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En sommer er over…

Tradisjon tro ble årets siste 
reiseradiosending avsluttet med Kirsti 
Sparboe og sangen «En sommer er 
over». Det betyr at nå er høsten her 
og det er på tide å brette opp ermene 
å ta fatt på jobben med å skape et mer 

inkluderende samfunn igjen.

I skrivende stund er undertegnede sammen med 
Anna-Lisbeth i Kristiansand hvor vi sammen med 
de andre fire regionene i Helse Sør-Øst (HSØ) 
samarbeidet oppsummerer hva vi har fått til så langt 
i år og hva som gjenstår av de prosjektene vi har fått 
midler fra HSØ til. I tillegg skal vi bestemme oss for 
hva slags aktiviteter og prosjekter vi skal søke midler til 
for neste år.

Fokuset vil da i stor grad ligge på prosjekter rettet 
inn mot medlemmene i «Nesten voksen» alder. Dette 
er «den glemte gruppen» i NHF, eller kanskje også den 
gruppen som «har glemt NHF» fordi de føler at NHF 
ikke har noe å tilby dem. De har blitt for gamle for 
NHFU, og er for unge til å føle seg hjemme i mange av 
lokallagene våre. Der kommer da NHF Nesten Voksen 
inn og skaper tilbud også til dem. Det blir spennende å 
følge med på denne satsingen fremover.

Regionen har også gjennomført årets fellesskaps-
samling og lederkonferanse på Merket. Og faktisk 
er det tiende året på rad at vi har en sånn fellesskaps-
samling. Som vanlig ble det en fantastisk helg på fjellet 
med en god blanding av faglig påfyll og hyggelig sosialt 
samvær både ute og inne. Været var stort sett strålende, 
så vi fikk vært mye ute. Den største opplevelsen for de 
av oss som var med på den var nok kanopadlingen ned 
elva. Alle ble vi litt våte av en uventet regnskur som 
kom helt mot slutten av turen, men to personer ble litt 

ekstra våte da kanoen deres gikk rundt og de fikk et 
(ufrivillig) bad. Det virket nok noe dramatisk mens det 
sto på, men Hjørdis fra Merket som ledet oss på turen 
hadde raskt full kontroll på situasjonen, så det verste 
som skjedde var en mobiltelefon som ble ødelagt og en 
krykke som ble borte. Vi ønsker å fortsette med disse 
samlingene, så sett av siste helga i august neste år (som 
er den helgen vi pleier å ha slik samling) allerede nå. Vi 
trives bra på Merket, men det er hyggelig å prøve andre 
steder også, så har du forslag til et annet sted vi kan ha 
slik samling til neste år så ta gjerne kontakt enten med 
meg eller med regionkontoret og fortell oss om det!

En av forbundets fellessatsinger i år er prosjektet 
”Ta FN-dagen for funksjonshemmede tilbake”. Det 
har nå i flere år vært Bufdir som har satt agendaen 
denne dagen, og holdt noen konferanser for spesielt 
interesserte og fagfolk. Vi ønsker nå å ta dagen tilbake 
til oss som den faktisk er til for, slik at vi kan sette 
agendaen denne dagen. Den sentrale prosjektgruppa 
vil i løpet av høsten komme med en del forslag og noe 
materiell man kan bruke for årets markering. Og jeg 
vet at NHFU-laget vårt sammen med to lokallag fra 
Vestfold og Telemark er i gang med å planlegge en litt 
større markering, men det hadde også vært fint om 
flere lag hadde noe aktivitet denne dagen, om ikke 
annet så at man la et medlemsmøte til nettopp denne 
dagen (3. desember). Så noter datoen, og finn på noe 
dere kan gjøre i deres lag. Gå gjerne sammen flere lag 
og gjør noe sammen! Den nye strategien vår er jo at vi 
skal jobbe mer på tvers av lokallag/landsforeningslag.

Lykke til med arbeidet i laget utover høsten!!

Stein

Fungerende 
regionleder

Stein Wilmann 
Nestleder i regionstyret
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Anna-Lisbeth Mikalsen
Regionkontorleder

Gi funksjonshemmede 
friheten til å velge selv!

Denne sommeren kan vi se tilbake på en aktiv sommer 
i regionen, og du kan lese om flere av de aktivitetene vi 
har deltatt på i dette nummeret av Grenseløst. 

Du kan lese om våre gode og dårlige erfaringer fra 
Kongsberg Jazzfestival, du kan lese om regionstyrets 
studietur til Dublin, om Mountain Rally i Haglebu 
og om Løke Chalenge / HOF Toppers som i år valgte 
å samle inn penger til oss. Jeg ønsker derfor å rette 
en stor takk til Frank Løke, Løke Challenge og HOF 
Toppers for den flotte støtten vi fikk gjennom dette 
arrangementet. 

I dette bladet kan du også lese og se bilder fra vår 
leder- og likepersonsamling på Merket, hvor det i år, 
i tillegg til faglig påfyll, ble gitt mulighet for å pushe 
egne grenser gjennom utfordrende aktiviteter. I løpet av 
denne helgen la vi også til rette for at alle medlemmene 
våre kunne møtes og bli kjent slik at vi kan bli 
#sammenomennytid. Takk til alle som bidro til at dette 
ble en fantastisk helg.

Vi har valgt å være synlige i sommer og bakgrunnen 
for alle våre aktiviteter er vår nye strategi. Denne 
forteller oss at holdninger skal være en av våre 
fokusområder. Vårt utgangspunkt når vi deltar 
på arrangementer som er i regi av andre er å 
undersøke tilgjengeligheten for bevegelseshemmede, 
men det vi også får undersøkt i tillegg er hvilke 
holdninger arrangørene og de vi møter på vår vei, 
har til funksjonshemmede. For oss handler det 
om menneskers møte med mennesker, og det å 
se på et menneske som et menneske og ikke kun 
funksjonshemmingen. 

Jeg har dessverre også denne sommeren opplevd at 
voksne mennesker som snakker utydelig blir snakket 
til som om de var et barn. Jeg har også opplevd 
at personer henvender seg kun til meg og ikke til 
personen ved siden av meg som sitter i rullestol. 
Personen i rullestol blir «snakket over hodet på». Dette 
forteller meg at vi fremdeles har en del å jobbe med. 

Dessverre opplever vi fremdeles i 2018! at 
funksjonshemmede blir henvist til spesielle plasser 
de kan oppholde seg -ene og alene - fordi de sitter i 
rullestol. Dette opplevde vi dessverre under A-has 
konsert på Kirketorget under årets Jazzfestival. 
Rullestolen blir et «bevis» for at man har lov til å 
behandle mennesker som en funksjonshemming og 
ikke som et fritt menneske. Så lenge man begrunner det 
med sikkerhet er dette ok! 

Jeg synes det er fascinerende at man av 
sikkerhetshensyn skal nekte folk tilgang til å stå foran 
en utendørsscene mens en konsert pågår, men når 
konserten er ferdig og den samme publikumsstrømmen 
setter seg i bevegelse, da kan man bevege seg fritt i 
samme folkemengde. Dette synes jeg er veldig spesielt!

Jeg går for at funksjonshemmede skal få frihet til å 
velge selv! Gjør du?

Med ønske om en fin høst 

- Anna-Lisbeth
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Bygdøy allé 23  •  0262 Oslo  •  Tlf. 45 22 22 88  •  E-post: hav@havas.no  •  www.havas.no      

ER BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) 
INTERESSANT FOR DEG?

Ta kontakt med en av HAV´s rådgivere i dag!

HAV BPA
Vi vil gi den enkelte tjenestemottaker en god og meningsfull hverdag. Alt vårt 
arbeid er basert på vår visjon om å skape en lettere hverdag med BPA. Vi legger 
stor vekt på at den enkelte tjenestemottaker selv bestemmer hvordan dagen 
skal være. Vi vet verdien av gode relasjoner til tjenestemottaker, ansatte og 
oppdragsgiver, som totalt sett gir deg ett bedre tilbud.

HAV AKTIV
Hav Aktiv er for deg som ønsker å være mer i aktivitet. Alt fra sit-ski, ski pigging, 
basket, sykling etc. Vi gir veiledning ift. til aktivitet og opplæring.

HAV FUNKSJONSASSISTANSE
Ordningen med funksjonsassistent er et nytt brukerstyrt virkemiddel for 
funksjonshemmede arbeidstakere. Nødvendig assistanse skal sørge for at 
du kan få eller beholde ordinært arbeid.

Se verden og bli sett med Atto!

atto

HJELPEMIDDEL 
EKSPERTEN AS HE

HJELPEMIDDEL 
EKSPERTEN AS HE

OPPOGFRAM

Atto er en 3hjuls scooter med unike egenskaper. Atto fremstår i full størrelse som en robust 
og stilren scooter. Produktet kan enkelt legges sammen. Det gjør at man trenger minimal 
lagringsplass for å oppbevare produktet. I tillegg kan Atto deles i 2 slik at den enkelt og 
på en energibesparende måte kan fraktes.

Produktet har flere detaljer det er verdt å merke seg. Armlenene kan enkelt slås inn og 
skjules hvis det ikke er behov for disse. Atto leveres med USB ladeutgang og du kan enkelt 
justere høyde på sete etter dine behov. 

Den perfekte scooteren på 
ferie, shopping eller andre tur- 
aktiviteter. Kom deg ut med  

ATTO og nyt dagene. 

ATTO 
by Movinglife

En ny patentert løftestol som er 
en rask, sikker og mobil løsning når 
en person har falt og trenger hjelp 

til å komme seg opp igjen. 

RAIZER 
by Liftup

GATSBY 
by Vintage mobility

Scooter med personlig preg og 
egen sjarmerende stil, Sveitsisk 

kvalitet som går inntil 5 mil, 
 toppfart er 9,9 km.

HØR MED OSS OM FORDELSAVTALER 
OG SERVICE-AVTALER

Bygdøy allé 23 • 0262 Oslo • Tlf. 45 21 21 52 • E-post: post@dinehjelpemidler.no • www.dinehjelpemidler.no
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Nedre Langgate 37

3126 Tønsberg

Tlf. 33 37 96 50

www.hotvedtco.no

Beste funksjon og livskvalitet for den enkelte!

PMS 322 c

PMS 318c

Teknomed AS, Postboks 1251, 3205 Sandefjord 
e-post: info@teknomed.no, www.teknomed.no

Telefon  33 45 45 33, Faks: 33 45 45 34

Sandefjord: Skolmar 13
Porsgrunn: Storgata 118

Har du psykiske eller fysiske utfordringer?

Trenger du ekstra oppfølging for å fullføre en 
videregående opplæring?

Vi gir elever fra hele Norge en unik mulighet 
i et trygt miljø.

Vi hjelper deg å lykkes!

www.krokeide.vgs.no      

 ✓ Elektrofag  ✓ Påbygg til generell studiekompetanse
   ✓ Service og samferdsel  ✓ IKT-servicefag
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Litt galskap og mye begeistring
- Blaafarveværket 50 år som museum

Tekst og foto: Jan Arne Dammen

Det var en stolt og glad museums-
direktør som lørdag 12.mai kunne ta 
imot statsminister Erna Solberg som 
kom for å være med på åpningen av 
Blaafarveværkets jubileumssesong. 
Festlighetene forgikk i Glasshytta som 
er fra midten av 1700-tallet, der flere 
hundre inviterte gjester hadde tatt 
plass.

Styreleder Åse Kleveland åpnet 
med å takke alle ansatte, gjester og 
samarbeidspartnere gjennom et halvt 
århundre og spesielt Tone og Kjell 
Steinsvik som grunnla dette unike 
kultur- og industriminnet. 

– Tone står for stadig fornyelse. 
At Blaafarveværket ble kåret til 
årets museum 2018 er også en 
ekstra vitaminsprøyte for henne og 
medarbeiderne her, sa hun.

Blaafarveværkets moderne historie 
startet for 50 år siden da ekteparet Tone 
og Kjell Steinsvik etablerte Stiftelsen 
Modums Blaafarveværk. I dag er 
Blaafarveværket et 8 km langt museum 
med en blanding av kunst, kultur og 
natur som skaper ro, rekreasjon og 
opplevelser for alle generasjoner.

- At Blaafarveværket er blitt «Årets 
museum» i jubileumsåret er en fin 
bekreftelse på at det vi har arbeidet for 
i 50 år har vært riktig. Det er en 
stor oppmuntring for alle våre med- 
arbeidere. Vi er takknemlige for den 
anerkjennelse som gis ved en slik 
høythengende utmerkelse, sa direktør 
Tone Sinding Steinsvik i forbindelse 
med at Blaafarveværket er kåret til 
«Årets museum».

Statsminister Erna Solberg 
fullroste Tone Sindig Steinsvik og 
Blaafarveværket og kunne ikke legge 
skjul på at blå er en vakker farge. 
Hun fikk da også overrakt en gedigen 
koboltblå vase i gave fra Tone. Etter 
åpning i Glasshytta var det duket 
for en omvisning på årets utstilling, 
«Hjemmets skatter», før det ble en 
rusletur opp til den imponerende 
Haugfossen som var innrammet av en 
regnbue.

Blaafarveværkets direktør Tone 
Sinding Steinsvik ble personlig kåret 
til vinner av EUs Kulturminnepris/
Europa Nostra Award 2018 – Grand 
Prix. Prisen er den høyeste utmerkelse 
innen sitt felt i Europa.
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Atle Haglund utfordret 
Frank Løke i øvelser både 
med og uten rullestol.
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Atle Haglund  
utfordret Frank Løke i årets Løke 
Challenge

Tekst: Anna-Lisbeth Mikalsen 
Foto: Erik Bjørnflaten

Lørdag 11.august gikk årets Løke Challenge 
og HOF Toppers av stabelen, for 10 året 
på rad. I år ønsket Hof Toppers og Løke 
Challenge å samarbeide med oss i Norges 
Handikapforbund, ved at de samlet inn 
penger til oss under arrangementet, og det er 
vi svært takknemlige for. 

Det var ingen tvil om at Frank Løke var 
arrangementets store trekkplaster både 
med hensyn til deltagere og tilskuere. Med 
innføringen av 3-toppers duathlon - eller 
Løke Challenge som det omtales - har man 
både fått mer show og mange nye deltagere 
til arrangementet i Hof IL, som i år satt 
deltagerrekord. 

Som et ledd i ”Løke Challenge” ble det 
arrangert en boksekamp etter målgang 
under årets Hof Toppers. Frank Løke, alias 
”Actionfrank” ble utfordret av proffbokser 
Hadi Srour til duell i bokseringen. Men 
før denne duellen startet hadde vår egen 
Atle Haglund, som har flere olympiske gull 
både i ispigging og kjelkehockey bak seg, 
fått i oppgave å «varme opp» Frank Løke 
i bokseringen. Det ble flere type dueller 
mellom de to i ringen, både i og uten 

rullestol og hvem skulle trodd at Haglund 
stakk av med seieren i bryting? En filmsnutt 
av dette kan dere se på vår Facebookside. 

Boksekampen mellom Løke og Srour endte 
med «delt seier», til ære for publikum og det 
mistenkes også at det endte slik for at Srour 
ikke skulle få TV2 «på nakken» for å ha 
skadet Løke før hans deltagelse i høstens Skal 
vi danse. Muligens bare spekulasjoner, men 
både «oppvarmingen» og boksekampen ble 
artig underholdning for alle de fremmøtte. 

Deler av startkontingenten på Løke 
Challenge gikk til innsamlingen til oss 
og under boksekampen mellom Løke og 
Srour ble det oppfordret til å vippse penger 
i tillegg til at flere av sponsorene bidro til 
innsamlingen. Totalt ble det samlet inn 34 
595 kroner til oss i handikapforbundet denne 
dagen! Det er utrolig flott! Pengene blir 
benyttet til årets fellessamling på Merket som 
du kan lese om et annet sted i dette bladet. 

Vi er svært fornøyd med denne dagen 
og ønsker å takke alle som bidro for 
pengestøtten!

Mange bidragsytere:
Fungerende nestleder i regionstyret 
Atle Haglund viser at det er mange 
bidragsytere i årets Løke Challenge og 
Hof Toppers
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Vi skal ta FN Dagen  
3. desember tilbake!

Foto: colourbox.com

Vi i handikapforbundet har i disse dager fire fellesprosjekter vi jobber med. En av disse 
fellesprosjektene, som det ble jobbet med på årets lederkonferanse var FN Dagen. 
Representanter fra flere av regionens lokallag gikk sammen og dannet en gruppe som startet 
planleggingen av 3. desember 2018. Vi er lovet at mer informasjon kommer fra gruppen, men 
sett av dagen allerede nå, det hadde vært flott å få med seg flest mulig til å markere denne 
dagen. Vi skal nemlig ta FN Dagen for funksjonshemmede tilbake! 
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Vi tar på oss følgende oppdrag:
• Daglig renholD • Ukentlig rengjøring
• hoveDrengjøring  • Flyttevask
• vinDUspUss • Byggrengjøring
• DøDsBo 

Vi legger vekt på: Nøyaktighet
Høy kvalitet på tjenestene • Effektivitet
Bedriften er godkjent i henhold til Arbeidstilsynets 
regelverk.

Rent og Ryddig ble etablert i 2009 og er 
i dag et aksjeselskap med 6 ansatte 

Sandgt. 46, 3370 Vikersund
Org. nr. 812300822

www.rentogryddig.no/     :Rent og Ryddig As

Nyhet! 
Norges første  
underjordiske  

hengebro i  
Koboltgruvene!

TilreTTelagTe opplevelser 
for hele familien!
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Adressering  • Plastpakking  • Håndarbeide • Pakking

Tlf .: 32 21 08 70 • www.vinn-drammen.noTlf .: 32 21 08 70 • www.vinn-drammen.no
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En stor takk til alle 
våre annonsører!
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Vi takker våre 
støttespillere!
Foto: Jan Arne Dammen

En gledelig tradisjon er å takke våre lokallag som 
har bidratt med pengegaver til regionen, med 
Støttespillerdiplom. Dette ble også i år overrekt på 
årets lederkonferanse på Merket i august. 

I år takker regionkontorleder Anna-Lisbeth 
Mikalsen NHF Søndre Vestfold (Gro B Rohde), 
NHF Grenland (Stein Wilmann) og LFPS Vestfold 
(Line M Hersve) for pengegavene regionen har 
fått.

Vi ønsker samtidig å takke NHF Ringerike, 
NHF Bamble, NHF Vestfossen og LARS Oslofjord 
Vest som ikke var tilstede da bildet ble tatt.

Fra høyre: Anna-Lisbeth, Mikalsen, Gro B 
Rohde, Stein Wilmann og Line M Hersve

Boksuksess for Grue
Forfatter og professor Jan Grues bok «Jeg lever et liv som ligner 
deres» har fått strålende kritikker i avis etter avis. «Et litterært 
mesterverk som anbefales på det sterkeste!» skrev Marius Wulfsberg 
og trillet en sekser på terningen Dagbladet. «Et mesterverk om eget 
liv», mente Jan Askelund i Stavanger Aftenblad og Ane Farsethås i 
Morgenbladet uttrykte: «Jan Grues levnetsskildring går utenpå det 
meste av norsk selvbiografisk sakprosa. (…) Boken vil med stor 
sannsynlighet bli stående som en merkestein for at en ny modenhet 
er i ferd med å nå den selvbiografisk baserte litteraturen også i norsk 
sakprosa.» Boken er gitt ut av Gyldendal, og har tatt omtrent ti år 
å skrive, ifølge forfatteren selv. I boken setter han hvordan han har 
opplevd oppveksten og voksenlivet så langt, opp imot det kliniske 
språket og de pessimistiske fremtidsskildringene det offentlige har 
beskrevet han med.

Enklere Liv 
konkurs
I august sprakk nyheten om at 
kjeden «Enklere liv», der mange 
har kjøpt småhjelpemidler, var 
konkurs. I starten av september 
kom imidlertid en ny vending 
i saken, ettersom Jotunfjell 
Partners, som i fjor gikk inn og 
overtok Moss Lufthavn Rygge, 
er blitt nye eiere av butikkjeden 
Enklere Liv, melder Nettavisen. 
Dette medfører at butikkene 
vil bli drevet som normalt 
fremover den nærmeste 
tiden, og kjøper vil tilby alle 
butikkansatte nytt engasjement, 
opplyser bostyrer Nils Holger 
Kofoed til avisen. De nye 
eierne har overtatt varelager, 
driftstilbehør, rettigheter til 
varemerke og nettbutikk. 
Butikken har i dag 75 filialer 
i kjeden her til lands. Om alle 
disse består er foreløpig uvisst.
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- aktuelt

Aktivitetshjelpemidler 2018
- potten er brukt opp

26 årsregelen for aktivitetshjelpemidler ble fjernet 
i 2014. Etter 1. juli samme år kunne personer over 
26 år søke om støtte. Dette har gitt personer med 
nedsatt funksjonsevne muligheten til å delta i 
fysisk aktivitet. Ordningen fikk en ramme på 55 
millioner kroner per år.

At potten er oppbrukt kom fram da Norges 
Handikapforbund Oslofjord Vest var samlet 
på Røde Kors senteret Merket i Valdres, der 
også stortingspolitiker og medlem av Helse- og 
omsorgskomiteen Bård Hoksrud (Frp) også var til 
stede.

Bård Hoksrud svarte villig vekk på alle spørsmål 
som kom fra salen, men ble synlig overrasket over 
spørsmålet fra Rolf Einar Pedersen fra Funksport. 
Rolf Einar med syv Paralympics bak seg og som i 
dag er daglig leder i Funksport, er veldig opptatt 
av at alle skal ha rett til et aktivt liv. 

- Det å ta vare på kropp og sjel gjennom 
bevegelse er viktig for oss alle, derfor ble 26-års 
regelen fjernet. Gjennom jobben i Funksport ser 
jeg nå at søknadene på aktivitetshjelpemidlene 
blir liggende og at flere søkerne får avslag på 
søknaden. Grunnen skal være at potten på 55 
millioner kroner er brukt opp. Mange har søkt om 
sykkel- og vinterutstyr. Hva med dem? Hva vil 
regjeringen gjøre med det, må de vente til neste år, 
spurte Rolf Einar Pedersen?

At potten var tom var nytt for 
stortingspolitikeren Bård Hoksrud og han noterte 
spørsmålet på blokka, eller smarttelefonen som 
det heter i dag. Han var helt enig i argumentet om 
at fysisk aktivitet kan spare samfunnet for mange 
kroner og lovte å ta spørsmålet med seg videre inn 
i systemet. 

Tekst og foto: Jan Arne Dammen
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- Kongsberg Jazzfestival

Tekst og foto: Anna-Lisbeth Mikalsen 

Kongsberg Jazzfestival under lupen 
Denne sommeren sjekket vi tilgjengeligheten på Kirketorget under Kongsberg Jazzfestival. Det 
var Bel Canto og selveste A-HA som entret scenen denne kvelden. Vår undersøkelse var todelt: 

Den gikk både ut på å undersøke den fysiske tilretteleggingen for bevegelseshemmede og 
arrangørens holdninger til rullestolbrukere ved denne festivalen. 

Bakgrunnen for å undersøke nettopp denne festivalen 
under konsert på Kirketorget, var en sak fra et par år 
tilbake på samme sted, hvor to av våre medlemmer som 
benyttet rullestol, ble bedt om å sette seg på HC tribunen 
(som den gang var plassert på kirkegården) ellers måtte 
de forlate området. Saken ble meldt inn til Likestillings- 
og Diskriminerings- ombudet (LDO) og deretter 
anket til Likestillings- og Diskrimineringsnemda 
som den gang skulle avgjøre om dette var å anse som 
diskriminering av rullestolbrukere. Nemda fant da at det 
ikke var å anse som diskriminering av sikkerhetshensyn. 
Hendelsen og avgjørelsen hos nemda opplevdes som 
svært urettferdig, både for dem det gjaldt i denne saken, 
og for andre rullestolbrukere som liker å være på festival 
for å henge med venner som ikke sitter i rullestol og ikke 

bare sitte alene på en HC tribune og se på en konsert 
isolert.

La oss slå fast med en gang: Den fysiske 
tilretteleggingen for rullestolbrukere var meget bra 
på Kirketorget under årets Jazzfestival. Stor og vel 
plassert HC tribune (midt på torget) med tilgang til 
stort HC toalett, er en forutsetning for at noen kan 
delta på en slik konsert, så dette skal arrangøren ha 
ros for. Tilretteleggingen for bevegelseshemmede som 
ikke benyttet rullestol derimot, var det verre med. HC 
tribunen var kun for rullestolbrukere. 

Vi ankom festivalområdet tidlig og i god tid før første 
konsert denne kvelden. Nils Bjørnar Ødelien var en av 
de som var med oss denne kvelden og han beskriver 
kvelden slik: 

Anne Halbeck, Nils Bjørnar Ødelien, Silje 
Ludviksen (og assistent), Birgitte Holmsen, 
Ole Kristiansen, Kristian Sommerseth, Sonja 
Sandbakk og Arnfinn Solberg undersøkte 
tilgjengeligheten ved Kongsberg Jazzfestival. 
Bilde til venstre: Utsikten fra HC tribunen. 
Bilde til høyre: Det ble antydning til dramatikk, 
da Solberg ble bedt om å kjøre opp på HC 
tribunen, eller forlate Kirketorget.
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- Kongsberg Jazzfestival

«Festivalopplevelsen var for meg en meget blandet 
opplevelse. Å bli hentet ut av køen for at de hadde bygget 
passasjen ved inngangen for trang var unødig, og å 
oppleve vakter ved ankomst til festivalområdet som ikke 
visste hva de snakket om angående hvor vi kunne stå, 
gjorde at vi først ble sendt rundt i ring på området. For 
deretter å oppleve en sikkerhetssjef som var drilla på å 
bruke ordet «sikkerhet» for å jage oss opp i en «binge» 
der de kunne stable sånne som oss, og hvor ingen gående 
fikk slippe inn. Dette førte til at vi så at de skilte rullende 
og ledsager! De skilte rullende og kjærester! De skilte 
rullende og venner. Men «trøsten» var jo at legen var til 
stede for å passe godt på oss. 

De hadde ingen tilbud til de som ønsket bedre 
avskjerming fra publikum og en stol å sitte på. Dette 
førte til at en person på krykker ikke fikk tilgang til HC 
tribunen. Dette synes jeg er svært merkelig. Vaktenes iger 
etter å få oss opp i bingen gav seg etter hvert, når de så at 
de ikke fikk stablet flere inn i bingen. Når vaktene sluttet 
å mase på oss, ble det en helt normal konsertopplevelse. 
Da satt jeg bak bingen pga sikkerheten. Litt lengre bak 
hadde jeg en venninne, til venstre en annen venne gjeng, 
noen andre jeg kjente foran der og mange bekjente på 
fremsiden av bingen. Jeg fikk ikke snakket med noen av 
dem på grunn av sikkerhetsvaktene som passet så godt 
på oss. Det merkelige er, at når utslippet går, er vi ikke 
en risiko lenger. Ikke kom her å si dette er fantastisk av 
kongsberg jazz. Null takk til jazzen fra meg! For meg er 
deltagelse på festivalkonserter å få mingle med venner 
og kjente en møter på konsert, ikke bli behandlet som en 
byrde for konsertarrangøren» avslutter han.

Kirketorget hadde den aktuelle kvelden en stor HC 
tribune, men det var ikke plass til alle tilskuerne som 
kom i rullestol denne kvelden. Da A-HA entret scenen 
var det 28 rullestoler på HC tribunen, da var det 7 
tilskuere i rullestol som sto utenfor HC tribunen. Man 
kunne kanskje skviset inn et par til av de rullende på 
HC tribunen, men det var definitivt ikke plass til de alle 
7. Dette førte til at vaktene gav tillatelse til at tilskuerne 
i rullestol likevel kunne stå bak HC tribunen og bak 
lydteltet, slik at de så storskjermen som var plassert der. 
På dette tidspunktet var det ingen mulighet for at de 
kunne plassere seg slik at de så scenen live, på grunn av 
folkemengden. 

Så dermed kan vi dessverre konstatere at vi i 2018 
fremdeles forskjellsbehandler mennesker i dette landet 
og i henhold til tidligere avgjørelser, kan vi ikke kalle 
det diskriminering når rullestolbrukere blir henvist til 
spesielle plasser de må oppholde seg. Årsaken er at det 
begrunnes med sikkerhet. Men hvorfor er det sikrere 
for en person å hoppe rundt på krykker i en stor 
folkemengde, enn å sitte i en rullestol? 

For mange av oss er det ubegripelig og blodig 
urettferdig at man ikke kan bevege seg fritt, når man 
befinner seg utendørs på en stor asfaltert plass som 
Kirketorget på Kongsberg faktisk er. Ekstra underlig 

blir dette; for når siste konsert er slutt og det er 
tusenvis av folk i bevegelse, da er det ikke lenger en 
sikkerhetsrisiko å manøvrere en rullestol i en stor 
folkemengde. Forstå det de som kan. 

Personer som sitter i rullestol er like forskjellige som 
personer som ikke sitter i rullestol. At noen opplever 
det blodig urettferdig å bli plassert på anviste plasser, så 
er ikke alle enige i dette. 

Silje Ludvigsen beskriver sin festivalopplevelse på 
denne måten: «A-HA For en fantastisk opplevelse!»

Den 6 juli ble jeg med på Kongsberg jazz Festival 
for å oppleve et av Norges beste band, selveste A-ha. 
Musikkelsker som jeg er takket jeg ja på sekundet, men 
fordi jeg hadde dårlig erfaring med rullestol på andre 
festivaler jeg har vært på, var jeg både skeptisk og litt 
engstelig på hvordan dette skulle gå. 

Men la meg si det først som sist Kongsberg jazz festival 
innfridde på alle punkter fra første stund. Jeg var i 
himmelen. Alt lå til rette for at dette skulle bli en stor og 
uforglemmelig konsertopplevelse og DET ble det!

Et folkehav av mennesker gir en stemning som knapt 
kan beskrives med ord, Nærmere 11 tusen mennesker 
applaudere, jublet og sang for og med A-ha denne 
svale, deilige sommerkvelden. Man føler man er med i 
et stort, positivt fellesskap full av energisk glad energi. 
Jeg har som sagt alltid elsket musikk og jeg har mang 
en konsertopplevelse bak meg, men på grunn av dårlige 
erfaringer har jeg oppsøkt få festivaler eller store 
konsertarena de siste årene. Ene og alene på grunn av 
tilgjengelighet, dårlige HC toaletter og følelsen av å sitte 
i evig trengsel. Derfor er det ekstra hyggelig å si at denne 
konsertopplevelsen ble den mest positive og beste jeg har 
hatt på en festival noensinne. Jeg hadde virkelig ikke 
trodd dette på forhånd, men det jeg tenkte mens jeg satt 
der og jublet og koste meg til musikken, var at jeg vil 
tilbake hit. Jeg vil oppleve flere konserter i dette formatet. 
Festivaler og folkehav gjør jo bare opplevelsen enda bedre 
og større, og når det var så godt tilgjengelig og tilrettelagt 
som der med et stor og romslig HC toalett, finnes det ikke 
en hindring og eller bekymring i verden. Bare pur ren 
musikalsk lykke. 

A- ha var så flott live som jeg har hørt flere har sagt 
i årevis. Det var full trøkk, magisk og tøffe lyseffekter 
sceneshow fra første strofe og hitene kom som perler på 
en snor. Cry Wolf, Take on me og min personlige favoritt 
Crying in the rain for å nevne noen. Jeg ønsker å rette 
en stor takk til A-ha for en uforglemmelig fantastisk 
konsert og viktigst av alt Kongsberg jazz Festival som for 
meg personlig visket ut et hvert dårlig festival minne, og 
viste at med god tilgjengelighet kan man lett gi et hvert 
publikum den fantastiske, gode festival følelsen. TUSEN 
HJERTELIG TAKK! At jeg kommer tilbake neste år, kan 
dere være sikker på <3 
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- LKB Buskerud

Mestringshelg 
med fokus på 
familie og sosialt 
samvær

Vi hadde i år igjen gleden av å invitere våre medlemmer med familie til en koselig 
badelandshelg i Langesund, noe som er blitt en tradisjon for LKB Buskerud.

Tekst: Vigdis Lindland Turner og Mette Haaland-Øverby

Ved å arrangere denne helgen tilbyr vi nye og gamle 
medlemmer mulighet til å treffe andre familier i 
samme situasjon. Turen arrangeres for hele familien og 
er tilrettelagt for det, men den er åpen for alle og noen 
deltar også uten barn.

Det var utrolig koselig at det i år også var så 
mange som hadde lyst til å være med til den vakre 
skjærgården. Vi la opp til en uformell helg og ønsket at 
alle skulle få en positiv opplevelse med muligheter for 
gode samtaler både i grupper og på tomannshånd.

11 familier deltok i år med barn i alderen mellom 
1 og 16 år. Dette er et arrangement vi har arrangert i 
flere år og som er populært blant medlemmene. Ved 
fulltegning av badelandshelgen blir nye medlemmer og 
familier som ikke har deltatt før prioritert.

Vi møttes til lunsj på lørdag og etterpå benyttet de 
som ønsket det badeanlegget for lek og avslapping. 
Etter en felles middag møttes vi til sosialt samvær og 
ulike aktiviteter for barna. Lekerommet, shuffleboard 
og husmusa Piccolo var populært blant barna. 

På søndag var det noen som benyttet seg av en rolig 
stund i bassenganlegget før det åpnet for andre enn 
hotellets gjester. Helgen gikk fort og vi gleder oss til 
neste år, da blir det nye bekjente og hyggelige gjensyn. 

Charlotte og familien har vært med på denne 
badelandshelga fem år på rad. De forteller at de synes 
det er hyggelig å møte familier i samme situasjon og at 
det er en hyggelig gjeng. 

”Vi var veldig spente på hvordan dette ville bli den 
første gangen vi var med på denne badehelgen, men vi 
ble veldig godt tatt imot. Nå møter vi en del koselige 
familier vi har snakket med tidligere og vi blir kjent 
med nye. 

Den første gangen vi var her møtte vi en annen 
familie med ei datter på samme alder som vår. 
Jentene har hengt sammen som erteris på disse årlige 
badelandshelgene. Vi og den andre familien har de siste 
årene også holdt god kontakt og møttes jevnlig, noe 
bestevenninnene er overlykkelige for. Så det er veldig 
hyggelig”.

Ervin og Magnus er brødre og koste seg på 
sin første hotelltur.

Charlotte og Veni har møttes på 
badelandshelg i flere år og blitt 
perlevenner
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- LKB Buskerud

Fellesskap og Likepersonsarbeid
De fleste opplever det som en sterk positiv erfaring å 
møte andre som har noen av de samme utfordringene 
og erfaringene. Deltagerne opplever at de ikke er de 
eneste som har det slik, at de ikke er alene.

Under hele oppholdet var det likepersoner tilstede, 
for de som ønsket å benytte seg av det. I våre 
likepersonsamtaler er det fokus på anerkjennelse av 
situasjonen deltakeren er i og på løsninger, mestring og 
økt livskvalitet. 

Om LKB Buskerud og Bekkenleddsmerter
Landsforeningen for Kvinner med Bekkenleddsmerter 
(LKB)er en interesseorganisasjon for kvinner med 
bekkenleddsmerter. Organisasjonen er underlagt 
Norges Handikapforbund.

Hvert år rammes ca. 12 000 gravide av 
bekkenleddsmerter på landsbasis. Av disse er det over 
4000 nye kvinner som hvert år får varierende omfang 
av langvarige plager utover graviditeten. Kvinner med 
bekkenleddsmerter opplever problemer med daglige 
aktiviteter som å gå, løfte, gå trapper, ligge flatt på 
ryggen, snu seg i sengen, husarbeid, trening, jobb og 
seksualliv. Dette påvirker i stor grad deres og familiens 
livskvalitet. Å få kunnskap og veiledning tidlig om 
bekkenleddsmerter er avgjørende for å forebygge 
videre smerter, og både fysiske og psykiske plager. LKB 
fokuserer på forebygging og ønsker å fremme mestring 
og livsglede! 

Kunnskap om bekkenleddsmerter blant befolkningen 
er fortsatt er lav og dessverre får ikke alle den 
veiledningen og behandlingen de trenger.

I samarbeid med FORMI, Oslo Universitetssykehus 
og Folkehelseinstituttet har LKB bidratt i utviklingen av 

en informasjonsfilm om bekkenleddsmerter. Filmen er 
tilgjengelig på lkb.no.

LKB Buskerud
LKB Buskerud er landsforeningens lokallag for 
Buskerud fylke. Vi har pr i dag 66 medlemmer.

Vi ønsker å bidra til at kvinnene som rammes i vårt 
fylke får kunnskap om og lærer seg mestringsteknikker, 
slik at de får et så aktivt og rikt liv som mulig. 

Gjennom deltakelse på arrangementer kan deltakerne 
få relevant kunnskap om hvordan tanker er med 
på å påvirke mestring av hverdagen. Deltakerne får 
mulighet til å lære seg teknikker for å leve bedre med 
bekkenleddsmerter. Vi tilbyr likepersonsamtaler og 
et nettverk for å møte andre kvinner med liknende 
erfaringer og utfordringer. Dette kan gi rom for 
bearbeidelse, aksept og en løsningsorientert tilnærming 
til et liv med bekkenleddsmerter.

Gjennom arrangementer ønsker vi i LKB Buskerud 
at deltakerne skal få økt fysisk og psykisk helse, og økt 
livskvalitet og mestring i hverdagen.
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- Vi gler oss til landsmøte!
Oppdatering frå ungdommen

Kristofer Olai Ravn Stavseng 
Rådgiver politikk og kommunikasjon
NHFU

Det skal vere på Thon Hotell Arena på Lillestrøm. Der 
kjem kremen av norsk ungdom til å debattere og diskute-
re politikk, strategi og korleis organisasjonen skal utvikle 
seg vidare. Landsmøtet i år kjem – etter alt å døme 
– til føre til ei rekke endringar for NHFU. Det gamle 
prinsipprogrammet skal skrotast. Inn kjem i staden eit 
verdigrunnlag og eit arbeidsprogram. Verdigrunnlaget 
skal forklare kvifor vi ser behovet for ein organisasjon 
som NHFU. Vi skal skildre det samfunnet vi arbeider 
for å oppnå og vi skal forklare verdiane vi arbeider etter. 
Dette blir det grunnleggande dokumentet for NHFU. 
Difor skal vi kunne gå tilbake til dette dokumentet og 
minne oss sjølve på kven vi er og kva vi står for, slik at alt 
anna vi skriv og gjer reflekterer dette. Verdigrunnlaget 
blir òg viktig for å forklare andre kven vi er – sjølv om 
det ikkje skal fungere som ein verveflyer.

I arbeidsprogrammet skal vi felle ned kva arbeidsom-
råde vi skal jobbe med fram til neste landsmøte, og kva 
mål vi skal setje oss politisk og organisatorisk. Her er 
utfordringa å prioritere og setje mål som både skal vere 
ambisiøse og realistiske. I utkastet frå sentralstyret har 
ein vektlagt å peike på problema med BPA-ordninga, 

jobbe for at alle undervisningsbygg blir tilgjengelege, 
utbetre mentorordninga i høgare utdanning, styrke 
økonomien til studentar med funksjonsnedsetjingar, 
krevje universell utforming av nye publikumsretta 
bygg – både offentlege og private samt bevare og styrke 
hjelpemiddelordninga. Med atterhald om at landsmøtet 
kan bestemme seg for noko heilt anna, ser det ikkje ut til 
NHFU vil ha mangel på arbeidsoppgåver i åra som kjem. 
Begge dokumenta er sendt på høyring i organisasjonen, 
og fristen for å sende inn endringsframlegg er sett til 8. 
september.

Ei anna sak som kjem til å vekke merksemd, er disku-
sjonen om organisasjonen skal heve øvre aldersgrense 
for medlemsskap frå 30 til 35. Her går sentralstyret inn 
for å halde på dagens grense, men legg opp til ein debatt 
med moglegheit for å auke henne. Til sist skal det veljast 
nytt sentralstyret. Valkomiteen er i gang med arbeidet 
sitt, og er venta å presentere ei innstilling få veker før 
landsmøtet. 

Vi gler oss!
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Et nettverk i Norges Handikapforbund 
for deg mellom sånn ca. 25 og 45 år.

NHF  voksen

nesten
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NHF Nesten Voksen

NestenVoksen er et nettverk for medlemmer i Norges 
Handikapforbund (NHF) mellom sånn ca. 25-45 år.

Tekst: NHF Nesten Voksen

De som kjenner seg litt for gamle til NHFU og 
litt for unge for NHF… Vi i NestenVoksen skal 
holde på med saker, temaer og aktiviteter som 
er relevante for oss som er unge voksne. Vi som 
er i en fase hvor noen av oss er (ny)etablert, 
mens andre er på vei inn i dette voksen livet. 
Vi ønsker å lage møteplasser hvor vi kan dele 
erfaringer, lære av hverandre og få mere påfyll 
av temaer som: Studier og høyere utdanning. 
Nedsatt funksjonsevne og barn – graviditet, 
barselgrupper, permisjon osv. Å lytte til kroppen, 
kjenne sin egen kropp. Tidsklemma. Assistanse. 
Helse, kosthold og mosjon. Personlig økonomi. 
Karriere og jobbjakt. Familieliv. Reise og 
ferie. Selvfølelse og selvbilde. Diskriminering 
og holdninger. Vi skal også jobbe for å få 
gjennomslag for saker som er spesielt viktige for 
vår aldersgruppe. Men, vi er også veldig sosiale 

og liker og ha det gøy og vil finne på ting som 
f.eks. cafeturer, teater og kino, festivaler, hyttetur 
og reiser – korte og lange! Kom gjerne med 
innspill på temaer og aktivitet du kan tenke deg 
å være med på – birgitteh@nhf.no eller Facebook 
Nesten Voksen Håper dette kan være noe for deg 
og at vi hører fra deg!
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- Studietur til Dublin

Studietur til Dublin 6.-10. Juni 

Det har blitt en tradisjon i regionen 
vår, at regionstyret og ansatte 
reiser på studietur annethvert år, 
i stedenfor at regionstyret tar ut 
styrehonorar for sitt arbeid. I år 
var det litt vemodig, siden dette ble 
den siste turen Torleif Støylen var 
med på, men samtidig var det fint 
at lederen i vårt ungdomslag Bjørn 
Henriksen hadde anledning til å 
være med. 

Hotellet vi bodde på i Dublin 
var Iveagh Garden Hotel, og dette 
hotellet kan ikke anbefales om man 
reiser med rullestol. Riktignok var 
det heis ved inngangen til hotellet, 
slik at man ungikk å gå i trapper, 
men heisen kunne bare benyttes av 
de ansatte på hotellet og heisen var 
heller ikke helt pålitelig. 

Studieturen hadde et tett 
program, og det var liten tid til 
shopping, til noens fortvilelse. 
Den første dagen startet vi med et 
besøk i ambassadørens residens, 
hvor vi fikk strålende mottakelse. 
Residensen var gjort tilnærmet 
universelt utformet etter en 
ombygging som var ferdig til 
17. Mai i år. Dermed ble det en 
befaring av byggets del som var 
tilgjengelig for offentligheten, 
og bygget var blitt veldig bra. 
Til vår store overraskelse, hadde 
ambassaden ordnet et møte for 
oss med selveste John Dolan, 
Independent Senator in Public 
Administration Panel. Han fortalte 
både litt om seg selv, om hvordan 
situasjonen for funksjonshemmede 
var i Irland og om hvordan 
man jobbet i Irland for å bedre 
situasjonen for funksjonshemmede. 
Det var mye som var gjenkjennelig 

fra hvordan vi har det i Norge.
Deretter gikk turen til 

Powerscourt House Avoca cáfe 
hvor det var tid for lunsj, og det ble 
også tid til en kort vandring i det 
enorme parkområdet rundt. Flotte 
parker er det mange av i Dublin, og 
rett ved hotellet der vi bodde, var 
det også en flott park hvor vi hadde 
regionstyremøte den ene dagen. 
Det var flott og til inspirasjon for 
mange å sitte i en park å diskutere 
vår nye strategi, det ble en artig vri. 

På studieturen ble det også 
tid til et kort besøk til Guinness 
Storehouse, hvor vi blant annet fikk 
testet heisen til toppen av bygget 
og dermed fikk alle i gruppen 
anledning til å nyte den fantastiske 
utsikten der. Vi intok også lunsj en 
dag på Teeling Wiskey Distillery 
før vi fikk en guida befaring der. 
Teeling Wiskey Distillery åpnet i 
2015 og er det første nye destileriet 
i Dublin på over 125 år og home of 
Spirit of Dublin. 

Det ble også tid til at vi selv 
fikk lage en ”treretters” på Howth 
Castle Cookery School, på et 
imponerende kjøkken fra 1800 
tallet. Dette var en prøvelse for alle 
som ikke var vant med å lage mat 
i sammarbeid med andre. En bra 
teamøvelse.

Det ble avskjeddsmiddag for 
vår alles kjære Torleif til Irsk aften 
på Merry Plugboy. Hvor irsk mat, 
musikk og dans sto på menyen. 
Dette ble en flott opplevelse både 
for Torleif og for alle som var 
til stede. Til tross for at Merry 
Plugboy ligger i et gammelt bygg, 
var det god tilgjengelighet for hele 
gruppen.

Flyturen hjem med SAS ble 
dessverre en dårlig opplevelse 
for mange av oss, og det startet 
allerede på flyplassen i Dublin, 
da vi ble eskortert om bord i flyet 
etter at alle de andre passasjerene 
hadde satt seg. Dette førte selvsagt 
til at flyet ble forsinket, og hvem 
får da skylden for å forsinke flyet? 
Jo, det er oss, og ikke flyselskapet 
som har dårlige rutiner for å 
håndtere passasjerer i rullestol. 
Da vi ankom Gardermoen landet 
vi ved innenlands-terminalen 
og alle passasjerene måtte derfor 
fraktes til utenlandsterminalen. 
Denne turen ble klønete håndtert 
av handlingsselskapet på 
Gardermoen og flere av oss satt 
igjen med oppfattelsen av at vi ble 
behandlet som pakkepost og ikke 
flypassasjerer.

På grunn av våre opplevelser på 
flyturen hjem, sendte vi i ettertid 
en skriftlig klage både til SAS 
og AVINOR, med konstruktive 
innspill på hvordan de kan 
behandle passasjerer som benytter 
rullestol på en bedre måte. SAS 
har formeldt ennå ikke svart på 
vår henvendelse, bortsett fra en 
kort beskjed via Facebook, hvor de 
skylder på handlingsselskapet og 
AVINOR. AVINOR har svart på 
vår henvendelse med at flyselskapet 
ikke hadde meldt inn våre behov 
for reisen. Så enden på visa for oss 
blir derfor at vi sitter vi igjen med 
dårlige opplevelser fra hjemturen 
og et flyselskap som ikke tar ansvar. 
SAS blir derfor neppe et flyselskap 
vi benytter ved senere turer.

Tekst og foto: Anna-Lisbeth Mikalsen
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Hele Gruppen samlet ved 
ambassadørens residens i Dublin. 

Representanter fra regionen 
med senator John Dolan.

Birgitte Holmsen og Bjørn 
Henriksen lager god 
stemming i en av Dublins 
parker.

Vi laget en «treretters».
Glimt fra en av 
befaringene i Dublin.
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Deler av gruppen i gang med lørdagens 
natursti på årets høsttur #Sammenomennytid

Det ble litt dramatisk da en av 
kanoene veltet under søndagens 

padletur. Heldigvis endte det bra med 
begge de involverte og colaen likeså!
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Merket midt i Valdres
- mer enn et overnattingssted

Mellom dalførene Hallingdal og Valdres i Nord- Aurdal 
kommune finner vi Merket, et av Norges Røde Kors tre 
sentre. Et populært kurssted for foreninger og lag fra 
hele østlandsområdet. 

Norges Handikapforbund Oslofjord Vest har vært her 
seks ganger tidligere og trives godt. Helgen 24. – 26. 
august arrangerte de høsttreffet #sammenomennytid. 
Nærmere 60 medlemmer hadde funnet veien til 
Golsfjellet og denne idylliske plassen i Tisleidalen.

Blir sett
Med en gang du setter foten innenfor dørene her, 
så senkes skuldrene. I resepsjonen ble vi møtt av 
veteranen Marianne Haugen fra Tisleidalen som har 31 
år bak skranken her. Marianne føler gjerne hva gjestene 
trenger av ekstra tilrettelegging og fikser det. 

- Jeg hadde min første arbeidsdag her på senteret 
1.februar i 1987 og trives veldig godt. Nå bor jeg på 
nabogården og Merket har nærmest blitt en livstil for 
meg, sier hun.

Noe vi la merke til var at selv om oppgavene sikkert 
stod i kø, så hadde Marianne alltid tid til en liten 
prat. Noe som betyr enormt mye og gjestene fikk en 
godfølelse av å bli sett!

Godt kjøkken
God mat er viktig, noe de er kjent for her på Merket. 
På kjøkkenet i dag var det kokken Arvid Bredesen 
fra Leira som kokkelerte. Arvid har foruten å være 
kokk også vært lærer på Leira ungdomsskole og på 
yrkesskolen på Leira. Her på Merket har han tryllet 
fram de godeste retter siden 2013.

- Nå har jeg falt tilbake til grytene og trives utmerket 
her på Merket, sier han mens han gjør klart et nytt fat. 

Konferanse
Peisestua var stedet for samlingen og her ble 

bl.a. NHF strategier gjennomgått. Tilstede var også 
stortingspolitiker fra Telemark og medlem av Helse- og 
sosialkomiteen Bård Hoksrud. Han informerte om 
hvordan man kan jobbe for å påvirke politikere i saker 

som man brenner for. I tillegg svarte han på spørsmål 
og ble til tider «grillet» av en engasjert forsamling. 

Aktiviteter
Senteret byr på en mengde aktiviteter både sommer 
og vinter. Daglig leder Hjørdis Digernes fra Liagrenda, 
hadde skreddersydd opplegget tilpasset for NHF 
medlemmene denne helgen. Vi fikk både trimmet 
hjerne og kropp i naturstien med flere poster med 
oppgaver som skulle løses. Vel gjennom var det rigget 
til med grilling i Vikingleieren og de som ønsket fikk 
prøve seg på øksekast bl.a.

- Vi tilpasser arrangementer og leiropphold for 
alle grupper, i alle ferier gjennom hele året. Her 
kan de komme med eller uten ledsager og vi har 
aktiviteter som passer for alle. I tillegg arrangerer 
vi konfirmasjoner og brylluper, forteller Hjørdis 
Digernes og legger til at aktivitetene er viktig for hele 
opplevelsen.

Kanopadlingen ned elva Tisleia, som for øvrig er 
en av Norges beste fjellørretelver, var en opplevelse. 
Selv om vi ikke fisket så var det både spenning, mye 
latter og glede å spore i de åtte kanoene som fulgte 
elva nedover og ut i Pardisfjorden. Noe dramatikk 
ble det også, da en av kanoene veltet i fjorden. 
Sammen med de to i vannet løste turleder Hjørdis 
dette på en forbilledlig måte og alt gikk veldig bra og 
badetemperaturen ble anslått til ca. 15 grader. 

Senker skuldrene
- Det er så godt å komme hit hvor alt er tilrettelagt og 

vi kan senke skuldrene. Nå er det 6.gangen vi er her og 
det skyldes at folket trives. Når vi spør medlemmene 
hvor de ønsker vi skal legge samlingen, så er Merket 
her på Golsfjellet det første alternativet som kommer 
opp, sier Anna-Lisbeth Mikalsen fra NHF Oslofjord 
Vest. 

Historien om Merket
www.heiasentrene.no/historien-om-merket.286631.au.html

Av Jan Arne Dammen
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Arendalsuka  
- demokratiets høyborg?

Kommentar:

Vi legger Oslo-sommeren bak oss, og ser fram til en høst 
med mye spennende på programmet. Det er vanskelig 
å si noe om samfunnsdebatten den siste tiden uten å 
snakke om Arendalsuka, det kunne virke som at de aller 
fleste som jobber innen politikk og påvirkning i Oslo dro 
sørover 13.-18. august for å delta. 

I 2012 ble Arendalsuka etablert etter modellen av den 
svenske Almedalsuka, og den har nå slagordet «Norges 
største politiske møteplass – Åpent for alle». Med over 
1000 arrangementer og mer enn 70 000 besøkende har 
arenaen vokst hvert år, og setter i stadig større grad 
agendaen for høstens samfunnsdebatt. 

Arendalsuka har i år, som i fjor, fått mye kritikk 
fra vår bevegelse for sin manglende tilgjengelighet. 
Over halvparten av arrangørene valgte å avholde 
arrangementene sine på utilgjengelige steder, 
flere på pene veteranskip som var seilt inn for 
anledningen. Dette er en problemstilling vi ofte 
møter på, hvis et arrangement skal holdes på et 
stemningsfullt sted med «mye historie i veggene», så 
er det som oftest ekskluderende overfor personer med 
funksjonsnedsettelser.

Forsker Halvor Hanisch skrev kommentaren En trivelig 
og lovstridig uke i Arendal på khrono.no om at flere 
universiteter brøt loven med sine arrangementer:

«Hva sier loven om institusjonenes plikt? Likestillings- 
og diskrimineringsloven medfører at ulike virksomheter 
– herunder forskningsinstitusjoner – har «plikt til 
universell utforming av virksomhetens alminnelige 
funksjoner» (paragraf 17). Lovens Paragraf 4 gjør 
det klart at kravet er ufravikelig, og heller ikke kan 
fravikes etter avtale. Dette innebærer ikke at alle sider 
ved virksomheten underlegges et krav til universell 
utforming, men at institusjonene skal utføre sine 
hovedoppgaver i tråd med prinsippene for universell 
utforming.»

Også mediene har fått gjennomgå, bl.a. med Hans 
Hjellemos innlegg «Demokratiets dansegulv» ikke for alle: 

«Mediebåten har vært et fast innslag under Arendalsuka 
i flere år. (…)Det er knapt samlet større mediemakt 
på ett dekk. Men Mediebåten er totalt utilgjengelig for 
funksjonshemmede som bruker rullestol.»

Mediebåten var et av stedene som fikk besøk 
av Tilgjengelighetsgeriljaen, et aksjonssamarbeid 
mellom Norges Handikapforbunds Ungdom, Unge 
Funksjonshemmede, Press og Uloba. De møtte opp med 
sperrer og skilt som erklærte at funksjonshemmede var 
uønskede på mediebåten. 

Og som vår egen Lars Ødegård spør: Hørte vi 
politikernes protester på den ekskluderende praksisen? 
Var det et eneste politisk parti som satte som betingelse 
for sitt nærvær at arrangementene under Arendalsuka 
faktisk skulle være åpne og tilgjengelig for alle? Nei, 
her får alle strykkarakter. Kjersti Løken Stavrum i 
Aftenposten stilte seg litt uforstående til kritikken 
av mediebåten, mens NRK beklaget ekskluderende 
praksis på sitt hovedarrangement og lovet bedring for 
Arendalsuka 2019. Vi kommer til å følge opp dette løftet!

Deltagelsen til Alliansen og til SIAN (Stopp 
Islamiseringen Av Norge) førte til mye diskusjon rundt 
hva som bør inkluderes i Arendalsukas program, i 
ytringsfrihetens navn, da det ble klart at Hans Jørgen 
Lysglimt, den selvutnevnte lederen til partiet Alliansen, 
som skulle holde tale om deres ideologi.

Arendalsuka forsvarer deltagelsen med at det hele skal 
være en «folkefest for demokratiet», og at det dermed må 
være åpent for absolutt alle. (Dette klinger selvfølgelig 
ironisk i våre ører, med tanke på hvor lite åpent det er for 
oss med funksjonsnedsettelser.) 

Diskusjonen om ytringsfrihet og hvordan politiske 
arenaer best mulig kan bidra til et sunt og vitalt 
demokrati, kommer til å fortsette å rulle og gå. En ting vi 
kan si sikkert er dette, at vi kommer aldri til å gi oss før vi 
har fått en like stor mulighet til å delta som alle andre!
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- Mountain Rally

Rallyproffer i rullestol  
– Mountain Rally Rullestol

Onsdag 27. juni var det igjen klart for Mountain Rally 
Rullestol på Haglebu Fjellstue. Arrangementet som 
arrangeres av fjellstua og Håptimistforeningen er et 
gratis tilbud og ble arrangert andre året på rad. I år var 
det rallyproffene Mads Østberg og Anders Grøndal 
som fikk prøve seg i rullestol. Det var satt opp gratis 
buss fra Oslo og Drammen og de omlag 400 frammøtte 
på Mountain Rally Rullestol fikk en helt spesiell dag.

Riktig utstyr
Foruten selve rallyet der målet er å vise at fjellet er 
for alle, var dagen fylt opp med flere aktiviteter. Flere 
leverandører av bevegelseshjelpemidler var til stede og 
det var rikelig anledning til å prøve ut nytt utstyr. 

- Ved bruk av riktige hjelpemidler er fjellet tilgengelig 
for alle og det skaper glede og mestringsfølelse for 
hver enkelt, sa daglig leder Mona Olsen ved Haglebu 
Fjellstue.

Rallyproffer i rullestol
Rallyet ble spennende og fartsfylt og det gjaldt ikke å 
komme fortest rundt løypa, da det var satt en idealtid. 
Først ut var rallykjører Mads Østberg, han hadde 
tydeligvis glemt det, for her var det full pinne fra start. 
Anders Grøndal startet etter og her gikk det ikke like 
fort, han påstod etterpå at han hadde klampen i bunn 
hele veien. Etterpå gikk det slag i slag og både deltagere 
og publikum koste seg i sommersola sammen med 
rallyspeaker Jan Erik Thaulow som skapte stemning til 
siste slutt.

Himmeljegerne
Vi fikk også et gripende foredrag av Himmeljegerne, 
med Lars Martin Tannæs-Fjeld og broren Simen som 
er psykisk utviklingshemmet og hans venn Mads 
Andreassen i hovedrollen. De fortalte om sin tre uker 
lang kanoekspedisjon gjennom villmarken i Yucon. 

Rask premie
Høydepunktet var nok møtet med rallyproffene, Mads 
Østberg og Anders Grøndal, der de konkurrerte, Mads 
i en Zoom 4WD elektrisk et utmerket hjelpemiddel 
for terreng og Anders i sin R5. Noe som ble en heftig 
affære. Gutta koste seg og likte det de så av tekniske 
hjelpemidler og de tok seg god tid og mange fikk selfier 
og en god motorprat. 

De tre vinnerne av Mountain Rally Rullestol fikk en 
dag de ikke glemmer. Premien var nemlig en tur med 
13 ganger norgesmester i bakkeløp, Anders Grøndal i 
sin Ford Fiesta R5. 

Som en fin avslutning på en strålende dag entret Åge 
Sten Nilsen scenen og fikk rockefoten i gang.

Fjellet for alle
Når målet for Mountain Rally Rullestol er å komme 
sammen og ha det gøy. I tillegg til å inspirere til 
naturopplevelser og vise at det er mulig med riktige 
hjelpemidler, ja, der traff de 100 %! 

- Takk til alle som stilte opp, leverandører, sponsorer 
og alle frivillige med Thea Øen i spissen, uten deres 
innsats hadde det ikke vært mulig å arrangere dette 
gratisararrangementet, sier Mona Olsen ved Haglebu 
Fjellstue.

Vi gleder oss allerede til neste år!

Matheo Østberg Wiig som er 
rullestolbruker hadde tatt med seg 
onkel og rallyproff Mads Østberg. 

Duellen mellom Mads Østberg og Anders 
Grøndal

Raskere premie skal man lete 
lenge etter, her det Thana som får 
luftet seg med Anders Grøndal.

Himmeljegerne 
hadde et flott 
foredrag under årets 
Mountain Rally. En 
reportasje om disse 
heltene kommer i 
neste nummer. 
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- Tilgjengelighetsutvalget

Tilgjengelighetsutvalget i aksjon

”Byvandring med befaring” - Filtvedt
En nydelig vårdag tidlig i mai tok vi etter 
Hurumgjengens eget ønske en kikk på gode, dårlige 
og mulige løsninger på Filtvet. Avtale om møtested 
ble gjort underveis og parkering med riktige 
dimensjonerte mål var lett å finne faktisk, så her har 
kommunen sammen med lokallaget gjort en god jobb. 
Ikke bare der jeg parkerte, men også andre steder 
langs denne sørlandinspirerte landeveien, i det lille 
tettstedet som har det meste å tilby, hadde også flere 
HC parkeringer å by på.

Inger Marie Nilsen sto klar til å se på utfordringer, 
men var også klar for å vise de bra, allerede 
gjennomførte tiltakene. Samfunnshuset er fra 1930 
med trappeløsninger inn hovedinngangen. På bildet 
ved siden av har de lagd en egen inngang med heis, 
og sånne konstruktive løsninger er gode i et bygg som 
er gammelt og ikke ligger enklest plassert langs en 
trang sentrumsvei. Vinmonopolet som er statens eie er 
selvfølgelig tilrettelagt, bortsett fra at sambygdingene 
ønsket seg flere åpningsdager. Takk og pris er ikke dette 
en sak for tilgjengelighetsutvalget å vurdere.

På tannlegekontoret hadde de tilvirket en pen 
rampe som sklir lett inn i arkitekturen på bygningen. 
Noe trang 90 graders sving kanskje, men «det går» 
som Inger Marie Nilsen og Yngvil Meier sier. En av 

konfeksjonsbutikkene som flittig blir brukt, titter 
vi også innom, for å se hva som går an med god 
kommunikasjon. På et par av stedene så vi noen 
skremmende løsninger som verken jeg eller noen andre 
forsto ”bildene” av, baktankene med vedkommende 
mål på innstigningsforhold og mangel på fysiske lover i 
forhold til å kontrollere en rullestol. Det er et artig skue 
da!

Filtvedt har en kafe som folk møtes for en kaffe eller 
en is, og også enkelte ganger konserter. Ute er det 
greit men rampa inn virker ikke, for å si det sånn. Vi 
trenger ikke si noe mer om det her, men det som er 
mest oppsiktsvekkende er at driveren av stedet hadde 
0 interesse av å snakke om dette med oss. Han sa kun 
at han som eide bygget ikke var tilstede denne dagen. 
Vanligvis finnes det interesse fra drivere av et slikt sted, 
å høre på alternative løsninger vi hadde å by på, men 
nei, ikke han.

Ellers var dette en fin opplevelse men noe gjenstår og 
løsningene vi sammen snakket om og så for oss på et 
par steder, håper de på å få gjennomført med eiere etter 
hvert.

Dagen ble avsluttet med kaffe og kaker sammen med 
ca. 20 medlemmer i NHF Hurum i Sørlandets forstad.

Bildet over: 
Det synes at det ikke står å viljen, men heller noe  
mislykket resultat.

Øverst t.v.:  
Polet er statelig eid og som alltid strengt med hensyn til  
at alle skal få kjøpt ei vinflaske eller tre.

Bildet t.v.: 
Samfunnshuset er gammelt, men lokallaget vårt på  
Hurum er fornøyd med resultatet da de i inngangspartiet  
til høyre på bygget har laget heis opp til salen.

Tekst og foto: Atle Haglund
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- SAFO TVB

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes 
organisasjoner i Telemark, Vestfold og Buskerud, 
består av Norges Handikapforbund (NHF) Oslofjord 
Vest, Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) i 
Telemark, Vestfold og Buskerud og Foreningen Norges 
døvblinde (FNDB). Vi kaller oss SAFO TVB. 

Kontorleder i NHF Oslofjord Vest er koordinator for 
SAFO TVB. Hvilke oppgaver som tilfaller koordinator 
er definert i en avtale som blir bestemt av årsmøtet 
i SAFO TVB hvert år. Litt forenklet kan vi si at det 
koordinators oppgave og lage organisasjonsverktøyet 
eller samarbeidsplattformen, mens det er styret i SAFO 
TVBs oppgave å fylle samarbeidet med innhold. Det er 
styret i SAFO TVB ved styreleder som har ansvaret for 
interessepolitikken som gjøres i regi av SAFO TVB. 

Det er SAFO TVB som skal (på vegne av NHF, 
NFU og FNDB) foreslå kandidater til kommunale- og 
fylkeskommunale råd for funksjonshemmede, til 
brukerutvalg ved helseforetakene og medlemmer til 
brukerutvalg i NAV systemet. Om du ønsker å bidra 

med din erfaringsbaserte kunnskap til et råd eller 
utvalg, så ta kontakt med oss i SAFO TVB. 

25. mai I år ble det avholdt årsmøtet I SAFO 
TVB på Kongsberg, og det ble valgt nytt styre og ny 
styreleder denne gang. Styret i SAFO TVB består nå 
av Åse Synnøve Jakobsen (leder) NHF, Jenny Eileen 
Gundersen (nestleder) NFU, Arve Kristoffersen (NHF) 
og Elisabeth Eri Røland (NFU). Varaer er: Bjørn R 
Henriksen (NHF) og Randi Stenerud (NFU)

På konferansen i tilknytning til årsmøtet var 
temaet Brukermedvirkning i helseforetak og det 
var leder av regionalt brukerutvalg i Helse Sør Øst 
Rune Kløvtveit som loses oss igjennom dette temaet. 
Styreleder i SAFOs hovedstyre Jens P Gitlesen var 
også tilstede på årets konferanse og han snakket om 
viktige saker for oss i SAFO og han loset oss også på 
en god måte gjennom hvordan vi kan bruke den nye 
diskrimineringsloven i praksis. Det ble en innholdsrik 
dag med gode innlegg og nyttige diskusjoner. 

          TVB

Nyvalgt styre i SAFO TVB: Fra venstre Jenny Eileen Gundersen, Bjørn Henriksen, Åse Synnøve Jakobsen, Arve 
Kristoffersen og koordinator for SAFO TVB Anna-Lisbeth Mikalsen (bilde til venstre). Leder i SAFOs hovedstyre Jens P 
Gitlesen (bilde i midten). Leder i regionalt brukerutvalg i Helse sørøst Rune Kløvtveit (bilde til høyre).
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- Landsforeningen for Polioskadde

Informasjon fra Landsforeningen for Polioskadde  
- Vi har lokallag i Vestfold, Buskerud og Telemark.

POESIPARKEN LARVIK
Torsdag 18. august arrangerte LFPS Vestfold lunsj 
for medlemmene sine.

Vi møttes på Bedehuset i Larvik til en trivelig 
sammenkomst og god mat. Det som en gang var 
et ærverdig bedehus, er nå omskapt til et svært 
populært spisested. 

Temaet for dagen var ”Poesiparken Larvik”, og vi var 
så heldige å få besøk av Knut Hjalmar Gulliksen. Han 
fortalte om installasjoner/dikt og hvor de var plassert 
i byen. Diktene har sin opprinnelse fra mange land 
og tidsepoker. Vi har plukket litt fra samlingen:

Thor Heyerdahl: ”Paradiset finner du i ditt eget 
hjerte” Marcus Tullius Cicero: ”Den som eier en hage 
og en boksamling, mangler intet” Mahatma Gandhi: 
”Det finnes ingen veier til fred. Fred er veien”

Det ligger mye arbeid bak Poesiparken, som er et 
kommunalt ledet prosjekt. Foredraget ga mersmak 
og inspirerte til et heldags besøk i Larvik – rusle 
rundt og ha god tid til å dvele ved ord til ettertanke. 
Husk at et dikt om dagen gir energi til hodet, hjertet 
og magen!

Ellen Damsleth

Medlemsmøte LFPS Vestfold
Vi inviterer til medlemsmøte på Furulund kro 
torsdag 25. oktober kl. 18.30.

Program: Roy Johansen viser bilder fra 30 år i 
Vestfold poliolag.

Servering og utlodning.

Påmelding innen onsdag 24. oktober til  
Torunn Jacobsen: toru-jac@online.no / 911 93 461 

Alle er hjertelig velkommen!
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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 30 37 38, Epost: anna-lisbeth@nhf.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

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
Epost: nhf.oslofjordvest@nhf.no
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Tilbakeblikk på året 1968  
- 50 år siden i år «sekstiåtterne»

«Hvem er egentlig de som blir kalt sekstiåtterne?» 
spurte en ungjente meg forleden. Hun hadde hørt så 
mye prat om dette et sted hun hadde vært. Spørsmålet 
kom litt brått, og jeg ble minnet på noe som var 
kommet i bakgrunnen blant alt jeg har av minner. 1968 
var et helt spesielt år hvor det skjedde mye, og det er 
50 år siden i år, et lite jubileum kan en si, og har likevel 
ikke enda, så langt ut i august 2018, fått særlig omtale i 
media. 

Det skyldes nok at det har skjedd så mye på alle plan 
i hele verden de senere årene, så 1968 er blitt historie. 
Jeg selv og mine minner fra dette året ble vekket til 
live først da ungjenta spurte, men da var de der, det 
dukket opp alt sammen. Kort fortalt er «sekstiåtterne» 
en samlebetegnelse på den radikale generasjon av 
studenter den gangen. En del av dem er 70 år i år og er 
de første pensjonistene blant «sekstiåtterne». 

Det skjedde veldig mye på den verdenspolitiske 
scenen i 1968. Hvor all uroen og bråket startet, 
og årsaken, har det vært flere teorier om. Den 
varianten som trolig er riktig var at det startet med et 
studentopprør i de europeiske storbyer og i New York 
og Los Angeles. I Paris, som trolig var startstedet, var 
det store opptøyer, gatekamper mellom studenter og 
ordensmaktene, og det gikk på livet løs. Det hele ble 
avviklet i løpet av 2 fryktelige mai-uker. 

Det begynte fredelig med debatt om undervisningen 
og eksamensordningen ved Sorbonne Universitetet som 
noen fant urettferdig. En nokså ufarlig sak skulle en tro 
i en slik sammenheng, men så ble det politiske systemet 
brakt inn i debatten, kapitalisme m.m. og da begynte 
det virkelig store bråket med de ville gatekampene. 
Sorbonne Universitetet måtte stenge, og studenter 
okkuperte andre universitet, og det var vill røre i disse 
to ukene før det var over i Paris, men det hadde likevel 
rukket å spre seg til mange land over hele kloden, og 
som nevnt var New York og Los Angeles raskt med på 
bråket og uroen. Det ble nye demonstrasjoner i tillegg 
til de som var der fra før for andre saker. 

I USA ble det fart i det som gikk på hudfarge, og 
det hadde vært aktuelt i mange år, men nå endte det 
i en stor massakre i Mexico. Årsaken til alt dette som 
skjedde i 1968 har mange forsket på uten at jeg har sett 
noen endelig konklusjon. 

For selvsagt skjedde det andre ting også av stor 
betydning dette året. Babtistpresten, borgeretts-

forkjemperen og vinneren av Nobels Fredspris, Martin 
Luther King, ble myrdet i Memphis Tennessee, og 
senator Robert F. Kennedy ble skutt i Los Angeles. 
Andre kjente personer som gikk bort det året var 
kosmonaut Juri Gagarin, og vår egen store forfatter, 
Arnulf Øverland døde også dette året, og han var kjent 
langt utover Norges grenser. Tsjekkia ble invadert og 
Vietnamkrigen pågikk. Det siste var noe som opptok 
sekstiåtterne. Alle ønsket fred, men på forskjellige 
premisser til dels.

Jeg husker en kjendis sa at 1968 var det året da 
kvinnene begynte så smått å tusle ut fra kjøkkenet, og 
det er verdt å merke seg.

Sverige er ofte nevnt i omtalen av 1968, men ikke 
Norge i særlig grad. Vi slapp nok noe lettere fra 
tumultene. Bevares, vi merket det jo, men det gikk ikke 
på livet løs. Jeg husker jo kjente politikernavn, som er 
aktive i dag også, og at det var noen husokkupasjoner, 
og ett og annet slikt, men ikke verre enn at det var 
håndterbart for politiet, og de som hadde ansvar for 
ro og orden. Disse studentene likte å være ustelte og 
fillete, langt og tafsete hår m.m. og de sang politiske 
protestviser gjennom bygater og der de ellers ferdes.

  Jeg tenker tilbake på minner jeg selv har fra min 
lille verden i 1968: Det var året Sonja og Harald 
både forlovet og giftet seg. Jackie Kennedy giftet seg 
med Onassis. Vi fikk universiteter i Trondheim og 
Tromsø. Den første hjerte-transplantasjonen med 
overlevelse skjedde da. Jeg hadde opplevd min egen 
50 års-dag, og mannen min, som var litt yngre, måtte 
uførepensjoneres etter en hjerneskade påført ham i 
arbeidslivet av farlige kjemikalier. Vi hadde fått vår 
første ordentlige bil, flunkende ny boble som het MAO 
og var rød selvsagt, og betalt den kontant med penger 
vi hadde spart. Den kostet ferdig registrert kr. 16.000.- 
og det var litt av en sum den gangen. Det tok tid å få 
bil når en hadde bygd eget hus og kommet unna med 
lånene på det. Gjeld var vi redde for. Inntil da hadde vi 
greid oss med en liten motorsykkel og deretter, av alle 
ting, en eldgammel Moskvits, før bobla var vår.

 Den sommeren fartet vi rundt med MAO, iglotelt 
og primus i hele ferien, og besøkte familien i Sverige, 
og jeg kan ikke huske det var regn av betydning den 
sommeren heller. Vi slo oss ned på campingplasser- og 
der møtte vi dem, sekstiåtterne. Stort sett gutter som så 
ut som før nevnt, og med telt som hadde Vietnamflagg 
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i toppen, og ellers markeringer på klær og alle steder 
det var plass til noe. Og de sang protestviser utover 
natten. Det var skikkelige gutter, og jeg tror ikke de 
drakk alkohol, men de virket litt skremmende på meg, 
som var litt lettskremt. Det var jo annen ungdom 
på campingplassene også, som sang litt snillere ting, 
men med snert også, de var med, og her var det jenter 
i mengder også. Når jeg tenker på viser som var 
populære det året så er det først og fremst «Elisabeth-
serenade» som en hørte på alle kanaler fra alle land. 
Men svenske Anna-Lena Løfgren med «Lycklige 
gatan» var også å høre hver dag. Ellers kom Inger Lise 
Andersen med «Fru Johnsen» (den ble det kraftig 
religiøst bråk av), og hun sang «Romeo og Julie» også. 

Og vi må ikke glemme den vi hører enda når det 
passer slik i livene våre - «Vi ska gå hand i hand 
gjennom livet du och jag» - en gammel vest-tysk sang 
som oversatt til svensk havnet i Norge det året, og ble 
sunget av Gunnar Wiklund. Og så Beatles da med 
rocke-balladen «Hey Jude, don`t make it bad….» 
låtskrivere Lennon/Mc Cartney. Den senere norske 
gruppen «Ballade» brukte melodien i et innslag de 
hadde med teksten «Hei Knut». Gruppen «Ballade» 
besto av Åse Kleveland, Birgitte Grimstad, Lillebjørn 
Nilsen og Lars Klevstrand. Cliff Richard med 

«Congratulation» kom til Norge det året også, så Sonja 
og Harald fikk den på bryllupsdagen.

 Vi tok en pustepause jenta og jeg. «Det var mye på 
bare ett år», sa hun. Vi ble enige om at det skjer mye 
hvert eneste år. Vi er kommet til august 2018, og det 
er enda 4 måneder igjen av året. Hittil har det skjedd 
mye allerede som blir med når historien om 2018 skal 
skrives. Det var et voldsomt uvær denne dagen og TV 
sendte referat fra begravelsene til to unge mennesker, 
den ene ble drept av en unggutt, og den andre omkom 
ved en båtulykke. Vi har hatt enormt med skogbranner 
i en unormal varm vår og sommer, og avlingene til 
bøndene svikter. Det er som nevnt skjedd mye hittil, 
og det er mange viktige saker på gang i Storting og 
Regjering, og på vent i rettsapparatet. Livet er skjørt, 
og det gjelder å ta vare på tiden, for den blir vekk hele 
tiden. Og ikke minst må vi huske på å ta vare på gleden, 
takknemligheten og kjærligheten, for det er en vesentlig 
del av livet vårt det også, og attpåtil er den helt gratis.

Hilsen fra A.L.F.-ere i Telemark

Hilsen Else B Andren
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- Kontakt oss

Oversikt regionstyret, lokallag og landsforeninger

Regionstyret 2017 – 2019
Leder:  
Gunvor Hegni  
(Permisjon)

Nestleder:  
Stein Wilmann (fungerende leder) 
Tel.: 90 62 85 04 
stein.gorgonvaktmester.net

Styremedlemmer: 
Atle Haglund (fungerende nestleder) 
Tel.: 93 05 42 44 
atle@atlesiden.no

Åse Synnøve Jakobsen 
Tel.: 90 63 10 46 
asesynjakobsen@hotmail.com

Birgitte Holmsen 
Tel: 98 84 22 21 
bibbi@holmsen.no

Varamedlem: 
Inger Kvennodd 
Tel.: 91 59 70 21 
v-kvenno@online.no

Vibecke Selliken 
Tel.: 98 82 27 76 
vibeckesel@msn.com

Leder for ambassadørene 
Inger Kvennodd 
Tel.: 91 59 70 21 
v-kvenno@online.no

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

NHFU Oslofjord Vest
Leder: Bjørn R Henriksen 
burn.ragnis@gmail.com

NHF Nesten Voksen
Leder: Birgitte Holmsen 
birgitteh@nhf.no

Lokallag 
NHF Bamble 
Kontakt regionskontoret

NHF Drammen og omegn 
Kontakt regionskontoret

NHF Gol 
Marie Hoftun Treverket 
Tel.: 41 42 21 34 
mtreverk@online.no

NHF Grenland 
Inger Kvennodd 
Tel.: 91 59 70 21 
v-kvenno@online.no

NHF Holmestrand 
John Arild Svensen 
Tel.: 47 26 87 50 
johnsvensen14@gmail.com

NHF Hovet 
Magda Lerberg 
Tel.: 95 21 26 44

NHF Hurum 
Kassiani Zissis Eriksen 
Tel.: 32 79 46 15 
kassianizissis@gmail.com

NHF Kongsberg  
Anne Marie Vike 
Tlf: 48 36 20 61 
vike.am@hotmail.com

NHF Nome 
Kari Dahl  
Tel.: 97 16 37 88 
karigdah@online.no

NHF Nore og Uvdal 
Inga Haugen 
Tel.: 98 61 29 89 
ingakravik@gmail.com

NHF Ringerike  
Vidar Knutsen 
Tel.: 90 75 90 30 
vidarknutsen@hotmail.no

NHF Røyken 
Lisbeth Larsen 
Tel.: 91 31 66 86 
lisbetl2@online.no

NHF Søndre Vestfold 
Gro Børresen Rohde 
Tel.: 91 73 59 63 
nhfsondrevestfold@gmail.com

NHF Vestfossen 
Jan Ronald Skogsrud 
Tel.: 92 61 37 94 
jaskogs@online.no

NHF Vest Telemark 
Gunvor Hegni  
Tel: 35 05 22 95 / 90 95 22 95 
ghegni@online.no

Arbeidsmiljøskaddes 
Landsforening:
ALF Buskerud 
Jan Arne Dammen 
Tel.: 90 59 31 53 
arnedam@online.no

ALF Telemark 
Kontakt regionskontoret

Handikappede Barns 
Foreldreforening:
HBF Buskerud og Vestfold 
Ulrika Kirudd Letmolie 
Tel.: 98 69 34 33 
ulrika.kirudd.letmolie@hbf.no 

HBF Notodden 
Tone Margit Ø Steinhaug 
Tel.: 90 63 01 17 
ton-stei@online.no

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

Landsforeningen for 
Ryggmargsskadde:
LARS Oslofjord Vest 
Leif Helge Svae 
Tlf.: 917 56746 
leif.helge@gda.as

Landsforeningen for Amputerte:
LFA Oslofjord Vest 
Leif Larsen 
Tlf.: 48 28 49 01  
le-l2@online.no

Landsforeningen for 
Nakkeskadde:
LFN Telemark 
Hanne Kristin Tuvnes 
Tel.: 94 17 60 30 
hetuvnes@sf-nett.no

LFN Buskerud 
Kontaktperson: Vidar Holst 
Tel.: 95 87 45 97 
vidhols@online.no



Xpert Installasjon AS er en totalleverandør av elektrotjenester. 

Vi er et Vestfoldbasert elektrikerfirma med hovedkontor i Tønsberg. 

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

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

serviceoppdrag og store prosjekter. Faglig dyktighet og gode løsninger 

er det som kjennetegner oss.

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

S A N D E F J O R D T Ø N S B E R G

H O L M E S T R A N D

Nordre Kullerød 8, 3241 Sandefjord 
www.byggogmaskin.no

L A R V I K

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

MURMESTER 

DAG 
Tel: 33 36 91 69 - www.dagarnenilsen.no

ARNE NILSEN t 

Tlf. 815 22 130
www.alektum.no

LARVIK GRANITE AS
Storgata 128
3262 Larvik

Tlf. 33 13 82 00
www.larvik-granite.no

 

UTLEIE AV LOKALER TIL: 
Kontor ‐ Kontor‐hotell 

Lager / Lager‐boder ‐ Bu�kk  www.holmestrandutvikling.no 

1.1.3

PROFILELEMENTER
LOGO
MED LokAL LoGo/MErkEr

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

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

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

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

Det er ikke tillatt å kombinere egen logo
med lokalt navn satt i Antenna Bold
Condensed.

D

D

D

D
D
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Landsforeningen for 
Polioskadde:
LFPS Buskerud 
Wera Fjeld 
Tlf: 41 51 88 48 
wera.fjeld@ebnett.no

LFPS Telemark 
Jan Ivar Hennum 
Tel.: 41 33 88 48 
jan-henn@sf-nett.no

LFPS Vestfold 
Torunn Jacobsen 
Tel.: 91 19 34 61 
toru-jac@online.no

Landsforeningen For 
Slagrammede: 
LFS Buskerud 
Kontakt regionskontoret

LFS Telemark 
Tron Tofsland 
Tlf.: 45 63 21 02 
ttofslan@online.no

LFS Vestfold 
Arne Mjåland 
firehjuling@gmail.com 

Landsforeningen for kvinner 
med Bekkeløsningsplager:
LKB Buskerud 
Astrid Torgersen Lunestad 
Tel.: 41 10 65 56 
astrid@lunestad.com

LKB Telemark 
Inga Lill Gabrielsen 
Tlf.: 92 65 30 11 
telemark@lkb.no

LKB Vestfold 
Sol-Hege Nathalie Kotte 
Tel.: 41 23 29 33 
vestfold@lkb.no
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Avtroppende generalsekretær

Takk for meg!

Det er en tid for alt, og min tid er nå kommet! 

Som dere sikkert har fått med dere, går jeg av som 
generalsekretær og avslutter mitt arbeidsforhold i 
Handikapforbundet nå i september. Landsmøtet i juni 
2017 vedtok en ny og fantastisk fremtidsrettet strategi 
for forbundet fram til 2021, og jeg mente at det var 
formålstjenlig med en ny toppleder i administrasjonen 
for å samme med sentralstyret lede forbundet framover 
i tråd med strategiens føringer. Ny visjon og en voldsom 
«drive» i hele organisasjonen i forbindelse med 
prosessen som førte til landsmøtets vedtak fortjener 

også en generalsekretær som ikke sitter altfor fast i 
gammelt tankegods og tidligere erfaringer. Jeg bestemte 
meg derfor allerede i sommerferien i fjor om at min 
tid var over i Handikapforbundet. Jeg informerte 
forbundsleder og sentralstyret om min beslutning på 
sensommeren i fjor, men styret ville at jeg skulle lede en 
omstillingsprosess i administrasjonen før ansettelse av 
ny generalsekretær. Og jeg er blitt bønnhørt! Forbundet 
kunne ikke fått en mer dedikert og framtidsrettet 
generalsekretær enn Sunniva Ørstavik. Sunniva, som er 

Generalsekretæren hadde full kontroll under innflyttingen i nye lokaler på «Galleri Oslo». (Foto: Karen Kvam)
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Avtroppende generalsekretær

Servitør: Arnstein har aldri vært redd 
for å ta i et tak der det trengs - her som 
servitør, trolig under et medlemsmøte.

Den gang da: Faksimile 
av «Nyansatt-intervju» med 
Grendahl fra tidlig nittitall.

tidligere Likestillingsombud, har ideologien og verdiene 
til Handikapforbundet godt innunder huden. Sunniva 
ser også verdien og viktigheten i organisasjonens 
medlemmer og tillitsvalgte, så fremtiden ser lys ut 
forbundet. 

Jeg kommer uten tvil til å savne gode kollegaer, 
tillitsvalgte og medlemmer som jeg har vært så heldig 
å bli kjent med gjennom mine 29 år i forbundet. 
Jeg startet mitt virke i Handikapforbundet som 
organisasjonskonsulent i daværende Oslo Fylkeslag av 
NHF i desember 1989. Fortsatte som avdelingsleder i 
organisasjonsavdelingen i forbundet sentralt i 1999, ble 
assisterende generalsekretær etter en omorganisering 
i 2007, og generalsekretær fra 2012. Jeg har med andre 
ord fått en bred forankring i organisasjonen, og har ikke 
tall på alle de fantastiske medlemmene og tillitsvalgte jeg 
har møtt gjennom disse årene. Jeg har også vært til stede 
på hundrevis av årsmøter og samlinger i organisasjonen, 
og har alltid ment at organisasjonens viktigste ressurs 
er medlemmer og tillitsvalgte, som gjør en formidabel 
jobb for å skape et godt sosialt miljø og som står i krigen 

til daglig for å gjøre hverdagen bedre for funksjonshem-
mede. Jeg vil derfor takke hver og en av dere for et godt 
samarbeid gjennom disse årene, og takk for innsatsen 
dere gjør. Uten medlemmer og aktive tillitsvalgte hadde 
ikke organisasjonen oppnådd de resultatene som vi tross 
alt har gjort gjennom de 29 årene jeg har vært så heldig å 
være en del av dette fellesskapet. 

Jeg føler meg jo ikke gammel, men må nok innse at jeg 
er gammel nok til å bli såkalt tidligpensjonist! Dette var 
mitt eget valg, og jeg tror nok at for min egen del var 
dette et godt valg, og definitivt et godt valg for organisa-
sjonens videre utvikling. 

Kommer helt sikkert til å savne både gode kollegaer og 
medlemmer/tillitsvalgte, men jeg fortsetter som medlem 
av forbundet, og kanskje vi ses en dag? 

Igjen – takk for følget og takk for at jeg har hatt gleden 
av å bli kjent med hver og en av dere som er fantastiske 
ambassadører i det viktigste talerøret for handikapsaken 
gjennom tidene! 
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Kryssord

Se løsning på side 42Kryssord
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Kalender og Sudoku

Lokallagskalender 2018

SEPTEMBER
03    NHF Nome - Medlemsmøte 
13-16  ALF Buskerud - Høsttreff 
18    LFPS Buskerud - Medlemsmøte
20    NHF Grenland - Medlemsmøte
22-23  NHF Hovet - Medlemstur til  
     Lærdal
25    NHF Gol - Medlemsmøte
26    NHF Kongsberg - Medlemsmøte

OKTOBER
01    NHF Nome - Medlemsmøte 
08    ALF Buskerud - Medlemsmøte
18    NHF Grenland - Medlemsmøte
23    NHF Gol - Medlemsmøte
24    NHF Kongsberg - Medlemsmøte

NOVEMBER
05    NHF Nome - Medlemsmøte 
12    ALF Buskerud - Medlemsmøte
22    NHF Grenland - Medlemsmøte
23    LFPS Buskerud - Julemøte 
27    NHF Gol - Medlemsmøte

DESEMBER
01    LFPS Telemark - Julebord 
05    NHF Kongsberg - Juleavslutning 
10    ALF Buskerud - Julemøte

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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- NHFs hedersnål

Heder og ære 
Regionstyret i NHF Oslofjord Vest har 
besluttet å gi NHFs hedersnål i sølv til Solveig 
Kristiansen (NHF Nore og Uvdal), Sigrid Risdal 
(NHF Gol), Elias Nakken (LFPS Telemark) 
og til Jorun Bergflødt (NHF Holmestrand). 
Kunngjøringen ble gjort på regionens leder- 
og fellessamling på Merket siste helgen i 
august. 

NHFs hedersnål i sølv er innstiftet som 
et uttrykk for den anerkjennelse forbundet 
ønsker å gi til enkeltpersoner i eller utenfor 
egen organisasjon som etter langvarig 

tjeneste eller på ekstraordinær måte har 
bidratt til å fremme funksjonshemmedes 
interesser i samsvar med NHFs formål og 
prinsipper.

Dessverre var ingen av de som ble tildelt 
sølvnål i år tilstede på årets lederkonferanse, 
og vil derfor overrekkes denne 
hedersutmerkelsen på et senere tidspunkt. 

Vi gratulerer! 

Løsning 
kryssord fra 
side 40
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Allsidig og kreativ fotograf, klar for nye oppdrag.
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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.

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.

Løsning sudoku fra side 41
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En hilsen fra utvekslingsdeltakerne
Nå i høst startet NHFU opp utvekslingsprogrammet 
sammen søsterorganisasjonen FEDOMA i Malawi. 
Fire deltakere deltar på utvekslingen, to fra NHFU 
og to fra FEDOMA. Deltakerne skal bo og jobbe 
sammen frem til jul. Første del av utvekslingen 
foregår i Trondheim, men andre del foregår i 
Malawi. Fokuset for utvekslingen er å jobbe mot 
en inkluderende skole. I både Norge og Malawi 
ekskluderes funksjonshemmede barn fra å ta del i 
utdanning på lik linje som alle andre.

Henriette Andreassen, Amir Hashani, Patricia 
Moyo og Mishech Shadreck Mithi er stolte 
prosjektdeltakere. Her er deres tanker om 
prosjektet:

«Vi er her fordi vi skal hjelpe skolene til å bli 
tilrettelagte», sier Henriette. I Norge er det kun 20 
% av alle grunnskolene som følger forskriftene til 
universell utforming. Dette skal deltakerne gjøre 
noe med. «Også skal vi prøve å endre holdningene 
til folket», sier Amir. Negative holdninger er en 
stor barriere for å skape en inkluderende skole. 

«Vi er her for å gjøre forskjellene mindre. For å 
gjøre skolene for alle», sier Patricia. I dag er det 
dessverre ikke alle funksjonshemmede barn som 
får den undervisningen de har rett på. Dette skaper 
store forskjeller i kvaliteten på undervisningen som 
gis. «Vi er her i Norge for å få myndigheten til å 
forstå hvorfor det er viktig med tilrettelagte skoler, 
sier Misheck. Dersom alle skolene hadde vært 
universelt utformet, hadde dette vært et skritt på 
veien for å skape en inkluderende skole. 

Deltakerne ser fram til en innholdsrik høst der 
de skal lære av hverandre og jobbe sammen for å 
skape en skole for alle, og videre et inkluderende 
samfunnet. Jeg kan røpe at de har allerede 
arrangert internasjonal kveld for medlemmene 
i Trøndelag og hatt en aksjon på Trondheim torg 
som skapet stor oppmerksomhet for tilskuerne. 
Dette kun etter to uker sammen i Trondheim! Jeg 
gleder meg til å se hva denne gjengen får til utover 
høsten.

- Martine Eliasson Prosjektkoordinator

Returadresse:
Norges 
Handikapforbund
Oslofjord Vest
Skogergaten 1
312 Tønsberg
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