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Regionleder

Gunvor Hegni
ansvarlig redaktør

Hei alle sammen!

Høsten har hatt mange viktige 
oppgaver i våre lokallag, 
landsforeningslag og regionen. 
Mange har deltatt på kurs og 
konferanser både i NHF og SAFO 
sammenheng.

Som de fleste av dere har hørt flere ganger, ble det 
på landsmøtet i juni fattet mange viktige vedtak for 
veien videre. Vi skal se fremover og være med på en 
endringsprosess og møte nye utfordringer.

Norges Handikapforbund har satt klare mål:  
JEG TØR Å SI I FRA. GJØR DU?

 
VÅRT SAMFUNNSOPPDRAG ER Å:
•	 Lede samfunnet mot full likestilling
•	 Gjøre lover og rettigheter til hverdag og virkelighet
•	 Være ett sterkt fellesskap

Disse tre overskriftene ønsker jeg blir en viktig del av 
arbeidet i våre lokallag. Jeg ønsker ikke å ta fra dere det 
sosiale nettverket som dere har rundt i lagene. Det er 
viktig med likepersoner og fellesskap. Det er mye bra 
arbeid og fellesskapet er viktig. NHF er en organisasjon 
i utvikling, vi tar tak i aktuelle saker som har stor 
betydning for personer med funksjonsnedsettelse. 
Aktuelle saker er UU (universell utforming), 
holdningsendringer og at alle barn har rett til å gå 
på sin nærskole. En sak det har blitt jobbet mye med 
rundt i hele landet den siste tiden er en alvorlig sak 
for mange av oss: Regjeringen foreslår å flytte ansvaret 
for hjelpemidlene i bolig og til dagliggjøremål ut av 
folketrygden og til kommunene. Dette kan bety at jeg 
ikke får reparert min trappeheis, eller får tilgang til en 

ny dersom den ikke kan repareres. Prosessen kan bli 
avslått eller utsatt på grunn av kommunale budsjett. 
Her pågår det ett aktivt arbeid og en aksjon for å få 
stoppe dette forslaget, gjennom kontakt med politikere, 
avisinnlegg og mye aktivitet på sosiale mediaer. Her har 
vi kommuner, FFO, ergoterapeuter og flere med oss. 
Det ser ut som vi har flertallet for vårt krav: Ikke rør 
hjelpemidlene våre. Ansvaret for hjelpemidler må forbli 
folketrygdens ansvar. Vi må vente til vedtaket er tatt, 
men det ser lyst ut.

Det er ett aktivt år vil legger bak oss og noen av dere 
har jeg vært sammen med på fellessamlinger, men 
ville gjerne hilst på dere alle sammen. Vi hadde en 
vellykka Kick Off samling på Kongsberg. Det var flere 
fra forskjellige lag og har tro på at vi skal se resultater. 
Ambassadørene og det arbeidet de gjør ved sine 
skolebesøk er med på å skape holdninger og gi nyttig 
informasjon både til elever og lærere. Vil takke dere alle 
for arbeidet dere gjør rundt i kommuner og alle dere 
som er med i råd og utvalg som brukere. Vi er med i 
den viktige oppgaven: å få ett samfunn tilpasset alle.

Nå tennes tusen julelys,
Det stråler rundt vår jord.

Og himlens stjerner blinker ned.
Til liten og til stor.

God jul og ett godt nyttår!

Hilsen 
- Gunvor
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Anna-Lisbeth Mikalsen
Regionkontorleder

#Sammenomennytid

Så er førjulstiden her igjen, med alt av hva det 
innebærer for hver og en av oss. I organisasjonslivet 
er førjulstiden den tiden på året hvor vi kan senke 
skuldrene litt etter en aktiv høst. Noen av oss bruker 
nok denne tiden også til å oppsummere og fordøye noe 
av det vi har vært med på i året som har gått. 

Om jeg tar et tilbakeblikk på det året som ligger bak 
oss, er nok 2017 det året som vi i handikapforbundet 
gjennomgikk de største endringene. Endringer kan i 
seg selv være både utfordrende og nyttig. Mitt inntrykk 
er at store deler av organisasjonen nå er i ferd med å få 
et nytt fokus: Vi skal være sammen om en ny tid, vi skal 
være synlige og vi skal satse på de unge. 

At vi skal være sammen og synlige, krever noe av oss 
alle: Vi må både inkludere andre rundt oss i det vi selv 
gjør og vi må åpne ørene og øynene for hva som skjer 
rundt oss. Vi kan ikke bare stille oss på sidelinjen og 
forvente at noen skal inkludere oss, ved at det faller noe 
over oss, NEI, vi må rett og slett gjøre noe aktivt selv for 
å få til dette i praksis. Som et ledd i denne prosessen, 
arrangerte vi et Kick Off denne høsten. Dette kan du 
lese mer om senere i bladet. 

For å rydde plass til mer utadrettet arbeid, har vi 
i regionen valgt å slå sammen to av de store interne 
arrangementene kommende år. Slik at neste års 
lederkonferanse som vi skal arrangere for ledere 
og nestledere i lokallagene skal slås sammen med 
regionens fellesskapssamling som tradisjonelt har 
vært en ren likepersons-samling. Gjennom de dagene 
arrangementet pågår, vil vi ha parallelle seanser med 
lokallagsoppfølging og likepersonaktivitet, slik at alle 
får et faglig utbytte av samlingen uavhengig av om 
man er der fordi man er leder i et lokallag eller utøver 
likepersonarbeid. 

Arrangementet legges til Merket i Valdres den 
24.-26. august 2018. Vi håper at dette stedet et godt 
utgangspunkt for en god atmosfære og at man 
kan komme samme på tvers av organisasjonen. 
Det vil også bli muligheter for felles aktiviteter for 
deltagerne, slik at vi kan få den rette fellesskapsfølelsen: 
#sammenomennytid. Siden Merket er et stykke unna 
for de fleste av oss, planlegges det å sette opp felles 
transport fra Skien, Tønsberg og Drammen, slik at 
alle skal få en mulighet til å delta disse dagene. Mer 
informasjon om arrangementet og program vil sendes 
ut til lagene på nyåret. 

I skrivende stund er jeg midt inne i 
budsjetteringsmarerittet for neste år, og heller ikke i 
2018 er det utsikter til at vi vil motta noen nye midler 
til å drifte regionen, samtidig som driftskostnadene 
øker jevnt og trutt. Mindre overføringer av driftsmidler 
til frivillige organisasjoner, vil få store konsekvenser for 
alle organisasjonene de kommende årene, og dette vil vi 
dessverre også merke hos oss. Derfor er vi stadig på jakt 
etter nye finansieringskilder. En konsekvens av dette 
blir at det meste av aktiviteten fremover må utføres 
av frivillige, og derfor er vi også stadig på jakt etter 
engasjerte medlemmer som ønsker å bidra på frivillig 
basis for at funksjonshemmede kan delta på lik linje 
med andre i samfunnet. 

Avslutningsvis ønsker jeg å takke hver og en av dere 
som har bidratt på frivillig basis for innsatsen i året som 
har gått, enten det har vært i regionstyre, i lokallaget, 
som likeperson, som brukermedvirker i et råd/utvalg, 
som Ambassadør, i Tilgjengelighetsutvalget eller som 
rettighetshjelper. Tusen takk til alle dere som stiller 
med både entusiasme og glød for at funksjonshemmede 
skal få de samme mulighetene som andre i samfunnet 
vårt. Sammen har vi fått utrettet svært mye i året som 
har gått :) 

På gjensyn i 2018.

Med ønske om en god jul og et godt nytt år! 
- Hilsen Anna-Lisbeth

Ønsker du å motta Grenseløst elektronisk?

Alle våre abonnenter som ønsker det, kan 
nå få vårt medlemsblad tilsendt elektronisk 
istedenfor i postkassen. Dermed kan vi spare 
både miljø og penger. Ønsker du å mota 
medlemsbladet elektronisk, så send en e-post 
til: anna-lisbeth@nhf.no
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Mestringstur 
til Gaustatoppen

Av Jan Arne Dammen

Fylkeslaget av Arbeidsmiljøskaddes Landsforening i Buskerud (A.L.F. Buskerud) 
arrangerte høsttur til Telemark. 34 medlemmer fra hele Buskerud var med på 

turen som var spekket med opplevelser. 
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Turen startet fra Nedre Eiker med Svidal 
Turbilservice, via Kongsberg og over Tuddal 
til Skinnarbu Nasjonalparkhotell som var 
utgangspunktet. 

Høsten er helt magisk i fjellheimen og etter 
lunsj og innsjekking møttes vi til en rusletur i 
vakker natur. Etter frokost neste morgen gikk 
turen til Rjukan og Vemork, der vi fikk høre og 
se historien fra krigens dager, etterfulgt av en 
guidet tur i anlegget. En liten stopp ved torget 
i Rjukan for å sole oss i glansen fra speilet ble 
det tid til før vi returnerte til hotellet.

Luftig tur
Det ble en ettermiddag og kveld som virkelig 
gav oss noen høydepunkter. Ved hotellet 
var det stasjonert et helikopter fra Hesnes 
Air. Dette gav oss muligheten til en sjelden 
opplevelse og for mange ble det første gangen 
i et helikopter. Over fjellet, ned i dalen ved 
Vemork og videre inn over vidda, dette 
glemmer vi ikke. Etter middagen var det tid 
for Quiz og felles hygge i salongen.

Banen i fjellet
Lørdag morgen våknet vi til strålende vær 
og hva var vel bedre, når målet i dag var 
Gaustatoppen. Turen med Gaustadbanen opp 
til toppen ble en opplevelse. Turen var todelt, 
først kjørte vi med en liten trikk 850 meter 
rett innover i fjellet. Deretter gikk vi over i en 
skinnegående kabelbane som var 1145 meter 
lang og med en stigning på 40 grader opp til 
endestasjon 1800 meter over havet. 

Fakta Gaustabanen
Gaustabanen ble åpnet for publikum i 
2010 etter en 4 års prøveperiode. Ideen om 
Gaustabanen ble lansert i 1953. Drømmen var 
å bygge et turistanlegg så unikt og spennende 
at folk flest skulle benyttet muligheten til å 

oppleve Gaustatoppen. For å få det finansiert 
inviterte man Forsvaret med på laget. Etter 
hvert ble det mer og mer forsvar, og mindre 
og mindre turisme. Da banen endelig sto 
ferdig i 1959 var turismen helt borte. Det man 
fikk var et hermetisk lukket NATO-anlegg, 
som etter hvert også ga plass til værvarsling 
og kringkasting., men som nå er blitt en 
turistmagnet.

Personlige seire
I strålende solskinn nøt vi utsikten fra platået, 
før alle sammen gikk opp til toppen. Turen 
er ikke lang, men trappa er bratt og var en 
utfordring for mange av oss. Med og uten 
krykker, dårlige hofter og knær, noen med 
hjerteproblemer, tunnel- og høydeskrekk, 
alle kom seg opp! Det var så herlig å oppleve 
dette sammen med gode venner som bakket 
hverandre opp. Det var en seier for hver og 
en og da var det lov å felle en gledeståre. Fra 
turisthytta så vi hele Sør-Norge og her fikk vi 
servert kjøttsuppe, kaffe og vafler ute og suppe 
har vel aldri smakt bedre. Etter et par timer 
i sola på toppen tok vi banen ned igjen, godt 
fornøyde etter en fin opplevelse.

Bålkaffe
Tilbake på hotellet var det tid for bålkaffe, noe 
som er blitt en tradisjon på turene. I år var det 
tiende gangen svartkjelen var med og noe som 
bidrar til at samholdet og fellesskapet er stor i 
foreningen. 

I godt selskap går som kjent tiden fort, så 
plutselig var søndagen her. Men før vi satte 
oss i bussen og kjørte hjem, benyttet vi tiden 
godt med en 2 km tur rundt Oldemorstien. En 
fantastisk tur ble det og takk til alle som var 
med og en stor takk til Per-Olav Svidal for en 
behagelig og uforglemmelig tur.
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Vi må bry oss!

To dager sent i oktober var mer enn 30 
personer samlet i Kongsberg for å drøfte 

organisasjonens nye strategi. Vi må synliggjøre 
at funksjonshemmede er en ressurs som 

storsamfunnet ikke må glemme!

Tekst: Torleif Støylen 
Foto: Torleif Støylen og Anna-Lisbeth Mikalsen
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1. Deltagerne ble loset igjennom den nye strategien av  
  Ragnhild Heggen. 

2. Aleksander Petersen fra NHFU påpekte at funksjons- 
  hemmede er en stor ubenyttet ressurs. 

3. Ingrid Sandnæs fra NHFs internasjonale avdeling. 

4. På Konsert med Tønes. Etter endt kursdag undersøkte  
  noen av deltagere tilgjengeligheten ved Energimølla på  
  Kongsberg.

5-7 Fra markering utenfor Misjonshuset på Kongsberg,

1 6

2

5

3 4
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- vi må bry oss!

En kick-off er ment å være en møteplass der 
organisasjonen møter tillitsvalgte og der fokus er 
å komme i gang med noe. På landsmøtet i juni 
vedtok NHF en ny strategi for organisasjonen. 
Denne strategien legger opp til at NHF skal være 
mer synlig i samfunnsdebatten, og vi skal styrke VI 
følelsen. Kanskje skal vi ikke lenger være så passive 
men legge mer «trøkk» for å frem at vi mener alvor 
når vi påpeker at BPA ordningen ikke fungerer godt 
nok, de nye bestemmelsene i TEK 17 ivaretar ikke 
funksjonshemmedes rettigheter eller når regjeringen 
ikke lytter til organisasjonene om finansieringen av 
hjelpemiddelformidlingen.

Dette var også tema hos flere av innlederne. 
Aleksander Petersen fra NHFU påpekte at 
funksjonshemmede er en stor ubenyttet ressurs. 
Han understreket hvor viktig det er å være mer 
aksjonsrettet for å vise at vi mener alvor. 

For å presentere eksempler på hvordan vi kan 
arbeide for å synliggjøre hvordan storsamfunnet 
ivareta funksjonshemmedes rettigheter, 
orienterte Hege Irene Fossum (leder i Rådet for 

funksjonshemmede) om hvordan de arbeider i Hole 
kommune. De har utarbeidet en sjekkpunktliste på 
9 punkter som de prøver å følge. Slik har de kartlagt 
skoler, barnehager og er i ferd med å kartlegge resten 
av kommunen for å se hvordan kommunen ivaretar 
interessene til personer med funksjonsnedsettelser.

NHF er aktiv utenfor landets grenser og 
har oppnådd gode resultater i internasjonalt 
solidaritetsarbeid. Her orienterte Ingrid Sandnæs 
fra NHFs internasjonale avdeling og hun oppfordret 
regionene til utvidet samarbeid.

Vi ber for alle behov!
Underveis hadde vi en liten markering i byen. 
En person hadde kontaktet Atle Haglund i 
tilgjengelighetsutvalget og nevnt at hun ikke får besøkt 
Misjonskirken i Kongsberg fordi den har trapper inn. 
Det har vært kontakt med kirken og de ønsker å gjøre 
noe med det. Her vil regionen følge opp.

Dette har vært en nyttig møteplass for regionen. Vi 
fikk mange innspill og ideer fra en aktiv forsamling. 
Disse vil vi arbeide videre med.

7
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- aktuelt

- aktuelt

Tur til Røros med Nome 
Handikaplag august 2017

Tekst& foto: Nome Handikaplag

Vi var 26 turdeltakere fra Ulefoss og Lunde som skulle 
til Røros. Bussturen gikk via Notodden, Kongsberg 
og Drammen. Første stopp var Lier med kaffe og 
rundstykke. Turen gikk så videre forbi Oslo og til 
Elverum. Vi hadde deilig lunsj på Elgstua, før vi kjørte 
videre langs Glomma nordover mot Rena. Det var 
mange gamle, fine gårdstun å se. Vi var også imponert 
over de store potetåkrene. Langs veien så vi mange 
elggevir i ulike farger som var hengt opp i trea. Ved 
Storelgen i ”sølv” var det beinstrekk med kaffe og twist. 
Neste stopp var Aukrust- senteret, tegnet av Sverre 
Fehn. Her så vi kortversjon av Flåklypa Grand Prix 
i kinosalen og etterpå fikk vi omvisning inne og ute. 
Dagens siste stopp var Røros hotell, innsjekking og 
deilig middag. Resten av kvelden var vi peisestua hvor 
vi traff en koselig gjeng som underholdt med sang og 
trekkspill.

Neste dag, etter en god frokost, var det omvisning 
i Røros kirke. Den har 1600 sitteplasser med 2 
galleri og er den 5. største kirka i Norge. Vi hadde 
en kunnskapsrik og sprudlende guide som også tok 
oss med på en liten byvandring. Deretter ble det 
lokalmat-safari, Aursunden rundt. Første stopp var 
Stensaas reinsdyrslakteri hvor vi fikk orientering 
og smaksprøver. Turen gikk videre til lunsj på 
Skottgaarden Gjestgiveri, en fjellgård som nå var 

overtatt av 13. generasjon: Oda Marie 28 år. De har 
10 rom til utleie. Vi fikk servert smakfull elgehakk og 
heimbrygga øl av hyggelig vertskap. Bussturen gikk 
så forbi Sølende naturreservat med mange sjeldne 
planter- bl.a. orkideer og et rikt dyreliv. På Kalsa 
Gårdsbakeri spiste vi deilige nystekte pjalt og lemse og 
drakk kaffe i Sommerstugu fra 1700-tallet. Siste stopp 
var på gården til Bjørn Sandnes- som blir kalt ”fra bank 
til bacon”. Han var bankmann som kjøpte slektsgården, 
driver i dag med Durocgris og fisker sik i Aursunden. 
Orientering og smaksprøver fikk vi her også. Så gikk 
turen tilbake til hotellet og resten av ettermiddagen var 
til fri disposisjon. På kvelden spiste vi deilig middags-
buffet på hotellet.

Onsdag gikk turen hjemover. Vi kjørte til Folldal, 
så turistveien gjennom Rondane og ned ved 
Ringebufjellet. Stoppet for lunsj på Glomstad gjestehus. 
Turen gikk videre til Hadeland glassverk hvor vi fikk 
foredrag med Urteheksa. Deretter kjørte vi hjem til 
Lunde og Ulefoss.

Vi har hatt en flott natur- og kulturopplevelse 
hvor turdeltakerne koste seg. Vår hyggelige sjåfør 
fortalte hele veien om stedene vi kjørte forbi. Han 
oppsummerte også turen og fikk overrekt en gave av 
leder Kari Grønstein Dahl. Tilslutt takket hun alle for 
hyggelige dager og ønsket alle vel hjem.
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- aktuelt

Tekst & foto: Kassiani Zissis Eriksen

Toftedagen! Hva er det?

Hurum er ei halvøy midt i Oslofjorden. Det er en typisk 
feriekommune med tre ganger så mange mennesker 
om sommeren som om vinteren. Første helgen i juli 
hvert år flytter alle butikkene ut på gaten, det kommer 
opp boder av alle slag og lag og foreninger selger lodd 
og gjør seg kjent for lokalbefolkningen og Hurums 
feriegjester.

NHF - Hurum har i flere år vært deltager på denne 
dagen. 

Vi mener at synliggjøring av lokallaget i nærmiljøet 
er en av de viktigste oppgavene vi har. 

Her forteller vi om oss! Hva vi holder på med i 
lokalmiljøet, og hvorfor det er viktig med NHF i dagens 
samfunn. Slik at alle mennesker kan få den samme 
muligheten til livsutfoldelse og samfunnsdeltagelse ved 
livets alle arenaer. 
•	 At vi ønsker å bruke Hurummarka som har et yndet  
 turterreng. Men hvor vi er utestengt pga. bommer og  
 vanskelig fremkommelighet.
•	 At vi på lik linje med andre besteforeldre ønsker og  
 følge våre barnebarn til skoleavslutningen selv med  
 hjul under rompa. 
•	 At vi ikke trenger å velge den ene restauranten som er  
 tilgjengelig men at vi selv kan velge hvilke av spise- 
 stedene vi ønsker å besøke.
•	 At man skal kunne velge selv hvilken strand en ønsker  
 å bade på om sommeren. Vi på lik linje med andre  
 ønsker å være der hvor vår familie og venner er. 

Dette er ting som får øynene opp for den menige 
mann / kvinne i gata og som fatter stor interesse.

 På denne måten har vi de siste årene fått mange nye 
medlemmer. Ikke bare medlemmer på papiret, men 
aktive medlemmer som gjør at lokallaget får en helt 
annen dimensjon. 

NHF Hurum er glade for å kunne gjøre en forskjell 
for alle mennesker som bor eller besøker Hurum for 
kortere eller lengre ferier.

Så hva har vi fått til?
•	 Heis fra brygge til båt
•	 To strender som er tilrettelagt med rampe
•	 Sykkeltrening for armene hos fysioterapeuten på Tofte  
 og Sætre 
•	 Solvang forsamlingslokale er endret slik at alle kan  
 bruke det
•	 Tilrettelagt kinoen på Tofte
•	 Rampe til butikk lokaler

Med dette ønsker vi å oppfordre andre lokallag til en 
aktiv deltagelse i sitt lokalmiljø.

Så med dette setter NHF - Hurum kursen mot 
Historie - opplevelse og Julemarked i Berlin 

Med ønske om er riktig 
GOD JUL OG GODT NYTT ÅR!
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Fortjent sølvnål til 
Brit Garaas Haugerud

Tekst: Torleif Støylen Foto: Anna-Lisbeth Mikalsen

Brit kom med i Buskerud Polioforening etter å ha vært 
til utredning på Sunaas i 1992 for senskader etter polio. 

polioforeningen. Her har hun truffet mange hyggelig 
mennesker og lært mye. Mange bekjentskaper er 
knyttet og flere har hun hatt kontakt med i lang tid. 
Hun snakker varmt om samarbeidet mellom de tre 
polioforeningene i Buskerud, Vestfold og Telemark 
som veldig nyttig og konstruktivt.

«Jeg synes NHF har forandret seg positivt siden 
jeg ble engasjert der på 90 tallet. Blant annet arbeidet 
mot rasisme, forskjellsbehandling og den nye plan-og 
bygningsloven. I tillegg til universell utforming. NHF 
Oslofjord Vests prosjekt Ambassadører i skoleverket er 
veldig viktig. Dette er noe av det jeg synes er viktigst 
og veldig positivt», svarer en fortsatt engasjert Brit 
Garaaas Haugerud.

Her fikk hun informasjon om Buskerud Polioforening 
og hun ble medlem tidlig. Allerede etter to år, i 1994 
ble hun innvalgt i styret i laget. Brit har vært med i 
styret der frem til april 2017, i hele 23 år. «Jeg har nok 
vært litt som poteten», sier hun med et smil. «Har vært 
innom alle styreverv unntatt kasserervervet».

Hun har også en fartstid bak seg i NHF. Hun 
var styremedlem i NHF Buskerud og ble med ved 
regionaliseringen i 2004 da de tre fylkene Buskerud, 
Vestfold og Telemark gikk sammen og dannet NHF 
Oslofjord Vest. Satt i styret der også i noen år. 

Brit forteller at hun har vært med på mange 
seminarer og turer og årsmøter i NHF lokalt og i 
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Fortjent sølvnål til 
Lise Konningen

Lise ble medlem av NHF på slutten av 80 tallet etter 
et opphold på Kysthospitalet ved Stavern. Hun hadde 
gjennomført en operasjon og var utrolig trøtt og sliten. 
Der var også Torunn Jacobsen fra Tønsberg. Lise har 
Polio og Torunn mente at hennes tilstand minnet om 
senskader etter Polio. Etter et opphold på Sunnaas 
viste det seg at det var riktig. Lise husker enda den 
enorme lettelsen det var å få et navn/diagnose . «At jeg 
ikke bare var lat” som hun sier. Deretter ble hun med i 
Buskerud Polioforening med forskjellige verv der.

Etter en tid ble hun kjent med Tor Olaf Åmodt på 
et annet kurs/seminar. Hun kjente ham fra bybildet 
i Kongsberg. Det ble starten på et livslangt vennskap 
med en utrolig kunnskapsrik, modig og fin mann. Hun 
ble medlem i NHF Kongsberg, den gang Kongsberg 
Handikapforening, og har siden hatt forskjellige verv der. 

Lise minnes mange fine turer og kurs/seminar. 
«En gang vi var på Pers hotell på Gol var det noen 
jenter som hadde utdrikkingslag. Utpå kvelden ble 
jo de fleste i godt humør, noen i veldig godt humør 
også. Disse jentene dansa og hadde det veldig moro 
på dansegulvet. Plutselig kommer det en el. rullestol 
med fullt lys og ”full bert bert” kjørende i jenteflokken. 
Han i stolen reiste seg opp og begynte å danse. Da skal 
jeg si de fikk hakeslepp. Jeg vil ikke nevne navn, men 
fornavnet begynner på T» bekrefter hun med et smil.

Noe helt annet hun husker med glede, og er stolt over 
å ha vært med på, er oppstarten av Råd og veiledning for 
funksjonshemmede i Buskerud på midten av 90 tallet. 
Det var et prosjekt hvor de fikk statlig støtte i 3 år. De 
hadde kontortid i Drammen og hadde timeavtaler med 
NHF medlemmer som trengte hjelp angående søknader 
til NAV og kommune. En jurist var tilknyttet gruppen. 
En utrolig lærerik tid, men det som var enda mer 
gledelig, vi klarte å løse problemer for klientene! «Jeg må 
tilstå at det var skikkelig moro å kunne ”slå i bordet ”for 
enkelte på NAV med at sånn og sånn står det i den og 
den paragrafen». Nytt gledessmil fra Lise. 

Hvordan NHF har forandra seg skal jeg være 
forsiktig med å uttale meg om, men det har jo endra 
seg positivt når det gjelder BPA og tilgjengelighet, selv 
om det ennå er store forskjeller avhengig av hvor i 
landet en bor.

«NHF Kongsberg ble jo ”nedlagt” etter årsmøtet i 
februar fordi vi ikke klarte å få til et nytt styre. Meget 
beklagelig. Jeg har ikke lenger helse til å holde på, det 
krever faktisk sin kvinne/mann til denne jobben. Nå 
har jeg hørt at noe er på gang angående oppstart av 
lokallaget igjen og det gleder meg.

Til de som ev.blir med i det nye styret vil jeg si; 
stå på, og jobb mot en lettere hverdag for oss med 
funksjonshemminger».

Tekst: Torleif Støylen Foto: Anna-Lisbeth Mikalsen
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Litteraturuka i 
Vestfold 

Nå gleder jeg meg til litteraturuka i Vestfold. Som 
vanlig kommer jeg og assistentene til å kjøre Vestfold 
rundt. Fra Tønsberg til Hof og Lardal, og tilbake igjen 
til Føynland. Og særlig noen forfattere må jeg alltid ha 
med meg. Tore Renberg og Ingvar Ambjørnsen er to 
av dem. Og jeg er barnslig nok til å glede meg over de 
to nesten-selfiene jeg har med dem, jeg skriver nesten 
fordi bildene er tatt av en assistent. Dessuten har jeg en 
litt ekstra spesiell opplevelse med Tore Renberg å dele 
med dere.

For noen år tilbake skulle jeg som vanlig langt 
utenfor allfarvei i novembermørket under litteraturuka 
for å høre på Tore Renberg. Og jeg og assistenten får 
som vanlig litt oppmerksomhet. Mens vi holder på å 
komme oss opp en nesten for bratt, knirkete trerampe 
og inn en dør som er nesten for smal, og til slutt får satt 
oss ned uten å kjøre på for mange på veien (cerebral 
synshemming, mange farger på boblejakker og et rom 
som er nesten overfylt skaper litt trøbbel). Foredraget 
var kjempeinteressant og jeg stilte noen spørsmål som 
viste publikum at jeg både er glad i litteratur og at jeg 
har skjønt hva jeg har lest. Det hender jo at noen blir 

litt forbauset over det når man sitter i stor permobil 
med ufrivillige bevegelser og litt typisk CP-stemme. Da 
seansen vel var over, og de fleste andre hadde kommet 
seg ut, så sier en av arrangørene på den velkjente litt 
bikkjerosaktige, velmenende måten «Du er flink». Jeg 
liker ikke å bli snakket til med den stemmen (det gjør 
sikkert ikke dere heller), så jeg ble enda mer urolig i 
kroppen enn til vanlig, flakket litt ekstra med blikket. 
Vanligvis i sånne situasjoner er det assistenten som 
pleier å si ett eller annet voksent likeverdig, litt ekstra 
høyt, så nedoversnakkeren forhåpentligvis skjønner at 
det ikke er nødvendig å snakke sånn… Men før vi kom 
så langt fanger kveldens hovedattraksjon blikket mitt, 
blunker voksent og hemmelighetsfullt, og sier med et 
likeverdig tonefall mens han ser meg rett inn i øynene 
og sier «Så fine spørsmål du stilte».

Litteraturuka i Vestfold er et salig rotterace, som CP-kroppen 
nesten ikke orker. Jeg er med på minst ett arrangement hver 
dag, helst to. Det er deilig å menge seg med folk som er like 
litteraturgale som meg, og det er helt ålreit å møte folk som 
Tore Renberg. Skal tro om jeg ga ham en ide?

Tekst: Mari Bjurgren
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Vi rører på oss i 
NHF Søndre Vestfold

Vi har i år som tidligere år hatt en mestrings tur, den gikk 
også denne gangen til Kiel, og det ble en kjempefin tur 
og medlemmene koste seg. Mangeårig styremedlem i 
lokallaget Leif Larsen var reise leder
Av våre aktiviteter har vi gjennomført en kveldsmat-
samling for de som er nye medlemmer i år, en fin 
anledning til å få hilst på de som er nye.

Vi har hatt møte med Den Norske Turistforeningen 
i Vestfold. De har et prosjekt som heter: Klart det går 
Sandefjord, der lages det turer som er tilrettelagt for 
mennesker med funksjonsnedsettelser. Alle kan være 
med, man trenger ikke være medlem av DNT for å kunne 
delta. Vi synes det er et kjempefint tiltak. De har også en 
Facebook side som heter: Klart det går, Sandefjord.

Neste store begivenhet hos oss, er julebordet, det ble 
sendt ut invitasjon pr post til medlemmene våre. Vi vil 
fortelle dere om det i neste utgave av Grenseløst

Det er jo store forandringer både i samfunn og i 
organisasjonslivet, NHF har fått ny samfunnsstrategi, noe 
som er både spennende og krevende. Vi må tenke nytt og 
på tvers, og kanskje ut av komfortsone. 

Vi ønsker et tettere samarbeid med flere av foreningene 
som er innenfor NHF, og vi har også et stort ønske om å 
få med oss flere unge på laget. Hvorfor prøve å dra lasset 
alene når man er sterkere sammen? 

Vi er for tiden veldig opptatt av å få ut informasjonen 
om #NOKERNOK, at de ikke må finne på å flytte 
hjelpemiddelordningen ut til kommunene.

Styret har 2 likepersoner ved rettighetsnettverket til 
NHF. Vi har brukerrepresentanter i flere kommunale 
råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, fylke, 
Nav. Det er svart på høringer, vi har vært på befaringer. 
Man trenger ikke sitte i et styre for å kunne bli en 
brukermedvirker, dersom det er noe du synes høres 
spennende ut så ta kontakt med Anna-Lisbeth på 
regionskontoret på mail anna-lisbeth@nhf.no eller si i fra 
til oss så formidler vi kontakt, vår kontakt informasjon 
kommer litt lenger ned i artikkelen.

Mye av det vi gjør synes kanskje ikke der og da, men 
interessepolitisk jobbing er noe som pågår hele tiden og 

det tar tid, både personlig tid og påvirkningstid, og det er 
utrolig spennende. Fordelen med å sitte i et styre er jo at 
man blir kjent med nye mennesker, man får et nettverk, 
man lærer nye ting, man får muligheten til å være med 
å påvirke samfunnet til å bli et tilgjengelig sted for alle 
mennesker, uavhengig av type funksjonsnedsettelse.

Kanskje går du og bærer på en ide som kan være 
med på å gi et bedre inkluderende samfunn? Kanskje 
du kunne tenke deg å bruke litt tid på å være med på 
å påvirke? Kanskje du rett og slett kunne tenke deg en 
plass i vårt styre og jobbe sammen med oss? Send oss et 
brev, til NHF Søndre Vestfold, Skiringssalveien 26, 3208 
Sandefjord eller en mail til nhfsondrevestfold@gmail.com 
eller ring/sms på tlf. 48394416 det er alltid plass til flere 
som vil være med å dra lasset.

Vi har allerede satt dato for vårt årsmøte, det blir 
onsdag 21.03.18 så hold av dagen allerede nå. Dersom 
du har saker du ønsker vi skal behandle på årsmøtet, må 
du sende de til oss innen 21. 01.18 enten til post NHF 
Søndre Vestfold Skiringssalveien 26 3208 Sandefjord eller 
via epost til: nhfsondrevestfold@gmail.com Det er kun 
saker som er sendt inn innen fristen som kan behandles 
på årsmøtet. Innkalling og saksliste vil bli sendt ut når det 
nærmer seg. 

Vi har en facebookside, den heter NHF Søndre 
Vestfold, der legger vi ut informasjon, både 
medlemsrettet og informasjon om aktiviteter, rettigheter, 
nyheter som kan være av interesse, saker som opptar oss, 
ting vi er med på osv. Håper du vil gå inn å ta en kikk og 
like siden vår.

Så er det nå en gang slik at når årets siste Grenseløst er 
i postkassa så betyr det en ting og det er at det nærmer 
seg jul. Og da vil vi jo selvsagt også benytte oss av 
anledningen til å kunne ønske dere alle sammen, ikke 
bare medlemmene i NHF Søndre Vestfold, men alle 
lesere av Grenseløst en riktig god jul og ønsker dere alle 
sammen et god nytt år, og håper at vi treffes på noen av 
våre arrangementer.

Tekst: Gro Børresen Rohde Foto: NHF Søndre Vestfold
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Utdeling av 
midler 2018

Stiftelsen Buskerud Rehabiliteringssenter deler ut 
midler til beste for mennesker i Buskerud fylke, med 
nedsatt funksjonsevne. Primært til lag og foreninger 
innen Norges Handikapforbund.

Lag, foreninger og enkeltpersoner kan søke midler fra 
stiftelsen til tiltak og prosjekter som kommer mennesker i 
Buskerud med funksjonsnedsettelse til beste.

Herunder rekonvalesensreiser, konferanser 
med faglig innhold, ferieopphold/reiser, stønad til 
assistenter, spesielle hjelpemidler og lignende.

Det ytes ikke bidrag til tiltak som i sin helhet dekkes 
av det offentlige, eller som anses å inngå i foreningens 

ordinære drift. (Det kan i særskilte tilfeller ytes bidrag 
til søknader som gjelder enkeltpersoner.)

Etter gjennomført tiltak/prosjekt skal det rapporteres 
tilbake til stiftelsen.

Søknader som skal komme med i årets tildeling må 
være styret i hende innen 03. mars. 2018.

Søknad vedlagt beskrivelse av tiltaket/prosjektet 
med dokumentert kostnadsoverslag sendes Stiftelsen 
Buskerud Rehabiliteringssenter v/Arnt Einar 
Litsheim, Bråtan 9. 3022 Drammen. Eller på e-post 
arnt_e_litsheim@yahoo.no
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Kurs i Trondheim

Tekst & foto: Anna-Lisbeth Mikalsen

Kurs i Tro ndheim
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NHF Oslofjord Vest har et eget Tilgjengelighetsutvalg 
som bistår både privatpersoner, bedrifter og offentlige 
myndigheter med å gjøre bygg og uteområder 
tilgjengelig for alle. En del av vår årlige aktivitet er 
derfor å skolere medlemmene i utvalget i universell 
utforming (uu) slik at de blir mest mulig rustet til å 
gjøre denne oppgaven. 

I trå med vår nye strategi #sammenomennytid 
inviterte NHF Trøndelag i høst alle regionene til kurs: 
Tett på TEK. Kurset ble finansiert av prosjektmidler. 
Fra vår region var det tre deltagere fra regionens 
Tilgjengelighetsutvalg.

For oss som er opptatt av tilgjengelighet og universell 
utforming var det spennende temaer på kurset: TEK 
17 (trådte i kraft 1. juli 2017), Parkering, uteområder, 
leiligheter, publikumsbygg (Skal/bør/kan) – NHFs 
kvalitetskrav til UU kontra verneinteresser og Norsk 
Standard, Bakgrunn for målkravene i Byggforskserien, 
Erfaringsutveksling og påvirkningsarbeid, 
Dispensasjoner ved fylkesmannen i Sør-Trøndelag, 
(krav til dispensasjoner, Rundskriv T-5/99), Klage på 
byggesaker, tegningsforståelse og Kommunenes tilsyn i 
byggesaker. 

En stor takk til NHF Trøndelag som arrangerte 
disse to interessante dagene, slik at enda flere i 
organisasjonen blir bedre rustet til å jobbe videre med 
tilgjengelighet og uu i sine regioner.

Universell Utforming  
– fysisk tilgjengelighet
Universell utforming er en strategi 
og en utforming av de fysiske 
forholdende, som gjør det mulig for 
alle borgere i samfunnet til å delta på 
lik linje. Universell utforming er en 
av forutsetningene for vi skal oppnå 
likestilling og full samfunnsdeltagelse 
for personer med nedsatt 
funksjonsevne. Universell utforming 
er hjemlet i Plan- og bygningsloven 
og tekniske forskrifter (TEK). 

T.v: Deltagerne fra NHF Oslofjord Vest var Anne Beate 
Stokken, Atle Haglund og Anna-Lisbeth Mikalsen.

T.h: Det var dessverre ingen enkel sak å transportere 
deltagerne fra kurset til flyplassen, da det kun var 2 av 8 
bussjåfører som viste hvordan heisene i bussene fungerte. 
Busselskapet har nok en jobb å gjøre med å gi tilstrekkelig 
opplæring til sine ansatte, slik at alle kommer med bussen! 

Under: Nesten alle regioner var representert på kurset 
som ble ledet av Kristian Lian og NHF Trøndelag.
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NHFU blogger 
om hjelpemidler 

nhfu.no

#nok er nok
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Vi i Norges Handikapforbund Ungdom 
(NHFU) ser på forslaget om å flytte 
høyfrekvente hjelpemidler i dagliglivet 
og fastmontert hjelpemidler i bolig ut av 
Folketrygden som særdeles bekymringsfullt. 
Vi mener at dette vil påvirke mennesker med 
nedsatt funksjonsevne særdeles negativt. 
Dette er en gruppe som allerede i dag har 
dårlige levekår, og nå står vi i fare for å miste 
hjelpemidlene som gjør at vi får muligheten til 
å leve aktive og selvstendige liv. Norge vil ikke 
oppfylle FNs konvensjon om mennesker med 
nedsatt funksjonsevne (CRPD) ved å kutte i 
hjelpemiddelordningen. I CRPD står det at 
mennesker med nedsatt funksjonsevne skal 
ha mulighet til å bo i eget hjem, få mulighet 
til å ta en utdannelse og få seg en jobb. Hvis vi 
ikke får de hjelpemidlene vi trenger for å bo 
selvstendig, kan vi heller ikke ta utdanning og 
delta i arbeidslivet.

Endringene vil gjelde hjelpemidler som 
trappeheiser, ramper, løfteplattformer, 
dusjkrakker, krykker, rullator, automatiske 
døråpnere, spesialtilpassede baderomsmøbler, 
personløftere, arbeidsstoler, spise/drikke og 
andre daglige gjøremål hjemme. Dette er 
hjelpemidler som gjør at vi kan komme oss 
inn og ut av egen bolig, dusje, lage mat og 
greie oss selv.

Vi frykter at på sikt vil man overføre 
alt av hjelpemidler fra Folketrygden til 
kommunen. Dette kan føre til A- og B-lag 
i forhold til kommunene som vi har sett 
i Danmark. I tillegg mener vi at personer 
vil finne systemet så tungvint og vanskelig, 
at de som har mulighet til det vil kjøpe 
hjelpemidler selv, mens de som ikke har 
det vil risikere å stå uten nødvendige 
hjelpemidler. Dette vil forsterke forskjellene 
blant funksjonshemmede. I Norge ønsker 
vi at mennesker skal behandles likt. Med 
dette budsjettforslaget kan det derimot føre 
til større ulikheter. Funksjonshemmede i 
Danmark flykter nå fra enkelte kommuner, 
fordi tilbudet er så elendig at det ikke er 
levbart. Vi mener at vi mister rettigheter vi 
har hatt ved å overføre hjelpemiddelansvar 
til kommunene. Vi mister den helheten og 
fagkompetansen som finnes i dag på NAV 

hjelpemiddelsentralen. Det viktigste av alt er 
at vi mister tryggheten for at hjelpemidlene vil 
bli finansiert når det blir opp til den enkelte 
kommunes økonomi

I kommuner med dårlig råd, kan vi 
risikere at vi kun får det hjelpemidlet som er 
billigst mulig for kommunene og som ikke 
dekker den enkeltes behov. Ikke minst; kan 
vi risikere å stå på venteliste i lang tid og da 
vil vi ikke kunne delta og leve selvstendig. 
Overføring av hjelpemidler til kommunen 
vil også påvirke ulike brukere ulikt, dette 
kommer av at vi er en stor og mangfoldig 
gruppe. Foreldre til barn står i fare for at 
det bestilte hjelpemiddelet er for lite når det 
blir mottatt fra kommunen hvis de må vente 
fordi kommunen kun har begrenset antall av 
et hjelpemiddel i en gitt størrelse. Personer 
med kognitiv svikt vil ha store utfordringer 
med å håndtere Folketrygden i tillegg til det 
kommunale systemet. Studenter kan risikere 
å måtte levere fra seg hjelpemidlene hver gang 
de flytter og bytter studiested. Det er i dag 
et stort problem at brukerne må håndterer 
mange ulike offentlige instanser, nå skal dette 
økes nok en gang.

Overføring av hjelpemiddelansvar uten 
øremerket midler til kommunene er ikke en 
effektivisering. Vi mener at dette kan føre at 
det vil i praksis bli mange kommuner som 
kommer til å bruke pengene på noe annet. 
Som i ytterst konsekvens fører til at ingen i 
praksis får det de trenger når de trenger det. 
Dette ser vi veldig alvorlig på. Vi vet hva 
det betyr når finansieringsansvaret er lagt 
til den enkelte kommune. Daglig kjemper 
unge mennesker en kamp for å få nok timer 
med BPA. Vi ønsker ikke en slik ordning 
for hjelpemiddelområdet. Dagens ordning i 
folketrygden er god og den fungerer. Hvorfor 
ødelegge dette?

Forslaget fra Regjeringen betyr at 
folketrygdloven blir uthulet. Vi i Norges 
Handikapforbund Ungdom synes ikke at 
Norge, som velferdsnasjon og ett av verdens 
beste land å bo i, kan utsette våre innbyggere 
for dette. Uten Folketrygden i praksis blir 
Norge ikke lenger i praksis verdens beste land 
å bo i.
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SAFO

TVB konferansen 2017
Tekst & foto: 

Anna-Lisbeth Mikalsen og nhf.no

Kari Melby snakker om rollen som brukermedvirker i 
brukerutvalg ved helseforetak og informerer fra regionalt 
brukerutvalg i Helse sørøst.

Camilla Huggins bevisstgjør deltagerne på hvordan man 
kan bruke CRPD i praksis.
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SAFO TVB er et samarbeidsforum mellom 
organisasjonene: Norges Handikapforbund 
(NHF) Oslofjord Vest, Norsk Forbund for 
Utviklingshemmedes (NFU) fylkeslag i Vestfold, 
Buskerud og Telemark og Foreningen Norges 
Døvblindfødte (FNDB). Det er SAFO TVB 
som foreslår medlemmer til brukerutvalg ved 
helseforetak, brukerutvalg i NAV og kommunale- og 
fylkeskommunale råd fra de tre organisasjonene. 

SAFO TVB arrangerer årlig en konferanse for nye 
og erfarne brukerrepresentanter, og årets møteplass 
var 22. – 23. september på Kongsberg. Temaene i år 
var selve rollen som brukermedvirker på de ulike 
brukermedvirkningsarenaene. I tillegg var det var 
det en gjennomgang av FNs bærekraftsmål og FN 
konvensjonen (CRPD) om hvordan vi kan bruke denne 
i praksis av NHFs interessepolitiske rådgiver Camilla 
Huggins Aase.

FN-konvensjonen om rettighetene til 
funksjonshemmede
Konvensjonen om rettighetene til personer med 
nedsatt funksjonsevne er et viktig verktøy mot 
diskriminering. FN-konvensjonen skal sikre at 
funksjonshemmede har den samme retten til deltakelse 
i samfunnslivet som andre har.

Konvensjonen stiller bestemte krav til hvordan 
medlemslandene i FN på best mulig måte kan legge 
til rette for at også funksjonshemmede kan nyte godt 
av de universelle menneskerettighetene som er nedfelt 
i andre FN-konvensjoner. Denne tilretteleggingen 
dreier seg spesielt om innføring av lover og regler 
som hindrer diskriminering og gjør det mulig for 
mennesker med nedsatt funksjonsevne å leve et 
selvstendig liv og delta på alle områder i samfunnslivet. 
Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven er et 
eksempel på en slik lov i Norge. Fysisk tilgjengelighet 

gjennom universell utforming er et annet bærende 
prinsipp, som er fastsatt i Plan- og bygningsloven.

FN-konvensjonen har tilknyttet en frivillig 
tilleggsprotokoll som bestemmer at enkeltpersoner 
eller grupper som mener at de ikke får oppfylt de 
rettighetene som de etter konvensjonen har krav 
på, kan få sin sak vurdert av FN. Forutsetningen er 
blant annet at alle nasjonale klagemuligheter først er 
brukt. Norske myndigheter har så langt valgt å ikke 
underskrive og ratifisere tilleggsprotokollen som 
gir funksjonshemmede rett til å klage Norge inn for 
komiteen for brudd på menneskerettighetene. Denne 
tilleggsprotokollen er så langt ratifisert av 75 andre land.

Norge skal rapportere om arbeidet med å sikre 
funksjonshemmedes menneskerettigheter til FN. 
Staten leverte sin rapport til FN-komiteen sommeren 
2015. Likestillings- og diskrimineringsombudet 
overleverte sin rapport til FN-komiteen høsten 2015. 
I tillegg kommer den såkalte sivilsamfunnets rapport, 
som er funksjonshemmedes egen, alternative rapport, 
også kalt skyggerapporten. Både ombudets rapport og 
skyggerapporten viser tydelig at menneskerettighetene 
for funksjonshemmede blir systematisk brutt. 

NHF har laget en egen informasjonsfolder om 
FN-konvensjonen om rettighetene for personer med 
nedsatt funksjonsevne. Denne ligger tilgjengelig på 
våre nettsider. 

FN-konvensjonen om rettighetene til personer 
med nedsatt funksjonsevne ble vedtatt av 
FNs generalforsamling 13. desember 2006 
og trådte i kraft 3. mai 2008. Norge signerte 
konvensjonen i 2007 og ratifiserte i 2013.
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- NHFs talentutviklingsprogram (TUP)

UNG OG 
TALENTFULL

Tekst: Martine Eliasson

I helga deltok jeg på min fjerde og siste samling av NHFs 
talentutviklingsprogram (TUP). Dette er et program for medlemmer under 30 år 

som brenner for at alle skal få like muligheter. 

Den røde tråden i programmet er påvirkning, hvor du 
lærer om påvirkning gjennom ulike kanaler. Det kan 
være alt fra hvordan du lager kampanjer og uttaler deg i 
media, til å skrive leserinnlegg. Du får også muligheten 
til å lage et eget prosjekt. Her er det du som er sjefen! Du 
bestemmer selv innholdet i prosjektet og hva det skal 
bunne ut i. Det kan være alt fra å lage en kampanje om 
universell utforming, til å arrangere en temadag om BPA. 
Det viktigste er at du velger noe som du er interessert i 
og synes er gøy å jobbe med. Kanskje du rett og slett vil 
utvikle dine evner som tillitsvalgt i organisasjonen. Husk; 
det er ikke et prosjekt som er for lite. Store fremskritt 
begynner med de små skrittene. 

Det beste med TUP for min del var å bli kjent med 
nye mennesker, og lære å bli tryggere på meg selv. 
TUP hadde en arena hvor det var lov til å feile. Jeg har 

blitt tryggere på mine meninger og lært hvordan jeg 
uttrykker disse. Jeg har gjort ting jeg i utgangspunktet 
ikke turte, og mestret dem. I tillegg var jeg så heldig å få 
tilbringe fire helger med fantastiske mennesker. Men-
nesker som brenner for det samme som meg, og som 
har lært meg utrolige mye: Dere er omsorgsfulle, kloke, 
kunnskapsrike, og har en utrolig varm medmenneskelig-
het. Jeg er heldig som har fått lov til å bli kjent med dere. 
Samlingene hadde ikke vært det samme uten dere!

NHF har også signalisert at de har lyst til å arrangere 
en ny runde med TUP i 2018 og 2019. Deltakere rekrut-
teres fra hele landet, og aktuelle deltakere vil bli inter-
vjuet for å se om de er kvalifisert til å delta. Spørsmålene 
vil omhandle egen motivasjon og kapasitet til å delta i 
programmet.

Er du den neste TUP-deltaker? 

Du kan selv melde din interesse  
til Torleif Støylen, email:  
torleif.stoeylen@nhf.no 

PS: Du vil ikke angre!

Takk for reisen!

Foreløpig innholdet i programmet

Samling 1 (vår 2018)
Identitetsbygging, påvirkning, 

NHFs ideologi og interessepolitiske 
arbeidsoppgaver

Samling 2 (høst 2018) Medietrening

Samling 3 (vår 2019) Valgkamp, påvirke 
ungdomspolitikere 

Samling 4 (høst 2019) NHFs interessepolitikk
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TUBFRIM 
går 

motstrøms 

- åpner 
frimerkebutikk

Av Jan Arne Dammen
Illustrasjon: colourbox.com
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Selv om frimerkebruken går ned, Posten 
Norge legger ned kontorene, frimerkebutikker 
forsvinner, samlere går ut på dato, så fortsetter 
TUBFRIM! Nå har de åpnet frimerkebutikk i egne 
lokaler på Nesbyen. 

Delte ut 650.000 kroner i 2017
Tubfrim er en organisasjon som i snart 90 år har 
samlet inn brukte frimerker, prospektkort og 
telekort. Dette videreselges til frimerkehandlere, 
privatpersoner og samlere i Norge og mange 
andre land. Beløp til utdeling i 2017 ble fastsatt 
til kr 650.000,-og ble fordelt våren 2017 av vår 
eier, Nasjonalforeningen for folkehelsen. Midlene 
går til helse- og trivselsfremmende tiltak for 
funksjonsfriske og funksjonshemmede barn og 
unge i Norge, og til bekjempelse av tuberkulose.  

Går motstrøms
Mandag 18. september åpnet de sin nye butikk 
i Stasjonsvegen på Nesbyen. Åpningstider er fra 
mandag til fredag fra kl. 8.00 til 16.00.   

- I tillegg til alt som ligger på vår nettbutikk vil 
man her finne frimerkesamlinger som vi har fått, 
enten fra dødsbo eller fra frimerkesamlere som 
har avsluttet samlingen, forteller Kåre Myro.

Her finner vi en mengde innstikks bøker, 
som Norske frimerker, utenlandske frimerker, 
«glansbilder» og mye mere. 

- Vi har valgt å ikke sortere frimerkebøkene, 
da det er en nesten en umulig oppgave. Vi har i 
stedet satt frem alt sammen i priskategorier fra 
kr 10,- til 300,- pr album. Ingen av albumene er 
gjennomgått så her kan det ligge mange godbiter 
for en samler, sier Kåre Myro. 

Mye spennende
Det støttes av frimerkesamleren Conrad Kustner 
fra Hokksund som stadig finner noe interessant. 

- Jeg har vært innom her tidligere og fant mye 
spennende, derfor tok jeg turen opp til Nesbyen i 
dag også, forteller han.

Forundringspakker
For de som bor langt unna butikken kan 
TUBFRIM tilby forundringspakker med ett antall 
frimerkebøker til avtalt pris. 

- Det er bare å ta kontakt så finner vi alltid 
løsninger som passer for deg, varene sender vi 
gjerne i posten. Priskategori på frimerkebøkene er 
fra 10.- og opp til 300.- kroner, sier han.

Åpningstilbud 
TUBFRIM kan friste med et åpningstilbud på 500 
gram Norge, vaska merker, blått segl. 

 - Vi har fått ett parti norske vaska frimerker. 
Dette består av løse merker, merker i konvolutter 
og noen bunter. Pakken kan også inneholde litt 
utenlandske frimerker.

Noen tjenestemerker er observert, men det er 
Ikke gjennomgått av TUBFRIM, og selges som de 
har kommet inn, forteller Kåre, som legger til at 
her blir det første mann til mølla.

TUBFRIM, Postboks 1 - 3541 Nesbyen. Tlf. 32 
07 10 94 www.tubfrim.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: ALF

Denne gangen presenterer vi A.L.F – Arbeidsmiljøskaddes Landsforening.

Landsforeningen har lokallag i Telemark og Buskerud. Begge fylkeslagene har stor 
aktivitet for medlemmene. Kontaktinformasjonene til A.L.F Buskerud og A.L.F Telemark 

finner dere i lokallagsoversikten bakerst i Grenseløst.

ALF - Arbeidsmiljøskaddes Landsforening. For deg 
som har eller tror at du kan ha en arbeidsmiljøskade. 

Arbeidsmiljøskaddes Landsforening (A.L.F) deler 
gjerne sin kunnskap og erfaring med deg, enten du 
allerede har, eller bare har en mistanke om sykdom 
eller skade på grunn av eksponering av løsemidler og 
andre helseskadelige stoffer i ditt arbeidsmiljø.

A.L.F. er ikke en samling av eksperter som skal 
overta det arbeidet som skal utføres av det offentlige. 
A.L.F.s viktigste og sterkeste ressurs er de erfaringene 
medlemmene selv har. Vi har også et stort kontaktnett 
av fagpersoner som har engasjert seg i yrkesrelatert 
sykdom og skade i forbindelse med eksponering av 
helseskadelige stoffer. Ta gjerne kontakt hvis du er 
interessert i landsforeningens arbeid, trenger veiledning 
eller ønsker å dele din erfaring med A.L.F.

Arbeidsmiljøskaddes Landsforening (A.L.F) 
er en del av og har sin organisasjonstilhørighet i 
Norges Handikapforbund (NHF). Gjennom denne 
organisasjonstilhørigheten er landsforeningens 
medlemmer individuelle medlemmer i Norges 
Handikapforbund og kan benytte seg av alle 
medlemstilbudene i NHF. Medlemmer tilknyttet 
Arbeidsmiljøskaddes Landsforening (A.L.F) vil også 
kunne ta del i flere organiserte landsforeningstilbud, 

som sosiale aktiviteter til helsepolitisk 
påvirkningsarbeid fokus på arbeidsmiljø, helse og 
sikkerhet.

Begge de to lokallagene har mange aktiviteter for 
medlemmene. I Telemark møtes medlemmene til 
hyggelig samvær jevnlig og for medlemmene i A.L.F 
Buskerud har de en turgruppe som møtes onsdager. Da 
legges det opp til en tur i nærmiljøet og med kaffestopp 
underveis. Mange gode samtaler et det blitt og gode 
vennskap er opparbeidet gjennom mange år og ikke 
minst: «Det er fantastisk fin mosjon», sier Jan Arne 
Dammen som er leder av A.L.F Buskerud. For de som 
ikke blir med på turen så møter de andre medlemmer 
av lokallaget på kafé på Solbergsenteret kl. 12.00.

Dessverre har vi ikke lokallag i Vestfold lenger.  Men 
dersom dere er A.L.F medlem og bor i Vestfold kan 
dere ta kontakt med leder i Buskerud og Telemark for 
informasjon om dere kan «henge dere på» arrangement 
der (kontaktinformasjon bakerst i Grenseløst)

På Arbeidsmiljøskaddes Landsforenings nettside 
finner du mer informasjon: www.alfnorge.no

Informasjon til denne artikkelen er delvis hentet fra 
A.L.Fs hjemmesider. Tilrettelagt for Grenseløst av  
Torlei Støylen.
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LFPS.NO

- Landsforeningen for Polioskadde

Informasjon fra Landsforeningen for Polioskadde  
- Vi har lokallag i Vestfold, Buskerud og Telemark.
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Julemøte 7. desember 2017
LFPS Vestfold skal ha julemøte på Furulund Kro torsdag 7. desember. Vi 
starter kl. 18.30 med servering av middag etterfulgt av dessert og kaffe.

Vi legger vekt på det sosiale samværet med gode medlemmer. Det blir 
utlodning, så det er fint om du tar med deg en liten gevinst. 

Egenandel for middagen er kr. 100,-.

Vi trenger påmelding innen 1. desember til  
telefon 911 93461 eller til epost toru-jac@online.no.

Du er hjertelig velkommen.

LFPS Vestfold 
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AMBASSADØR I SKOLEVERKET
Et prosjekt i regi av NHF Oslofjord Vest

Hva er Ambassadør i skoleverket?
Norges Handikapforbunds prosjekt Ambassadør 
i skoleverket er et tilbud til skoler og skoleklasser 
i Telemark Vestfold og Buskerud om å få besøk 
fra Norges Handikapforbund for å belyse temaet 
funksjonshemming.
Skolebesøkene retter seg i første rekke mot barne- og 
ungdomstrinnet, men kan også tilpasses den 
videregående skolen.

Hvorfor driver vi ambassadørvirksomhet?
Ambassadørvirksomheten er et ledd i NHFs 
holdningsskapende arbeid for et samfunn hvor 
funksjonshemmede kan delta på lik linje med alle 
andre, og mot diskriminering av funksjonshemmede.
Gjennom skolebesøkene vil vi synliggjøre de 
hindringene funksjonshemmede møter til daglig 
og samtidig vise at man lever rike og spennende liv 
også om man har en funksjonsnedsettelse. En viktig 
målsetting med besøket er å bevisstgjøre elevene 
om at samfunnet blir tilgjengelig for alle gjennom 
tilrettelegging og universell utforming.

Hva skjer på et skolebesøk?
I forkant av et skolebesøk kommer en eller flere 
representanter fra NHF til skolen for å presentere 
opplegget.

Før skolebesøket kan skolen få tilsendt et 
kartleggingsskjema som elevene kan bruke til å 
kartlegge tilgjengeligheten på skolen og /eller i området 
rundt skolen.

Kartleggingen vil kunne være en del av grunnlaget 
for dialogen med elevene om hvordan det er og være 
funksjonshemmet i dagens samfunn.

Skolebesøkene er vanligvis tre delt:
1. En samtale med elevene /klassen, der man snakker 
 om funksjonshemming og funksjonshemmedes  
 situasjon.
2. En rullestolløype hvor elevene får prøve vanlige  
 hindringer som en rullestolbruker møter.
3. Et aktivitetsopplegg med eksempel rullestoldans,  
 rugby, volleyball eller liknede aktiviteter.

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

Ønsker du mer informasjon?
Ta kontakt med Norges Handikapforbund Oslofjord 
Vest (Telemark, Vestfold, Buskerud)
Telefon: 91 59 70 21, Epost: v-kvenno@online.no 
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Trenger du noen å snakke med?
Kanskje kjenner du noen som har vært gjennom en alvorlig sykdom, vært utsatt for en ulykke og fått livet endret på 
dramatisk vis? Det som før var en normal dag med arbeid og familieliv er blitt snudd helt på hodet!

I Norges Handikapforbund Oslofjord Vest har vi et 
nettverk av erfarne medlemmer som selv har fått 
livet snudd på hodet etter en alvorlig sykdom, ulykke 
eller fått barn med en funksjonsnedsettelse, eller er 
pårørende. Vi kaller disse personene for likepersoner. 
Disse personene har møysommelig gått gjennom sin 
egen situasjon og har dermed fått erfaring i hvordan 
de skal få «livet i gang igjen.» Rådene disse faglig 
dyktige personene kan gi er basert på prinsippet om 
hjelp til selvhjelp. Deres viktigste rolle er å være et 
medmenneske med egne erfaringer.

En likeperson
Når livssituasjonen endres på dramatisk vis, viser det 
seg at det å kunne snakke med noen som har vært 
gjennom noe lignede kan være svært nyttig. Leger og 
andre fagfolk gir gode råd om selve behandlingen, 
men en likeperson kan gi råd om hvordan man kan 
få tilbake hverdagen. Kanskje ikke alltid slik den var 

før, men med ulike virkemidler kan dette bli mindre 
utfordrende enn man fryktet.

Til en likeperson kan du prate om din situasjon uten 
at du trenger å forklare deg eller unnskylde deg. Våre 
landsforeninger har utdannet mange likepersoner. 
Ta kontakt med disse så kan de gi deg råd og bistand 
(oversikt annet sted i Grenseløst).

Hvilke rettigheter har man!
Etter hvert som man har kommet i gang med 
behandling og rehabilitering møter man av og til nye 
utfordringer. Kanskje må boligen bygges om, kanskje 
klarer ikke familien selv å bidra, hvilke tjenester kan 
familien da få hjelp til, hvilke hjelpemidler kan være til 
hjelp og nytte og hvordan skal vi skaffe disse. Mange og 
vanskelige spørsmål som man aldri har hatt anledning 
til å forberede seg på.

Tekst: Torleif Støylen

Ta gjerne kontakt med våre rettighetshjelpere!
Bilsaker, NAV og Husbanken
Arve Kristoffersen
Tel.: 481 27 001
Epost: arv-kr@online.no

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

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

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

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

«Å lengte etter sitt eget 
Samarkand»

ALLTID NOE VAKKERT Å HENTE I POESIEN UT I FRA HVILKE BEHOV VI HAR: DET KAN VÆRE BÅDE 
SORG OG GLEDE ELLER ANNET SOM GJØR AT VI SØKER DIKTET/POESIEN. 

I dag var det følelsen av tristhet og savn som gjorde at 
jeg søkte i poesi- bøkene mine etter trøst slik jeg pleier 
når saker og ting ikke utvikler seg normalt. En jente 
som har stått meg nær i mange år var gått bort. Poesien 
jeg stoppet ved i dag, eller var det den som stoppet 
meg? het SAMARKAND, er svensk og skrevet av den 
kjente dikteren og sangeren Thorstein Bergman. Det 
er tonesatt og ble sunget første gang, på plate, av Lena 
Andersson i 1972. Og selv sang Thorstein Bergmann 
den inn i 1994. Det synges om en kvinne som kom 
som flyktning fra byen Samarkand i Usbekistan til 
Sverige. Det politiske systemet der borte var mer enn 
ille. Sverige var et bra sted å være, konstaterte hun, 
men hun lengtet alltid likevel hjem til sitt Samarkand - 
navnet som først var brukt på et fiktivt utopisk sted - et 
eventyrland med bare skjønnhet og hvor folk ikke 
eldes (dette kommer jeg tilbake til nedenfor). Det er 
dette Thorstein Bergan skriver om i diktet jeg gjengir 
nedenfor, og som hele Norden etter hvert tok i bruk. 
Noen kloke hoder i Usbekistan fant ut at dette kunne 
det bli turisme av om de omdøpte en av kommunene til 
dette navnet, og så ble gjort. En morgen han våknet var 
hun vekk. Så skriver han:

SAMARKAND.
När jag vaknade så lyste solen på mej,
genom fönstret som sto öppet kom en vind.
Alle sommarns ljus och dofter kunde nå mej
och i kudden så jag avtryck av ditt kind.
Och jag visste det i samme stund jag vaknad
at det hänt det som vi talat om i bland,
och jag hoppas att du får alt det du saknat
om du nånsin kommer fram til SAMARKAND. 

 Jag gick ut og hele sommarn var mej nära,
allting levde nu, och livet var et lån.
Jag forsökte inte ropa på dej kära
för jag visste du var långt, långt herifrån.
Och jag kanske gråt for nätterna de klara
men jag hoppas at du når ditt drømde land.
Att nån blir for dej vad aldrig jag kan vara
om du nånsin kommer fram til SAMARKAND .
 

Fåglar sjunger, humlor surrar rundt omkring 
mej,
och i graset ligger daggen ännu klar
Fast jag saknar dej så skadar ingen ting mej,
alt du gett mej har jag endå alltid kvar.
Du finns här hos mej, allting som nånsin rör 
dej
som en fjärild , som en blomma i min hand,
alt det vackraste så långt din längtan för dej
om du nånsin kommer fram til SAMARKAND. 

Dette diktet/sangen slo veldig gått an, og mange andre 
nordiske visesangere og lyrikkinteresserte brukte 
temaet i sin produksjon. I Sverige Linn Lindfors og 
Evert Taube, og i Danmark var det Birgitte Grimstad 
som sang den til eget gitarspill, og den husker mange, 
I Norge har Odd Nordstoga hentet noe fra dette. Den 
griper oss alle, måten den er laget på. Selv Sondre 
Bratland, den alvorlige kristne folkesangeren her i 
Telemark, har hentet noe derfra i sangen ”Luftslott i 
det blå”. Og vi - du og jeg - som er heller små i slike 
sammenhenger, vi kan ha vårt ”Jordbærsted” vi også 
(”Smultronstället” v/Ingmar Bergmann) og la oss ta 
med Terje Nilsens ”MJELLE” også, stedet nær Bodø 
hvor han søker når han søker noe, og vet at han aldri 
møter folk der, ”du må ha vært der for å kunne forstå”, 
sier han.

Men han som ga oss dette aller først, denne spesielle 
flukten fra virkeligheten vi av og til søker og elsker, 
det er den engelske romanforfatteren James Hilton 
(1900 - 1954) i boken ”Tapte Horisonter” utgitt i 1933. 
Han kalte drømmestedet, det fiktive eventyrlandet for 
Shangri-La, og det lå i en dyp dal i Tibet. De våknet 
i Tibet da, så muligheter og omdøpte en av sine 
kommuner til - ja nettopp - Shangri-La. Slik startet 
det. Og vi har senere fått ”Arkadien”, ”Slaraffenland, 
”Eldorado” og flere. 

Og vi sier ”Takk for det, og God Jul og Godt Nytt År 
fra A.L.F.-ene i Telemark ved Else.

Hilsen Else B Andren
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- Kontakt oss

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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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

Roy Backe  
til minne

Det var med dyp sorg vi mottok beskjeden 
om at vårt kjære medlem Roy Backe var gått 
bort.

Roy døde 12. oktober, nær 70 år gammel. 
Han ble medlem av Vestfossen Handikaplag 
i 1983, og var aktiv med å skape et trivelig 
miljø i laget. Var laget ute på tur var alltid Roy 
tilstede og oppmuntret alle med et vennlig 
ord med på veien. Roy hadde egenskapen til 

å se det positive i et menneske, og for han var 
det ingen forskjell på høy eller lav. 

Han var i mange år å finne bak skranken i 
Sparebanken Øst filial i Vestfossen, og vi var 
mange som savnet hans blide åsyn der, da 
han ble pensjonist. Han vil bli dypt savnet 
både i foreningen og i lokalmiljøet. Vi lyser 
fred over Roys minne. 
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Kalender og Sudoku

Lokallagskalender 2017/2018
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 juleavslutni
02.-03.  LFPS Telemark - Julebord på Norsjø
06.-11.  NHF Hurum - Tur til Berlin
07.    LFS Telemark - Julebord 
07.    LFPS Vestfold - Julemøte
08.    LFPS Buskerud - Julebord 8 kl.18:00 på Åssi
      Seniorsenter. Påmelding til Unni Grønlund
      tlf  906 81 497 innen 24/11 2017
11.    ALF Buskerud - Julemøte
13.    NHF Søndre Vestfold - Julebord

JANUAR
08.    NHF Nome - Medlemsmøte
26.    NHF Hurum - Nyttårsfest

FEBRUAR
05.    NHF Nome - Medlemsmøte
21.    NHF Hurum - Medlemsmøte
22.    NHF Grenland - Årsmøte

MARS
05.    NHF Nome - Årsmøte
16.    LFPS Telemark - Årsmøte Norsjø hotell
19.    LFPS Buskerud - Årsmøte
21.    NHF Hurum - Årsmøte
21.    NHF Søndre Vestfold - Årsmøte

APRIL
09.    NHF Nome - Medlemsmøte

MAI 
07.    NHF Nome  - Dagstur

ng

den  
  

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

Hovedmedlemskap kr 350,-

Husstandsmedlemskap kr 175,-*

Juniormedlemskap kr 75,-*

Sidemedlemskap kr 40,-

Det gis 50 % studentmoderasjon på hoved- og 
husstandsmedlemskap. Det kan ikke tegnes æres-
medlemskap, eller andre former for medlem skap som 
ikke betales av det enkelte medlem.

Vitser
Billig narkose
Det var en pasient som skulle opereres. Da han 
våknet, sa han til doktoren:
- Det føles som om jeg har fått en hammer i hodet.
- Ja, vi gikk tom for narkose.

Noe galt med rumpa
En dag kom det en liten gutt inn til doktoren og sa: 
- Det er noe galt med rumpa mi, den må skiftes.
- Hva mener du er galt med den da? sa doktoren
- Den har jo en diger sprekk!

Feber
Per hadde så lyst til å være hjemme med de nye 
kattungene sine, så han bestemte seg for å lure 
læreren til å tro han var syk. Han ringte til skolen og 
sa med mørk stemme:
- Hei, Per er syk i dag, så det er nok best at han blir  
hjemme.
Læreren: -Å, så synd. Hvem er det som ringer?
Per: - Pappaen min!

Løsning sudoku fra side 41

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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Returadresse:
Norges 
Handikapforbund
Oslofjord Vest
Skogergaten 1
312 Tønsberg


