hjerte nærmest i alle disse 
årene. Hun var også aktiv for å påvirke politikervenner 
og ansatte i Hurum kommune om BPA.

Åse har mange hobbyer og er glad i å male, sy hekle 
og strikke i tillegg til at hun gjerne koser seg med en 
god bok. Hun trener mye for å holde helsen vedlike. 
Da er det mest svømming. Hun spiller også Bowls (et 
ballspill som ligner litt på curling) i tillegg til at hun 
driver styrketrening. Åse er glad i å reise og prøver å få 
tid til et par turer utenlands årlig. «Men likevel er det 
ingenting som er hyggeligere enn å være sammen med 
barnebarna», avslutter hun.

Styremedlem Birgitte Holmsen
Alle har sine historie………..

Mange sier jeg er ung i NHF, jeg 
føler meg ikke så ung lenger. Om noen 
måneder er det faktisk bare 5 år igjen til 
jeg er 40, det er litt rart å tenke på. Jeg 
ser nok litt ung ut, men jeg føler faktisk 

at jeg har erfaring som en 60 åring når det gjelder livet 
og hvordan mennesker har det rundt oss i samfunnet.  
Jeg er ikke så opptatt av geografi og historie. Det som 
skjedde for flere hundre år siden kan man ikke gjøre 
noe med allikevel. 

Mange som kjenner meg er nok enig at geografi nok 
er min svake side. Men samfunnsfag derimot har vært 
et av min favorittfag siden barneskolen. Samfunnet i 
nåtiden kan du gjøre noe med og være med å påvirke. 
Jeg er opptatt av virkelighetshistorier. Jeg elsker å 
lese bøker dere enkeltmennesket deler sin personlige 
historie fra nåtiden. Jeg ser tv-serier fra virkeligheten. 
Kan nevne noen: ‘’Helene sjekker inn’’ ‘’Vårt lille land’’ 
‘’Kampen om livet». 

Jeg har møtt og blitt kjent med mange ulike 
mennesker på min vei og utrolig mange der ute med 
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hver sine unike historie. Hvordan man bygger seg sakte 
men sikkert opp etter en ulykke der du har fått livet 
snudd på hodet, men likevel ser lyst på fremtiden og 
reiser nå rundt og holder motivasjonskurs. De som har 
greid og flykte fra krig, se uskyldig små barn blir drept 
av bomber, og fattigdom og allikevel klarer de å reise 
seg og smile igjen. Foreldre som har mistet sine kjære 
barn av sykdom eller barnet blir drept eller tar livet av 
seg selv fordi de blir utsatt for mobbing på skolen eller 
mishandling og overgrep. Disse oppretter stiftelser 
for å hjelpe andre barn og pårørende. Ei unge jente 
som presser seg selv gjennom å være best på skolen i 
idrett og de perfekte bildene på sosiale medier, men 
tilslutt orker hun ikke mer. De finner henne til slutt så 
nedslitt og tynn at de legger henne inn til psykiatrisk 
behandling. Hun skriker hjerteskjærende om hjelp, hva 
gjør de? Jo, de legger henne i belter, låser døra og går. 

12 år etter møter jeg henne igjen smilende på gata 
hånd i hånd med kjæresten. Hun har leilighet, jobb, 
hun har livsglede, hun holder foredrag om psykisk 
helse for å hjelpe andre. Dette er bare noen av mange, 
mange sjeler der ute som sliter, men som har en 
viljestyrke til leve, til å si fra, til hjelpe andre opp på 
stø grunn igjen. Disse sjelene inspirerer meg stort til å 
jobbe for å få et samfunn der alle skal med og som er 
110 % universelt utformet for alle de unike mennesker 
og sjeler i vårt lille land.

Jeg blir spurt hvorfor jeg er med i NHF og ikke CP 
foreningen, jeg har jo tross alt cp. Svaret mitt er ganske 
enkelt. Jeg ønsker at samfunnet skal være for alle 
mennesker uansett funksjonshemming, farge, legning, 
diagnose. Jeg opptatt av samfunnet, mennesker og 
ikke minst holdninger til alle typer mennesker. Min 
hjertesak er holdninger.

I den nye strategien til Norges Handikapforbund 
er det akkurat det: SAMMEN OM EN NY TID - 
ALLE SKAL MED og vi skal ut fra de mørke slitne 
kontorene og ut å møte folket og vise jo flere vi er jo 
sterkere stå vi sammen for å bryte barrierene og få 
samfunnet tilgjengelig på barnehager, skoler, jobb, 
butikker, cafeer, busser og at du skal bli SETT, HØRT 
OG RESPEKTERT FOR DEN DU ER. Alle har sin 
historie……

Varamedlem Inger Kvennodd 
Inger går nå på sin 5. periode i 
regionstyret og er å anse som en av de 
som har lang erfaring for regionen. Hun 
har vært leder av NHF Grenland siden 
1989 (snart 30 år). Inger er en person 
som går hardt inn i de oppgaver hun 

tar på seg, av og til så hardt at det går utover hennes 
helse. Hun brenner for prosjektet «ambassadører i 
skoleverket», der organisasjonen besøker skoler og 

ved bruk av enkle virkemidler viser barna hvordan 
det er å ha en funksjonsnedsettelse og at man kan 
leve tilnærmet lik alle andre dersom bare skolen er 
tilrettelagt slik at rullende kan komme seg frem.

Inger er født sendt på 50 tallet og har fem barn og 
mange barnebarn som gir henne mye glede. I fritiden 
(som det trolig ikke er så mye av) er hun interessert i 
søm (bunader) og slektsforskning. 

Inger har vært og er primus motor for 
brukerkontoret ved sykehuset i Skien. Brukerkontoret 
har åpent noen dager i uken og her kan besøkende få 
råd om likepersonarbeid, aktuelle diagnoseforeninger 
og eller spørsmål de er opptatt av enten som pårørende 
eller som pasient.

Varamedlem Vibecke Selliken 
Vibecke er nå inne i sin tredje periode som 

varamedlem i regionen. Vibecke er 
også leder av LFS (Landsforeningen 
for slagrammede) i Telemark. Etter at 
Vibecke fikk slag for 13 år siden har hun 
ikke vært i fast arbeid, men det hindrer 
ikke hennes engasjement for saker 

hun brenner for. Hun er opptatt av å inkludere alle i 
fellesskapet uavhengig av livssituasjon. «Det er dette 
som driver meg», sier hun. 

 Vibecke har flere verv og liker å ha litt å henge 
fingrene i. Hun er medlemskontakt i regionen. Som 
medlemskontakt tar hun kontakt med nye medlemmer 
i Handikapforbundet og ønsker dem velkommen til 
organisasjonen. Et av hennes motto er at folk må bry 
seg …..

Grenseløst ønsker det nye regionstyret lykke til med 
arbeidet for personer med funksjonsnedsettelser i 
Oslofjord Vest.
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Oversikt regionstyret, lokallag og landsforeninger

Regionstyret 2017 – 2019
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

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

Birgitte Holmsen 
Rekkeviksløkka 2 A, 3260 LARVIK 
Tel: 98 84 22 21 
bibbi@holmsen.no

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

Vibecke Selliken 
Kragerøgata 9c, 3730 SKIEN 
Tel.: 98 82 27 76 
vibeckesel@msn.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 
Kontaktperson: 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 
Kari Dahl 
Grønsteinvegen 57, 3830 ULEFOSS 
Tel.: 97 16 37 88 
karigdah@online.no

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

NHF Ringerike  
Vidar Knutsen 
Vikersundveien 202,  
3533 TYRISTRAND 
Tel.: 90 75 90 30 
vidarknutsen@hotmail.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 
Jan Ronald Skogsrud 
Nordre Kolbergveien 1, 3320 
VESTFOSSEN 
Tel.: 92 61 37 94 
jaskogs@online.no

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

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 
Ulrika Kirudd Letmolie 
Underlia 159, 3021 DRAMMEN 
Tel.: 98 69 34 33 
ulrika.kirudd.letmolie@hbf.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
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- Kontakt oss

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, 3214 
SANDEFJORD 
Tlf.: 48 28 49 01  
le-l2@online.no

Landsforeningen for 
Nakkeskadde:
LFN Telemark 
Hanne Kristin Tuvnes 
Venusvegen 33, 3942 PORSGRUNN 
Tel.: 94 17 60 30 
hetuvnes@sf-nett.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

Landsforeningen For 
Slagrammede: 
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 
Sol-Hege Nathalie Kotte 
Astoriaveien 50, 3140 NØTTERØY 
Tel.: 41 23 29 33 
vestfold@lkb.no
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Kryssord

Se løsning på side 42Kryssord
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Kalender og Sudoku

Lokallagskalender 2017
OKTOBER
02.    NHF Nome  - Medlemsmøte
05.    LFS Telemark - Medlemsmøte
09.    ALF Buskerud - Medlemsmøte
12.    LFPS Vestfold - Medlemsmøte
19.    NHF Grenland - Medlemsmøte
22.-24.  NHF Søndre Vestfold - Kieltur
25.    NHF Hurum - Medlemsmøte
31.    NHF Gol - Medlemsmøte

NOVEMBER
02     LFS Telemark - Medlemstur til Sverige
06.    NHF Nome - Medlemsmøte
13.    ALF Buskerud - Medlemsmøte
23.    NHF Grenland - Julemøte
28.    NHF Gol - Medlemsmøte med julemiddag
29.    NHF Hurum - Salgsdag av hobbyting for  
      medlemmene 

DESEMBER
Uke 49  NHF Vest-Telemark - Julemøte
01.    NHF Nome - 40 årsjubileum og juleavslutning
02.-03.  LFPS Telemark - Julebord på Norsjø
07.    LFS Telemark - Julebord
08.    LFPS Buskerud - Julebord 8 kl.18:00 på Åssiden  
      Seniorsenter. Påmelding til Unni Grønlund  
      tlf  906 81 497 innen 24/11 2017
11.    ALF Buskerud - Julemøte
13.    NHF Søndre Vestfold - Julebord

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 1530 
varmtvannstrening i Tønsberg Svømmehall.

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

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

HBF Notodden  
- El-bandy hver tirsdag fra kl. 16.30 – 18.00.  
Kontakt lokallaget om dere vil være med.

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

NHF Søndre Vestfold  
- El-innebandy og ledsagerstyrt el-innebandy i 
Bugårdshallen tirsdager  fra kl. 17.00 Kontakt lokallaget 
for mer informasjon.

NHF Nome  
- Trening i oppvarma basseng torsdager  
fra kl. 15.00 – 16.00

Sudoku
Se løsning på side 43
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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

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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Tre tøffe mus fra Ida Martine
Det var en gang tre mus som kranglet om hvem 
som var tøffest. ”Jeg er så tøff,” sa den største, ”at jeg 
bruker musefella som sofa!”
”Å, det er da ingenting,” sa den andre musa. ”Jeg 
drikker rottegift som saft.” Da begynte den minste 
musa å gå.
”Hvor skal du”, sa de to andre?
”Å,” sa den minste musa. ”Jeg skal bare ut og klappe 
katten.”

Veibeskrivelser
En biskop har kommet til en bygd for å holde preke 
i den lokale kirka. Mens han rusler rundt for å lete 
etter posthuset, møter han på lille Per. 
“Kan du fortelle meg hvor posthuset er?” Lille Per 
forklarer veien. 
“Mange takk”, sier biskopen. “Vet du, jeg synes du 
skal komme til kirken i kveld, så skal jeg fortelle deg 
hvordan du kommer til himmelen.” 
Lille Per utbryter: “Og det skal DU få meg til å 
tro? Du som ikke klarer å finne veien til posthuset 
engang!
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Returadresse:
Norges 
Handikapforbund
Oslofjord Vest
Skogergaten 1
312 Tønsberg

#Sammenomennytid




