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Fungerende 
regionleder

Stein Wilmann 
Nestleder i regionstyret

Ett år har gått…

Hei alle sammen! Som den observante 
leser legger merke til er det ikke 
regionleder Gunvors blide åsyn 
som smiler mot dere, men nestleder 
Stein. Jeg er for tiden fungerende 
leder i og med at Gunvor for tiden er 

sykemeldt fra vervet sitt. Og for min egen del synes jeg 
det er litt hyggelig å vite at man fungerer…

Et år har gått står det i overskriften. Et år siden hva? 
Jo det er når dette leses ca. ett år siden siste landsmøte, 
et landsmøte som var en viktig milepæl i historien vår. 
«Hva var det som var så viktig med det da?», tenker du 
kanskje? Jo, da ble det vedtatt en ny strategi. Ikke bare 
litt flikking og justeringer på en gammel strategi, men 
en helt ny strategi! «Betyr det at vi står for noe annet nå 
enn vi gjorde før?» Neida, holdningene, de overordnede 
meningene og synet på samfunnet er det samme. Rett 
nok vedtok vi et nytt politisk program også, men det 
var mer en revidering av det gamle prinsipprogrammet. 
Så det som virkelig er nytt er hvordan vi skal jobbe for 
å nå de målene vi har satt oss! Og her famler vi alle 
sammen. Sentralstyret famler. Administrasjonen på 
Galleriet famler. Regionene og regionkontorene famler 
og forhåpentligvis famler dere litt dere i lokallagene 
også. Noen har kommet godt i gang med famlingen, 
mens andre famler for å komme i gang med å famle. 
De som famler minst er ungdommene i NHFU. Men 
det er jo ikke så rart for de har ikke masse historikk og 
erfaringer å drasse på. De kan bare sette i gang med 
«noe» og se om det funker. Og funker det gjør de mer 
av det, og funker det ikke så slutter de med det og gjør 
noe annet. Og det bør vi som har vært med en stund 
også bli flinkere til å gjøre.

Jeg vil oppfordre alle lokallagene til å bestille noen 
eksemplar av strategien hvis dere ikke allerede har 
gjort det. Det står mye der, og jeg forventer ikke at 
dere skal sette i gang med alt som står der. Men om det 
man setter i gang av tiltak og aktiviteter er i tråd med 
tankegangen som ligger til grunn for strategien, ja da 
er vi godt i gang. Og hva er så den nye tankegangen? 
Det er noen sitater fra strategien som gjentas ofte. «Vi 
skal være der folk er!» «Vi skal satse ungt!» for ikke å 
snakke om «det store VI’et». At vi skal tenke «vi», og 
ikke «de andre og oss». Og skulle du nå tenke at «det 
er da ikke noe nytt?», så har du til en viss grad rett i 
det. Jeg har vært fungerende leder en gang tidligere, og 
hadde da gleden av å skrive lederen til «Regionsnytt 
nr. 1/07», altså for 11 år siden. Og da skrev jeg om, og 
oppfordret til samarbeid både på tvers og oppover/
nedover i organisasjonen. Så den nye strategien er ikke 
bare revolusjonerende og ny, men inneholder også en 
del tanker mange har tenkt, men som aldri har kommet 
i noen offisiell strategi før.

De siste linjene i denne lederartikkelen vil jeg bruke 
på å hedre Torleif. Den kjære organisasjonskonsulenten 
vår som nå går av med førtidspensjon. Vi vil takke deg 
for alt det gode arbeidet du har gjort og alle de gode 
samtalene du har hatt uansett hvor du har vært. Du er 
en mild og fin person som på din lune og gode måte 
håndterer alle situasjoner på en god måte. Jeg vil ønske 
deg lykke til med den nye tilværelsen, og håper at du 
og Eva nå får massevis av tid til å kose dere i leiligheten 
deres i Albania.

GOD SOMMER ALLE SAMMEN!!
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Anna-Lisbeth Mikalsen
Regionkontorleder

Sol, sommer & ungt 
engasjement – I love it!

Så er den her igjen: Denne deilige varmen som 
kommer, når solen gradvis står høyere på himmelen og 
gjør dagene både lengre og lysere, og før man helt «vet 
ord av det» har våren gått over til sommer. Jeg synes 
alle årstider har sin sjarm, men denne tiden på året, er 
for meg helt fantastisk!

Denne sommeren er det ikke bare blomstene som 
spirer og gror rundt oss, men også engasjementet blant 
ungdommene i organisasjonen vokser. Dette skjer 
takket være innholdet i vår nye strategi som ble vedtatt 
på vårt landsmøte i fjor. Hjernen bak vår nye strategi, 
Ragnhild Heggen har en stor del av æren for dette. Som 
prosjektleder brukte hun sitt store engasjement for vår 
sak, og hennes engasjement smittet lett over på oss som 
deltok i prosessen, så tusen takk Ragnhild. 

Vi har nå blitt mye mere synlige, fordi vi har blitt 
mere bevisste på å markere oss tydeligere. Dette gjør vi 
både ved å delta på flere type arenaer, enn det vi gjorde 
tidligere, og ved å markere oss på arrangementer som 
er i regi av andre. Som eksempel kan nevnes at vi i år 
har vært med i 8. mars-tog flere steder i landet med 
parolen «Frihet også for verdens rullende kvinner» og i 
1. maitog med parolen «Arbeid for alle». I tillegg har vi 
deltatt - og vi kommer til å delta - på «Pride-paradene» 
som arrangeres flere steder i landet. Med dette ønsker 
vi å være med å feire mangfoldet i samfunnet vårt og å 
markere tydelig at «en får værra som en er». Dermed 
er vi i gang med å endre holdninger, både internt i 
organisasjonen og eksternt.

Å lære seg å «løfte i flokk» er en kunst og en 
metode jeg synes ungdommene våre er spesielt 
flinke til, og i spissen for dette har vi vår fantastiske 
ungdomskoordinator Sissel Eidhammer. Med sitt gode 
humør og sitt store engasjement er hun en stor ressurs 
for oss alle. Det er mye takket være henne at vi straks 
har ungdomslag i alle regionene i Handikapforbundet, 
dette er strålende! Hvem skulle trodd dette for bare 
noen få år siden? 

Vi har mye å lære av ungdommene våre: Bare se 
på hvordan de «løfter» hverandre! Ved å heie på 
hverandre, rose hverandre og ved å vise hverandre 
omsorg, skaper de et fellesskap som det er godt 
å være en del av. De bryr seg ikke hverken om 
kommunegrenser, fylkesgrenser eller landegrenser, når 

det gjelder å være på tilbudssiden for hverandre og å 
vise at de bryr seg om hverandre. Dagens teknologi 
med sosiale medier gjør dette mulig for oss alle. Jeg 
tror dette er oppskriften på å lage et sterkt fellesskap 
og på å få engasjementet ut i alle kriker & kroker i 
handikapforbundet. Ved å heie på hverandre, løfter vi 
flokken <3

Vi ønsker også å bli et sterkt fellesskap i regionen og 
for å lage dette inviterer vi derfor alle medlemmene 
våre til Merket i Valdres 24. til 26. august i år. Du 
kan lese mer om dette et annet sted i bladet. Om 
påmeldingsfristen har gått ut når du leser dette, så 
fortvil ikke, jeg skal prøve alt jeg kan for å finne en 
plass til alle som ønsker å være med denne helgen, så 
det er bare å ta kontakt med meg. Ved å lage et sterkt 
fellesskap blir det enklere for oss å kjempe sammen 
for våre viktige saker: Som både handler om fysisk 
utilgjengelighet og om ekskluderende holdninger som 
gjør at mange med funksjonsnedsettelser fremdeles 
ikke kan delta på lik linje med andre i samfunnet. 

Avslutningsvis ønsker jeg å takke snille og gode 
Torleif, som i disse dager trer inn i pensjonistenes 
rekker. Takk for all tid, krefter og energi du har brukt 
for å kjempe for funksjonshemmedes sak i de årene du 
har jobbet i handikapforbundet. Jeg ønsker deg gode 
dager som pensjonist!

Nyt sommeren alle sammen & vær gode med 
hverandre :))

- Anna-Lisbeth
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Lufta er for alle!

Tekst og foto: Jan Arne Dammen

Ønsker du deg en ny hobby? Hvorfor ikke prøve seilfly 
som din nye sommeraktivitet? 

Drammen Flyklubb tilbyr rullestolbrukere teoretisk og 
praktisk opplæring som fører frem til seilflybevis. 

Teoriundervisningen foregår i klubbens nye universelt 
utformede klubbhus, som blant annet er utstyrt med 
rullestolrampe, stort bad og toalett, samt hvilerom. 

Den praktiske opplæringen foregår i et fabrikknytt 
to-seters skolefly som klubben mottok i mai 2016. 
Flyet er identisk med vanlige to-seters seilfly, men er 
i tillegg utstyrt med ett ekstra håndtak som styrer de 
funksjonene som vanligvis blir styrt med bena. 

Hvis du er rullestolbruker og ønsker mer informasjon 
om hvordan bli seilflypilot, kan du kontakte 
seilflyinstruktør på e-post: ghc@drammenflyklubb.no
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Aktivitetsdagen ble 
gjennomført for første, men 

ikke siste gang

3. mars i 5- og vindstille arrangerte Handikapforbundet en flott  
aktivitetsdag i Skien fritidspark for små og store medlemmer.

Tekst: Birgitte Holmsen. Foto Anna-Lisbeth Mikalsen
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Kjekehockey: Skien Kjelkehockey stilte både 
med mannskap og utstyr for en dag på isen.

Snørikt: Å lage snøskulptur 
engasjerte store og små. 
Ungdommene var ivrige til  
å teste vinterutstyret.
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- aktivitetsdagen

Aktivitetene var postet rundt i 
vakre vinterlige omgivelser: Du 
kunne velge mellom:
•	 Utstiller og prøving av  
 aktivitetshjelpemidler
•	 Hinderløype for barn og voksne  
 med kjegler og spray på isen.  
 Denne ble bemannet opp med  
 stoppeklokke for de som ønsket  
 det. Man kunne øve seg så  
 mange ganger man ville 
•	 Kjelkehockey ved Skien  
 kjelkehockeyklubb 
•	 Natursti & Quiz for barn og  
 voksne. Disse lå rundt is-stadion
•	 Is-skulpturlaging og is-fisking  
 ved Den Norske Turistforening  
 (DNT) Telemark. 
•	 Grilling av pølser & Marshmallows 
•	 Miniforedrag ”Klart Det Går”  
 ved DNT Telemark

Dagen ble avsluttet med premie-
utdeling og friske rød kinn etter å 
ha vært aktive ute med mye frisk 
luft en hel dag. Det så ut som de 
fremmøte koset seg veldig: Det var 
latter, smil og gode samtaler. Vi 
fikk gode tilbake meldinger og folk 
ønsket arrangementet tilbake til 
neste år. 

Vi fikk vist ulike aktiviteter ute og 
synliggjort at det ikke bare er ski 
og slalåm du kan velge mellom av 
vinteraktiviteter. Det fines andre 
gøyale vinteraktiviteter også. Det 
ble bålkos og samling rundt bålet 
med bålkaffe og en god prat, det 
satte også flere pris på. Vi fikk 
dermed også mulighet til å bygge 
samholdet sterkere blant våre 
medlemmer, når vi har en slik 
fellessamling. Vi er også i en annen 
setting enn når vi er sammen på 
kurs på hotell.

Vi takker for alle frivillige som 
bidro til at denne dagen ble en flott 
opplevelse for alle. Vi håper også 
å få til dette neste år sammen med 
frivillige samarbeidspartnere og 
håper at enda flere har mulighet til 
å bli med oss da.

Dagen var sponset av Extra 
Stiftelsen og et samarbeid mellom:

Olympisk mester: Det er ikke enkelt å se 
at det skjuler seg en olympisk mester bak 
gitteret. Regionstyremedlem Atle Haglund har 
flere OL-gull både i ispigging og kjelkehockey 
og delte villig vekk sin kunnskap til mange 
deltagere denne dagen.

Medaljefangst: 
Medaljegrossisten 
Leon fikk flest 
medaljer denne 
aktivitetsdagen. Både 
i snøskulpturlaging, 
Quiz’ og barnas 
natursti stakk han 
av med medaljer. Vi 
gratulerer!



11

Graviditet, barn, funksjonshemning
Tekst: Birgitte Holmsen Foto: unsplash.com

Er et viktig tema men dessverre 
er det et stort tabulagt tema i vårt 
samfunn. I mange familier der 
et av familiemedlemmene har en 
funksjonshemning, er graviditet et 
«ikke tema» rundt middagsbordet 
for hun/han, fordi det er storesøster 
og lillebror som skal føre familien 
videre. IKKE DU, du har nok 
med deg selv du, du får ikke 
barn, du får håpe på tantebarn 
du. Slike holdninger blant sine 
nærmeste er det mange unge 
funksjonshemmede som opplever. 
Jeg selv er også er en av de. 

Når jeg var i 20 års alderen var 
det kun en i min nærmeste familie 
som spurte om jeg ville ha barn, 
om jeg hadde tenkte på det, og det 
var min kjære mormor (gud som 
jeg savner henne). Heller ingen 
andre rundt meg tok opp tema, der 
blir man dømt sønder og sammen. 
Kanskje det var fordi jeg ikke 
forguder barn jeg ikke ble spurt, og 
fordi jeg blir fort lei barn og fordi 
jeg sier bestandig ‘’ jeg hadde aldri 
hæla og jobbe i barnehage’’ og det 

er helt sant. Men det hadde vært 
godt, ikke minst for selvtilliten, og 
hatt den samtalen rundt bordet og 
være en del av den og at foreldre 
kan være mer åpen om temaet. 

Jeg hadde også ønsket når jeg var 
i 20 årene at fastlegen min hadde 
tatt opp tema og vist meg at det er 
hjelpemidler og assistent å få, og at 
ting kan bli tilrettelagt for deg hvis 
du virkelig ønsker deg barn, men 
tema var ikke hos fastlegen heller. 
Men hvis jeg virkelig hadde ønsket 
meg barn fra jeg var midt i 20 årene 
og etter at jeg hadde fått en fast 
partner, så hadde jeg nok kjempet 
mere for det..

Så min lille oppfordring til 
unge funksjonshemmede som 
virkelig ønsker å blir foreldre: 
Snakk med en eller flere personer 
som du stoler på. Sjekk nettsider 
om hjelpemidler og tør å ta de 
samtalene rundt bordet hjemme. 
Flere brukerorganisasjoner har 
nå brosjyremateriell og noen 
har temakvelder og kurs. Det 
er også fagpersoner rundt på 

spesialsykehusene som man kan 
søke råd og veiledning hos. Det er 
en tøff kamp å kjempe, men det 
er du som kjenner kroppen din 
best og kan finne gode løsninger 
i svangerskapet og etter babyen 
er født. Tenk godt igjennom dette 
sammen med din partner og ikke la 
dere knekke av andres holdninger. 
Det er deres eget valg. 

Vi må sammen sette tema mer ut 
i fokus og vise at vi er like dyktige 
foreldre som alle andre på godt og 
vondt. Vi har like mye omsorg og 
kjærlighet i oss som en hvilken som 
helst mor, kanskje enda mer. Vi må 
kjempe for å få vekk disse krekne 
holdningene om at mennesker med 
nedsatt funksjonshemning ikke kan 
få barn.

Det er ingen som kan nekte 
mennesker med nedsatt 
funksjonshemning og få barn, da er 
det ganske mange funksjonsfriske 
som heller ikke burde fått barn! Det 
viser statistikkene mot seksuelle 
overgrep og mishandling mot barn.
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- aktuelt

- aktuelt

Vi gratulerer ALF Buskerud  
med 30 årsjubileum! 

Arbeidsmiljøskaddes Landsforening (ALF) i Buskerud 
fyller 30 år i år. Hurra! Dette ble markert på lokallagets 
årsmøte tidligere i år, med bløtkake og marsipankake 
(som smakte nydelig ). 29. medlemmer, i tillegg til 
undertegnede, hadde funnet veien til årets årsmøte som 
ble holdt på Hermansentret i Mjøndalen 12. februar. 
God stemning blant medlemmene gjør at man alltid 
føler seg velkommen i til lokallagets arrangementer. 

Årets årsmøte valgte følgende styre:  
Leder: Jan Arne Dammen, nestleder: Olav Olavsbråten. 
Kasserer: Olav Olavsbråten, sekretær Inger-Lise 
Olavsbråten, styremedlemmer: Sverre Heimsvik, Sigurd 
Olavsbråten og Nils Petter Berg. Varamedlemmer: Tove J. 
Bjørge, Kåre Hansen.

ALF Buskerud er et aktivt lokallag som tilbyr medlem-
mene både trim- og kafemøter hver uke. Dette er 
viktige arenaer både for arbeidsmiljøskadde og deres 
pårørende, hvor det gjennomføres en rekke likeper-
sonsamtaler i uformelle omgivelser. Mer informasjon 
om tid og sted til dette finner du i lokallagskalenderen 
bakerst i dette bladet. 

Vi ønsker den nye lokallagstyret lykke til i den 
viktige jobben som gjøres for medlemmene i ALF 
Buskerud, og gratulerer med jubileet!

Tekst og foto: Anna-Lisbeth Mikalsen
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- aktuelt

Årsmøte og inspirasjonssamling  
for LFN i Telemark

Kombinasjonen av sosialt samvær, inspirasjonsfore-
drag, årsmøte, egenpleie i varmtbasseng og litt spabe-
handling er trolig en suksessfaktor for de fleste. Hvert 
fall var de slik for den flotte gjengen med medlemmer i 
Landsforeningen for Nakkeskadde i Telemark.

De startet opp denne sure vinterhelgen med inspi-
rasjonsforedrag med coachen Terje Nordkvelle. For 
telemarkinger er nok Terje Nordkvelle mer kjent som 
ansatt i NRK. I hans foredrag tok han opp temaer som 
dreier seg om mindfulness. Mindfulness dreier seg om 
å lære seg teknikker for å tenke positivt selv om plager 
og «vondter» preger hverdagen. Mye latter og god 
stemning under presentasjonen tyder på at temaet gikk 
rett hjem for deltakerne.

Årsmøtet ble gjennomført senere på dag og rundt 1/3 
av lokallagets medlemmer var til stede. Lokallaget har 
det siste året av forskjellige grunner hatt liten aktivitet, 
men det er nå optimisme i lokallaget igjen og man er 
innstilt på å ha mer aktivitet i året som kommer. Laget 
ønsker å få til inspirerende foredrag for medlemmene, 
de ønsker å samle medlemmer for sosialt samvær 
der fokus skal være diagnose, presentasjon av ulike 
behandlingsmetoder for nakkeskadde. De ønsker også 
å være synlige i Telemark slik at de kanskje kan komme 
til flere medlemmer. En måte å få dette til på er at laget 
nå vil prioritere likepersonarbeidet.

Grenseløst ønsker laget lykke til med masse flott 
aktivitet det neste året.

Tekst: Torleif Støylen Foto: LFN Telemark

Tekst: Arne Mjåland

På 3 hjul i Sandefjord

Nå er det startet opp en ny sykkelgruppe for funk-
sjonshemmede i Sandefjord.  Den er åpen for alle 
med funksjonsnedsettelse. Gruppen organiseres av 
Landsforeningen for slagrammede (LFS) i Vestfold i 
samarbeid med Re sykkelklubb. Aldersgrense er fra 15 
år. Syklister med liggesykler, sittesykler, tandemsykler 
og 2 hjulsykkel er velkommen.

Vår målsetting er:
 - Være med å øke sykkelinteressen for  

 mennesker med nedsatt funksjonsevne.
 - Være med å skape felles sykkelglede og felles  

 mestring ved å møtes og trene sammen med  

 andre funksjonshemmede, ungdom og eldre.
 - Være med å gi en meningsfylt aktivitet og hverdag.
 - Gi råd og veiledning.

Treningstid er ca. 2 timer inkl. 30 min pause 

Det settes opp nye datoer for trening etter sommeren.  

INFO: Tlf: 901 98 305, firehjuling@gmail.com

På 3 hjul med LFS Vestfold er også på facebook. 
Gruppen er åpen for alle med funksjonsnedsettelse
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- aktuelt

Klare for nytt Mountain Rally
Fjorårets suksess ga mersmak: Onsdag 27. juni arrangeres Mountain Rally  

på Haglebu Fjellstue for andre gang.
Tekst og foto: Ida C. Freng

Knallsuksessen i 2017 får Haglebu Fjellstue til å 
arrangere det populære rallyet igjen. I fjor tok flere 
busslaster og mange privatpersoner turen til det 
idylliske området, der man takket være leverandør-
utstillinger kunne få prøve ut flere ulike typer 
terrenggående rullestoler i sine rette element.

Et foreløpig program kom på plass i april, og lyder  
som følger:
•	 11:00 Åpning m/ velkomsttale & informasjon
•	 11:15 Innlegg fra hovedsponsor, Assister Meg
•	 13:30 Rallyet starter & avsluttes med premieutdeling
•	 16:30 Foredrag av himmeljegerne og underhold-
ning  
     fra scenen
•	 18:00  Arrangementet avsluttes

På sin Facebookside om arrangementet opplyser 
arrangøren at det i tiden fra åpningen er ferdig og til 
rallyet starter er god tid for alle til å prøvekjøre og 
teste hjelpemidlene og produktene leverandørene har 
med seg, både i og utenfor løypa. Mat og drikke selges 
under hele arrangementet.

Det tas ikke værforbehold, arrangementet gjennom-
føres uansett. Ved dårlig vær foregår underholdningen 
i storsalen inne på Fjellstua, og det settes opp telt 
utendørs. Takket være sponsorene er arrangementet 
gratis, og det er ingen påmelding.

Litt kjendisfaktor blir det også- i år som i fjor: I be- 
gynnelsen av mai kunne arrangøren avsløre at Mads 
Østberg og Anders Grøndahl kommer, og det blir 
mulighet til å både få med seg superduell mellom de to 
sjåførene- eller å utfordre dem selv i rullestolrally.

Ønsker man seg mer enn en dagstur tilbyr fjellstua 
overnatting, der man kan leie leiligheter som egner 
seg for funksjonshemmede, med høyt toalett, og 
rullestolramper ved dørene.

Fakta:
Haglebu er en liten plass som ligger 800 
moh. kun to timer fra Oslo. Fra Oslo kjører 
du inn i Buskerud Fylke til Drammen. Her 
følger du veien videre forbi Hokksund. Når 
du kommer til Modum og Åmot, så skal du 
ta veien mot Eggedal. Du kommer først til 
Prestfoss og neste er Eggedal. Du følger 
riksvei 287 videre opp på fjellet og nå er du 
kommet til Haglebu. Haglebu – Drammen 
111 km Haglebu – Larvik 150 km Haglebu – 
Oslo 130 km Haglebu – Gol 50 km

Godt besøkt: 
 Fjorårets rally var en stor suksess.



16 

- aktuelt

Else takker av!
Tekst: Torleif Støylen, Agnes Elise Bakken Foto: Fred Eide 

Etter å ha ledet ALF Telemark sammen med sin mann 
John Andrén, ble Else takket av som leder for lokallaget 
på et hyggelig men litt vemodig årsmøte i Skien den siste 
dagen i vintermåneden februar 2018.

I sitt 91. år ble sofakrokens Else Andrén (fast skribent 
av sofakroken i Grenseløst) takket av som leder og 
frontperson i ALF Telemark. Else har vært og er 
en viktig støttespiller for svært mange mennesker i 
Grenlandsområdet. Svært mange medlemmer og andre 
arbeidsmiljøskadde har fått gode råd og varme ord fra 
Else og i sin tid også av hennes avdøde livsledsager John 
Andrén.

Årsmøtet i ALF Telemark konkluderte med at det 
ikke var mulig å drive laget videre. Selv om flere av 
medlemmene har vært flinke til å støtte opp om 
medlemsmøtene, var det ingen som så seg i stand til å 
fronte og drive laget videre. Derfor beslutningen om 
å legge ned laget. Det blir nå region Oslofjord Vests 
oppgave å finne ut hvordan de mange medlemmene 
i lokallaget skal ivaretas og ikke bli glemt. Dere har 
alle sammen fått brev fra regionen der vi har gitt en 
orientering om status og hvordan vi vil ivareta dere som 
medlemmer i Handikapforbundet.

Et svært hyggelig innslag på årsmøtet stod medlemmet 
Agnes Elise Bakken for. Hun har skrevet noen ord for å 
vise Else og Hans Groland (kasserer / økonomiansvarlig) 
hvor stor pris hun setter på deres innsats i mange år.

Til Else, vår leder og sekretær!
Det er vinter, og et snev av Sibir-kulde ute.

Men inne i stua mi, med ovnen som bidrar med sin gode 
varme, har jeg tatt frem blyant og papir.

Jeg sitter da og tenker på foreningen vår, som jeg har 
vært så heldig å få være medlem i gjennom mange år, ca. 
35 tror jeg.

VI var mange den gang, men av naturlige årsaker har det 
tynnes i rekkene,

men Else har stått ved roret, og den jobben har du 
mestret med stø kurs.

Du har gitt oss muligheten til å bli glad i bøker, fordi du 
har delt med oss din kunnskap om forskjellige forfattere.

Du har også gitt oss informasjon om lagets arbeid på en 
måte som vi kunne forstå.

Elses sofakrok har jeg lest, der var det mye humor og 
livsvisdom.

Du har også deltatt i mange andre sammenkomster 
med opplesning og sist men ikke minst nystekte vafler 
og sjokolade – med andre ord: Else du har gledet så 
mange!!!

I Elses hjem står alltid døra åpen og kaffen er klar. 

Det sier noe om din gjestfrihet.

Takk for at jeg ble kjent med deg, det vennskapet skal vi 
bevare.

Til Hans, min nabo gjennom mange år!
Som kollektivtrafikant er jeg veldig glad fordi du kjører 
bil.

Det andre jeg er glad for er at du tar med deg sånne 
voksne damer som står i veikanten og haiker, det kan jeg 
være en viss risiko i disse tider. 

Du vet damevesker kan jo inneholde så mangt, både 
kjevler og pepperspray!

Du har kjørt oss frem til møtestedet, men du har 
jammen kjørt oss hjem også. Og du har hjulpet oss med 
å sette varene på trappen når vi har vært på «harrytur».

Takk Hans fordi alt du har bidratt med for lokallaget 
vårt.
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Nome Handikaplag
Årsmøte og dagstur til Larvik og Stavern

Tekst: R. B. Bærland Foto: Nome Handikaplag 

Dagstur til Larvik og Stavern med  
Nome Handikaplag 7. mai 2018
Vi var 33 personer fra Lunde og Ulefoss som dro på tur 
denne flotte vårdagen. Leder Kari Grønstein Dahl og 
sjåfør Njål Håkon i Tele-Tur ønsket oss velkommen på 
busstur til Larvik og Stavern.

 Vi kjørte den nye brua ved Larvik før vi stoppet i 
Bøkeskogen. På kroa der fikk vi kaffe og rundstykker. 
Det ble tid til rusletur i Bøkeskogen hvor det blomstret 
masse hvitveis. Turen gikk så videre til Stavern hvor 
guide Solveig Iglebekk kom om bord i bussen og 
begynte å fortelle om Larvik og Stavern mens vi 
kjørte rundt i området. Vi fikk bl.a. se huset til Jonas 
Lie og Herman Wildenvey, Fredtun folkehøyskole, 
Kysthospitalet, Minnehallen, klaffetelegrafen, stedet 
Fantefeiring, Fredriksvern kirke, Hotell Wassilioff, 
statue av Tordenskiold og det gamle rådhuset. Bussen 
kjørte så ut på Risøya. Vi så også båthavna til de flotte 
Stavernsjektene. 

Guiden fortalte mye historie knyttet til stedene vi 
passerte og om de mange verna husene i Stavern. Det 
gjorde inntrykk å høre om ”Fantefeiring” hvor de 
fattigste bodde. Dette var ”ingen manns land”. Ellers var 
det mye hjemmebrenning og gauking i Stavern. På 1750- 
tallet var over 20 skjenkestedet her. Det var jo mange 
mannfolk på Frederiksvern verft.

I Stavern er det mer enn 200 soldager i året og hver 
sommer er Stavern en kunstnerby med masse utstillinger 

og et yrende folkeliv. Lyset i Stavern skal, som i Skagen, 
være spesielt. Mange diktere og kunstnere har hatt og 
har tilhold og bosted her.

Etter guidinga var det tid for middag på Hotell 
Wassilioff. Vi fikk deilige karbonader og 
karamellpudding til dessert. Vi kosa oss i det stilige 
rommet med flott utsikt til sjøen. Etterpå kom en 
ny guide, Nils Melau som skulle være med oss til 
Fredriksvern kirke. Den er Norges første marinekirke og 
ble bygd 1753-1756 av kommandør Herbst. Han skrev 
3 brev til kong Fredrik 5 om lov til å bygge, men fikk 
flere avslag. I det siste brevet foreslo Herbst at kirken 
også kunne brukes til lasarett og kornlager. Kirken er 
laget av murstein fra Nederland, også gulvet er murstein. 
Under gulvet er det gravlagt 31 personer. De ble begravd 
stående for å få plass til flere. Guiden hadde mye 
interessant å fortelle. På kirkegården kunne vi se grava til 
Thomasine og Jonas Lie.

 Melau hadde laget ”Stavernguiden”, et hefte vi kunne 
få kjøpt. På nettsiden ”stavernguiden.no” er det mer 
beskrivelser og bilder. 

Etterpå kjørte vi til Nevlunghavn og Helgeroa. Det var 
så vidt vi kom opp igjen fra Nevlunghavn, her var det 
veldig smalt og svingete. Vår dyktige sjåfør beholdt roen 
og vi kom forbi gravemaskin, hull i veien og takhjørne! 

På Ulefoss var vi igjen kl. 18.30, leder Kari hadde da 
takket alle for en hyggelig tur. Bussen kjørte så videre til 
Lunde hvor de siste turdeltakerne skulle gå av bussen.
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Årsmøte i Nome Handikaplag
Nome Handikaplag hadde årsmøte på Ribo Ulefoss 
05.03.18. Leder Kari Grønstein Dahl ønsket 21 
medlemmer velkommen. Hun ba deretter forsamlingen 
om å reise seg og minnes med 1 minutts stillhet de av 
våre medlemmer som har gått bort i 2017.

Deretter gikk vi over til årsmøtesakene. Ingeborg 
Lunden ble valgt til møteleder og Reidun Baksås 
Bærland til referent. Årsberetning, regnskap for laget og 
Stiftelsen Nome Handikaplag, samt budsjett for 2018 ble 
lest opp og enstemmig godkjent.

Det hadde ikke kommet inn noen saker fra 
medlemmene.

Nome Handikaplag har også dette året vært ganske 
aktive. Vi har hatt 6 medlemsmøter, 1 årsmøte og 5 
styremøter. Laget har også vært på dagstur til Sverige og 
Lifjell, og på tre dagers tur til Røros.

Valgkomiteens innstilling ble fulgt og disse er:  
Leder: Kari Grønstein Dahl, nestleder: Ingeborg Lunden, 
kasserer: Kari Grønstein Dahl. Sekretærjobben blir et 
samarbeid i styret. Styremedlemmer: Else Skafte, Gerd 
Gjerpe, Reidun Baksås Bærland (ny) og Astri Aaheim 
Andersen (ny). Varamedlemmer: Ada Møllen (ny), 
Berit Larsen og Torild Julseth. Teknisk komite: Nils Aase 
Jøntvedt, Brita Kåsa og Åse Gunn Stavåsen (ny). Revisor: 

Gerd Møllen. Valgkomite: Laila Rønningen (ny) og Ruth 
Vetne (ny). 

Styret fikk fullmakt til å finne et medlem til i 
valgkomiteen. Alle er valgt for 1 år. Kari Grønstein 
Dahl er representant for Nome Handikaplag i Råd 
for mennesker med nedsatt funksjonsevne, og i 
referansegruppe for NAV i kommunen, med Ingeborg 
Lunden som vara. Kjøkkenkomiteen går på omgang. 
Styret tar seg av turer. 

Kari takket Ingeborg for god møteledelse på årsmøtet. 
De som gikk ut av styret og komiteer fikk blomster. Kari 
ønsket også å hedre kjøkkenkomiteen opp gjennom 
årene og overrakte gavekort på blomster til disse. Hun 
takket alle for godt samarbeid.

Etter årsmøtet var det tid for den sosiale delen av 
programmet. Kveldens meny var lapskaus, kaffe og 
bløtkake. Deretter var det åresalg og trekning av mange 
fine gevinster. Det ble solgt lodd for 1730 kr. 

Kari leste : Frå ein dekkmanns dagbok av Hans Andor 
Lauvdal. Deretter takket hun kjøkkenkomiteen og alle 
for frammøtet, og ønsket vel hjem. 

Neste medlemsmøte i NHF Nome blir 9. april.

Tekst: Mari Bjurgren

Jobben min

Jobben min – min jobb. Det går rundt for meg. Jeg har 
faktisk fått jobb, bare 10 %, men det holder i massevis. 

Da jeg skiftet arbeidsgiver for assistentene mine i desember 
2017, sa jeg (slik jeg alltid pleier å si når jeg kommer 
i kontakt med interessante folk som har nøkkel til 
arbeidsoppdrag) at: «Bare bruk meg, hvis dere har lyst.» Det 
har skjedd at jeg har fått enkeltoppdrag på denne måten, og 
jeg hadde en slags frilans-avtale med CP-bladet om å levere 
litt av og til. Og så har jeg levert litt til Grenseløst – håper det 
har falt i smak. 

Men nå – plutselig kom det et jobbtilbud med fast ansettelse, 
tittel og lønn! Kunne jeg si ja til det? Jeg sendte et forsiktig 
svar med en hel haug forbehold. De ville ha meg til å følge 
med på sosiale medier, men jeg kan ikke ha noen mening 
om hvordan et skjermbilde bør se ut. Jeg kan aldri stole 
på øynene mine. CP tar tid. Hadde arbeidsgiveren tid til å 
ansette hele meg, med de muligheter og begrensninger jeg 
alltid har med på lasset? Jeg regnet vel egentlig med at de 

kom til å sende meg et høflig svar om at «det var jo synd» og 
ferdig med det. Men nei da, de ville fortsatt ha meg på laget!

Og så satt jeg der, da, på arbeidsgiverens kontor, og de satt 
og gjorde seg lekre som arbeidsgiver, mens jeg prøvde å 
holde forventningene nede. De måtte ikke ansette meg på 
feil premisser. Men gjett om jeg ville være med på laget! 

Det var altså noen som ville ha meg i jobb, i en vanlig jobb, 
ikke et tiltak. Det er ikke noe galt med tiltak, jeg har jo sett 
meg selv som del av et tiltak, hvis jeg skulle få en fot innafor 
arbeidslivet. 

Så nå begynner jeg altså i fast jobb over sommeren. Det kan 
bety at det blir mindre på Grenseløst, men hvis jeg har tid, 
lyst og ork, skriver jeg gjerne en bit fortsatt. Men ikke regn 
med meg. For nå må jeg jobbe. Jeg må på jobben – bare 
smak på det: En forpliktelse, forventninger som andre har til 
meg, jeg må levere. Litt skummelt, og fryktelig spennende. 
Er det sånn det føles når man står oppe i et stupetårn og det 
er fem meter ned til vannet? En, to, tre …
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NHFU  

Oslofjord Vest

Fra styremøte i april: Et glimt inn i styremøte i april. Fra venstre: Bjørn R, Even og Cathrine 
planlegger kommende aktiviteter for ungdommene i regionen.

Bli kjeNt med Cathrine BergaN :)  
et nytt ansikt i styret

Cathrine Bergan er 27 år og kommer fra Drammen. Før hun fikk diagnosen MS (Multippel 
sklerose) og ble permanent rullestolbruker var hun aktiv innen idrett og spilte fotball på 
toppnivå som keeper! Hun har studert sykepleie og var ved siden av studiene veldig aktiv i 
Norsk Sykepleierforbund (NSF) Student. Der ble hun bitt av basillen med å kunne engasjere seg. 
Cathrine er veldig sosial og har alltid et godt humør på lur og en enormt stå-på-vilje. Humor, 
glede, selvstendighet og aktivitet er hennes 4 grunnprinsipper som beskriver henne i hverdagen. 
Hun blir ofte oppfattet som sta, men det er ifølge henne selv fordi hun ser muligheter og ikke 
begrensninger og ønsker å klare seg mest mulig selv. Hun sier videre at hun ikke tar seg selv så 
høytidelig og så lenge hun kan få smile og ha det bra, så er selve livet helt tipp topp. 

Cathrine er veldig engasjert og hun brenner spesielt for aktiviteter for alle og like muligheter 
for alle uansett funksjonshemming! Vi er alle mennesker like mye verdt og skal da også bli 
behandlet likt av samfunnet og ha like muligheter sier hun videre. Hun brenner veldig for at 
aktiv deltakelse innen idrett og deltakelse for alle. Det handler ikke om begrensinger, men 
mulighetene til å delta! 

Videre sier hun: NHFU Ungdom er virkelig et sted der man blir tatt godt imot og jeg STOOR 
trives allerede som en ganske så ferskt medlem. Jeg kastet meg inn i styreverv med en gang, og 
det er noe jeg absolutt ikke angrer på. Sosiale arrangementer/turer er noe jeg synes er viktig for 
å kunne bli bedre kjent og ikke minst å holde på den gode stemningen sammen. Det å skape 
gode dager sammen, samhold, ulike muligheter og et unikt fellesskap blir viktig fremover, 
avslutter hun.

Vi ønsker Catrine og resten av styret i NHFU Oslofjord Vest lykke til!
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Årsmøteselfie: God 
stemning på årsmøte. 
Fra venstre: Henriette 
Nilsen, Bjørn R 
Henriksen, Frikk Arthur 
Skibrekk og Even 
Hopen.

Årsmøte 2018
NHFU Oslofjord Vest hadde årsmøtehelg i Skien Fritidspark 2.-4. mars 2018. Det ble en aktiv 
helg med diskusjoner og aktiviteter. Årsmøtet valgte følgende styre: Bjørn R Henriksen ble leder, 
Even Hopen nestleder, Cathrine Bergan og Tine Tengs Bjørge ble styremedlemmer. 

Vi øNsker å kOmme i koNtakt med Flere  
uNgdOmmer så ta kontakt med Oss!
Om du ønsker å engasjere deg i regionens ungdomsgruppe eller om du har spørsmål, så ta 
kontakt med oss: Bjørn R på mobil 934 93815 eller nhfuoslofjordvest@gmail.com eller FB. 

Planlagte aktiviteter:
Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU) er på Instagram, Facebook og har en egen 
aktivitetskalender på nett: http://nhfu.no/arrangementer-og-kalender/kalender hvor du finner 
informasjon om våre aktiviteter. Søk oss opp da vel!

Mountainrally rullestol 27. juni på Haglebu Fjellsue i Eggedal. En morsom dag både for 
rullende og gående. Arrangementet er gratis og det kreves ingen påmelding.

Tur i regi av NHFU Oslofjord Vest til dyreparken i Kristiansand 26.-29. juli med overnatting 
på Scandic Sørlandet og show med Kaptein Sabeltann på kvelden 28. juli.

Storbyweekend: NHFU Sørvest invitere alle NHFU sine medlemmer til Storbyweekend 
i Stavanger 17.-19. august. Basen er på Scandic Hotell Stavanger city. Storbyweekend blir 
arrangert i sammenheng med Funkisdagen, som blir arrangert i Vågen lørdag 18.08.18.

Merket 24. – 26. august 2018: Fellessamling i regi av NHF Oslofjordvest i flotte natur 
omgivelser på fjellet. Her er det aktiviteter og temaer for enhver smak og du møter nye og kjente 
ansikter. Informasjon og påmelding til anna-lisbeth@nhf.no
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Ferietips

Sommerferie i sikte
Nå som det nærmer seg ferietid med stormskritt kan det være greit 

med noen tips til hvor det er tilrettelagte feriemuligheter. 

Tekst: Elisabeth Wilhelmsen, prosjektkoordinator 
Hjelp til selvhjelp/medlemspleie

Man må ofte bestille i god tid for å sikre seg steder som er 
tilgjengelig til en ikke altfor høy pris. Så hvis man allerede 
har planlagt ferien for denne sommeren, håper vi at disse 
tipsene kan komme til nytte en annen gang. 

Feriemuligheter i Norge
Et av våre medlemstilbud er muligheten til å leie vår 
tilrettelagte hytte med anneks i Valdres. Hovedhuset har 
20 sengeplasser fordelt på 7 doble rom i soveroms¬fløyen, 
hvorav 6 sengeplasser ikke er tilgjengelige for 
rullestolbrukere og ligger i 2. etasje, enkelte av rommene 
i soveromsfløyen har køyeseng. Det er innlagt strøm og 
vann og to toaletter og to dusjer. Kjøkkenet er stort og fullt 
utstyrt med oppvaskmaskin og kjøle¬skap med fryser. 
Hytta har stor stue med spiseplass, sofakrok og peis.

Annekset rommer stue med åpen kjøkkenløsning, to 
soverom med fire sengeplasser til sammen, og kombinert 
bade¬rom og toalett. Det er innlagt strøm og vann. 
Annekset er tilgjengelig for bevegelseshemmede.

Hyttene er koselige og praktiske. Området har mye å 
by på. Her kan du eksempelvis sykle på gode fjellveier og 
stier, fiske i stille fjellvann og elver, vandre i fjellet, padle 
kajakk og kano, ri på hester eller besøke støler og åpne 

bondegårder. Man kan være heldig å finne ledig kapasitet 
på kort varsel, særlig utenom høysesong, så hvis du får lyst 
på en spontan tur på fjellet, så er det bare å ringe og høre. 
For mer informasjon og priser finner du under kulepunk-
tet «Lei hytta vår» på NHF Oslos hjemmeside oslo.nhf.no

Gurvika
Gurvika er et feriested for personer med 
funksjonsnedsettelser og deres familier, som ligger ved 
kysten ved tettstedet Nevlunghavn i Vestfold. Gurvika 
er drevet av stiftelsen Gurvika. De leier ut hytter til 
enkeltpersoner, familier og grupper. Alle hyttene er 
tilpasset personer med funksjonsnedsettelser. Stedet har 
tilrettelagt oppvarmet saltvannsbasseng i tillegg til rampe 
ut i sjøen. Les mer på www.gurvika.no. 

Haglebu Fjellstue
Haglebu er en liten plass som ligger 800 moh. kun to timer 
fra Oslo. Leilighetene egner seg best for rullestolbrukere, 
men det finnes også hytter på området. I leilighetene er 
det romslig, med blant annet tilrettelagte bad og ramper. 
Det arrangeres også Mountain Rally for rullestolbrukere, 
som Quarten tidligere har skrevet om. Les mer på 
www.haglebu.no

Populært: Mange 
legger ferien til 
Casas Heddy på 
Lanzarote.
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Røde Kors Feriesentre
Eidene
Eidene er et av Røde Kors sine feriesteder i Norge og 
ligger på Tjøme utenfor Tønsberg. Aktiviteter og opphold 
tilpasses alle funksjonsnedsettelser. Hit kan man komme i 
alle ferier gjennom hele året, og dette stedet er hovedsakelig 
ment for grupper. Les mer på www.eidene.no 

Merket
Sentralt plassert nesten midt på Golsfjellet i Tisleidalen 
finner du Røde Kors Sentrene AS – Merket. De 
tilrettelegger ferier og fritidsopphold på fjellet gjennom 
hele året, og er et tilbud for både enkeltpersoner og 
grupper. Les mer på www.merket.no 

Haraldvigen
Haraldvigen er et av Røde Kors sine feriesteder i Norge. 
De holder til på ei øy i den sørlandske skjærgården utenfor 
Kristiansand. Primærgruppa av gjester er mennesker som 
trenger tilrettelagte opphold. Les mer på www.haraldvigen.no 

Solvig Camping
Solvik camping er en camping- og badeplass for personer 
med nedsatt funksjonsevne på Malmøya i Oslo, med 
62 plasser hvorav 57 er campingvogner og 5 hytter. For 
å leie plass på Solvik Camping, må du være medlem 
av Solviks Venner, være registrert i folkeregisteret med 
bostedsadresse i Oslo, og ha en funksjonshemming som 
gjør det vanskelig å være på en ordinær campingplass. 

Solviks Venners campingplass er en nydelig plass, 
med en flott strand som er tilrettelagt med badebrygge 
for funksjonshemmede. De har også to baderullestoler 
til utlån. Her kan også nytes dagens middag eller kaffe 
og vaffel på Solviks kafe, imens man skuer utover sjøen. 
Området har splitter nytt, universelt utformet bygg for 
toaletter.

De som ikke ønsker å ha en egen campingvogn eller 
hytte, kan være dagbruker, da kan man være med på alle 
våre sammenkomster og nyte litt av fordelen av å være 
medlem. Medlemskapet i Solviks venner koster 300 kr/år. 
Les mer på www.solviksvenner.no

Feriemuligheter i utlandet
Villa Romantica
Villa Romantica er et leilighetskompleks som ligger 
mellom landsbyene Alfaz del Pi og Albir, like nord for 
Alicante. Samtlige av leilighetene og området er tilpasset 
rullestolbrukere. Det drives av et norsk ektepar, der hun 
er rullestolbruker. Les mer på oslo.nhf.no/arbeidet-vart/
vi-tilbyr-deg/villa-romantica

Sol og strand
Sol og strand er et feriested i Danmark som har hytter som Reiser med tog 
er tilpasset rullestolbrukere. Les mer på www.sologstrand.
no/rullestol.aspx

Valle Marina
Valle Marina er et feriested i Arguineguin på Gran 

Canaria eid av Norges Astma- og allergiforbund. 
Leilighetene og bassengene er tilrettelagt. Hvis du er 
medlem av FFO i tillegg til NHF får du medlemsrabatt 
her. Les mer på www.naaf.no/naafs-institusjoner/ 
valle-marina

Hotel Caribe Ibiza
Dette er et helt vanlig familiehotell som ligger på Ibiza. De 
har handikaprom og tilrettelagt basseng. Les mer på  
www.hotelcaribeibiza.com/en 

Casas Heddy
Casas Heddy ligger i Puerto del Carmen på Lanzarote. 
Hotellanlegget er på 25 mål og består av hovedbygning 
med stor terrasse og 76 rom som er fordelt på området i 
små bungalower. Noen er spesielt tilpasset rullestolbrukere 
og de fleste befinner seg på bakkenivå. Casas Heddy 
har et 300 kvm stort oppvarmet utendørs basseng. 
Bassengområdet er også tilrettelagt. Det går ukentlige 
avganger fra Gardermoen i periode oktober-april. Man vil 
også kunne motta litt assistanse i denne perioden men de 
som har behov for hjelp til daglige gjøremål må ha med 
egen ledsager eller assistent. Man kan også få fysioterapi 
med rekvisisjon via HELFO. Resten av året er det et vanlig 
hotell, og i den perioden kan man reise via London. Les 
mer på vitalreiser.no/nyhet/casas-heddy-ferie-senter

Hotellkjeder med rabattavtale 
NHF har også framforhandlet rabattavtaler for 
medlemmer på følgende hoteller: utvalgte hoteller på 
Radisson Blu og Park Inn by Radisson, samtlige hoteller 
i Choicekjeden, utvalgte Scandichoteller og utvalgte 
hoteller i Thonkjeden. 

De fleste hoteller med en viss standard har handika-
prom. Det er ofte lurt å være tidlig ute slik at man får 
sikret seg handikaprom fordi noen hoteller har veldig få av 
disse. 

Flyreiser
Det er mulig å ta TT til Gardermoen. Det gjelder både 
spesialbil og vanlig taxi.

Når du bestiller flybilletter er det også mulig å bestille 
assistanse slik at du blir båret om bord i flyet hvis du har 
behov for det. På denne linken finner du informasjon om 
hvordan du kan bestille den assistansen du har behov for 
på og rundt flyplassen: avinor.no/flyplass/oslo/planlegg-
reisen/assistanse/bestill_assistanse. 

Det går også an å ta det direkte når du er kommet til 
flyplassen, men det er ofte lurt å gjøre det på forhånd fordi 
man ofte er litt stresset og har litt tidspress når man skal ut 
å reise. 

Hvis du vil reise med tog i Norge er det noen ting det er 
kjekt å vite om. Hvis du trenger assistanse på stasjonen 
eller til og fra toget kan du ringe 477 70 098. Tjenesten må 
bestilles minst 24 timer før avreise. 
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Ferietips

Krever din togreise spesielle behov, er det viktig at du 
bestiller billetten gjennom kundeservice eller hos en 
kundebehandler på stasjonen. Tjenester som rullestolplass 
og gratis plass for førerhund kan i dag ikke bestilles 
på nettet, men funksjonshemmede får likevel tilbud 
om de ulike rabattene. På grunn av at rullestolbrukere 
reiser gratis med Ruter, er det også gratis med togreiser 
i Oslo og Akershus med NSB på de togene som ikke er 
plassregulert. 

NSBs personale er behjelpelig med assistanse til 
personer med redusert mobilitet som trenger bistand til 
av- og påstigning og til nødvendig hjelp underveis på 
reisen. NSBs personale har ikke anledning til å bistå med 
assistanse til mating, medisinering eller toalettbesøk. For å 
sikre et godt møte med passasjeren, får NSBs konduktører 
i sin grunnopplæring kunnskap om bruk av utstyr som 
ramper og rullestolheiser, enkle ledsagerteknikker, og 
basiskunnskap om ulike funksjonsnedsettelser og hvilke 
utfordringer dette kan innebære for passasjeren når de 
reiser med tog.

Når hjelpemidlene trenger akuttreparasjon 
Vi er jo avhengig av hjelpemidlene våre, også når det er 
ferie. Hvis det skjer noe akutt med hjelpemidlene dine når 
du for eksempel er på ferie i en annen kommune, ser du 
telefonnumrene i oversikten under.

Andre pakkereiser
De store turoperatørene som Ving, Apollo og Tui har også 
flere flere hotell som er tilgjengelig for rullestolbrukere, 
både når det gjelder rom og bassenger. 
•	www.ving.no/hotell-for-bevegelseshemmede 

•	www.apollo.no/min-reise/alt-om-reisen/for- 
 bestilling/handikappvennlige-hoteller 

•	www.tui.no/reise-med-tui/helse-og-spesielle- 
 behov/funksjonshemmede/ 

Tips oss!
Denne oversikten er bare noen få eksempler på hvilke 
muligheter som finnes når det gjelder ferie. Vi blir veldig 
glad dersom dere kommer med tips til steder som har 
fungert for dere. Tips oss gjerne på Facebook eller e-post: 
Elisabeth.Wilhelmsen@nhf.no

Fylke ved behov for akutt reparasjon
•	 Akershus: 452 16 220

•	 Aust-Agder: 957 90 514

•	 Buskerud: 971 74 025

•	 Finnmark: 917 81 122

•	 Hedmark: 482 98 060

•	 Hordaland: 992 02 355

•	 Møre og Romsdal: 917 81 122

•	 Nordland: 917 81 122

•	 Nord-Trøndelag: 917 81 122

•	 Oppland:  950 94 225

•	 Oslo: 452 16 220

•	 Rogaland: 992 28 677

•	 Sogn og Fjordane: 991 58 008

•	 Sør-Trøndelag: 917 81 122

•	 Telemark: 993 99 323

•	 Troms: 917 81 122

•	 Vest-Agder: 957 90 514

•	 Vestfold: 993 89 470

•	 Østfold: 480 42 190

To hytter: NHF har en stor og en liten hytte på Vaset i 
Valdres.

Universelt utformet: Fasilitetene er godt tilrettelagt på 
Solvik.
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Gladnyhet  
fra nhfu!

- Vi har fått midler fra Fredskorpset til utveksling 
mellom FEDOMA i Malawi, og oss i NHFU, forteller 
ungdomskoordinator Sissel Eidhammer. 

- Dette betyr også at vi kan ansette noen til å følge opp 
prosjektet, og vi er skikkelig glade for å meddele at 
dette blir Martine Eliasson, sier Eidhammer. 

Hun er blant annet aktiv i NHFUs internasjonale 
arbeid, sitter i både NHFUs og NHFs sentralstyre og er 
aktiv i Trøndelag. Martine er 27 år, fra Trondheim og 
har en master i funksjonshemming og samfunn, hvor 
hun skrev oppgave om servicehunder. Martine vil jobbe 
30 prosent med dette prosjektet og vil også bistå NHF 
med rapportering og noen praktiske ting knyttet til 
NHFs likepersonsarbeid i 20 prosent. 

Martine vil jobbe fra regionskontoret i Trondheim, som 
også er stedet utvekslingen kommer til å foregå. I tillegg 
vil Thandiwe få en stilling som koordinator for dette 
prosjektet, i Malawi! Hun har frem til nå jobbet som 
frivillig for FEDOMA. 

Starter i høst 
Det overordnede målet for prosjektet vil være å bryte 
barrierer, redusere stigma og diskriminering mot 
funksjonshemmede i begge landene, med fokus på 
en skole for ALLE. Dette er et pionerprosjekt hvor 
ungdommer fra begge organisasjonene skal utveksle 
mellom landene for å skape et mer inkluderende 
samfunn for funksjonshemmede. Fredskorpset har 
ingen prosjekter hvor utvekslingen skjer mellom 
unge funksjonshemmede fra nord og sør – så dette er 
historisk! 

Søknadsfristen for å delta i utvekslingen var i midten av 
mai, og allerede i august starter de første samlingene. 
Selve utvekslingen vil være fra 10. september til 22. 
oktober, og fra 5. november til 17. desember i Malawi. 

De som deltar på utvekslingen vil senere kunne bli 
mentorer for nye deltakere.
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HBF 30 år

HBF avholdt sin jubileumshelg 16.-18. mars på Thon Hotel Oslofjord. HBF 
skulle feire sine første 30 år, og et rikholdig program ventet forventningsfulle 

lokallagsdeltakere og andre interesserte. 

Arne Lein fra NHF og Marianne Knudsen fra 
NHFU hilste til vårt jubileum, og utvalgsleder 
i Bærum kommune, Anne Lene Hojem ønsket 
HBF velkommen. En hilsen fra barneombud 
Anne Lindboe fikk vi også.

Programmet bestod bl.a. i et foredrag om 
velferdsteknologi ved Else K. Tobiassen, 
prosjektleder for læringsløp Drammen. 
Vernepleier Cato Brunvand Elllingsen snakket 
om «Livet utenfor normalen», med budskapet 
at fagfolk og tjenesteytere må stå sammen med 
tjenestemottakere og pårørende i kampen for 
bedre tjenester.

Osmund Kaldheim innledet til politisk 
debatt, med utgangspunkt i NOU-rapporten 
«På lik linje» fra 2016. Hva har skjedd? 
Politikere fra H, V, Ap, MdG, SV, KrF og FrP 
deltok i paneldebatten, ledet av Karl Haakon 
Sævold, og tidligere statsminister Kåre Willoch 
med frue overvar Kaldheims innledning og den 
politiske debatten. Han viste ekte engasjement 

for HBFs viktige saker, og mente at samfunnet 
måles etter evnen til å ta vare på sine svakeste.

Kristin Molvik Botnmark holdt et flott 
innlegg med utgangspunkt i sin bok 
Raushetens grenseland, om livsløp og 
sårbarhet, og leder Elin Langdahl understreket 
i sitt innlegg «Hvor langt har vi kommet?» 
viktigheten av HBF og den innsatsen som 
gjøres av alle tillitsvalgte i organisasjonen.

Pär Johansson, årets ildsjel i Sverige i 
2016, fortalte om sitt livsprosjekt; Glada 
Hudik-teatern, hvor funksjonsfriske og 
funksjonshemmede står sammen på scenen.

Under jubileumsmiddagen var det 
underholdning med Tore Petterson, Camilla 
Øhren Danielsen, Oslo ukuleleorkester og 
sanggruppen Souls. 

Søndagen var viet lokallagenes time og 
årsmøtet.
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HVEM ER HVEM 
Norges Handikapforbund er i 2018 en organisasjon med rundt 15.000 medlemmer. Medlemmene er organisert 

i lokallag. Et flertall av disse lokallagene er interesseorganisasjoner som åpner for medlemskap for personer 
med forskjellige funksjonsnedsettelser. Mange medlemmer kjenner ikke disse organisasjonene, så derfor ønsker 
vi å presenteres disse landsforeningene i Grenseløst. Primært vil vi ha fokus på de foreningene som har lokallag 

og dermed tilbud for medlemmer bosatt i vår region: Buskerud, Vestfold og Telemark.

Tidligere har vi presentert:
Grenseløst 01.17: LFN – Landsforeningen for Nakkeskadde 
Grenseløst 02.17: LFS – Landsforeningen for Slagrammede 
Grenseløst 03.17: LFPS – Landsforeningen for Polioskadde 
Grenseløst 04.17: ALF – Arbeidsmiljøskaddes landsforening 
Grenseløst 01.18: LARS – Landsforeningen for Ryggmargsskadde

Alle artiklene er tilgjengelige på regionens nettsted eller ved å søke på landsforeningenes nettsider.
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- hvem er hvem: HBF

Denne gangen presenterer vi HBF – Handikappede Barns Foreldreforening

HBF er en landsforening for barn med nedsatt funksjonsevne og deres familier. 
HBF mener at alle barn skal ha like rettigheter, og jobber for dette uavhengig av diagnose  

og type funksjonsnedsettelse!
Tekst: Torleif Støylen

•	 Barn har rett til en trygg oppvekst med  
 familie og venner 
•	 Barn har rett til en meningsfylt fritid 
•	 Barn har rett på individuell og tilrettelagt  
 undervisning 
•	 Barn har rett til å bli sett, hørt og anerkjent

Alle barn er barn 
Alle barn er barn er navnet på medlemsbladet til HBF. 
Bladet kommer med 4 utgivelser årlig og har ofte 
gjennomgående temaer som angår medlemmene. 

Litt historikk om HBF
En gruppe foreldre (NHF medlemmer) hadde et sterkt 
ønske om å danne en forening som kunne jobbe på 
tvers av diagnoser. De ønsket å skape et fellesskap 
for familier til barn med funksjonsnedsettelser der 
de kunne dele kunnskap og erfaringer; å søke råd og 
veiledning var en viktig drivkraft.

Allerede på det første årsmøtet i Bergen høsten 
1988, ble det vedtatt at navnet på foreningen skulle 
være Handikappede Barns Foreldreforening. I fbm 
navnevalget ble det stemt over mange alternative navn 
som for eksempel Askeladden, Funksjonshemmede 
Barns Foreldreforening og Norsk forening for 
Handikappede Barn.

Siden den tid har HBF vokst og utviklet seg til å 
bli den største foreningen innen NHF, med lokallag 

spredt over hele landet, og rundt 1.680 medlemmer. 
I Oslofjord Vest har HBF et lokallag i Notodden samt 
HBF Buskerud og Vestfold og med ca. 230 medlemmer.

HBF 30 år
Foreningen feirer i år sitt 30 årsjubileum. 30 år er 
ingen alder, men man er definitivt voksen og er blitt en 
tydelig brukerorganisasjon for barn og foreldres behov. 
Dette er oppnådd gjennom å tydeliggjøre sine politiske 
mål:
•	Arbeide for et likeverdig samfunn og forhindre  
 diskriminering

•	Kvalitetssikre og videreutvikle rettigheter og  
 tjenestetilbud

•	Universell utforming i barnehager og skoler samt  
 innhold og kvalitet i opplæringstilbudet

•	Foreldrenes mulighet til å kombinere arbeid  
 med omsorg.

HBF Camp
HBF campen er årets evenement i foreningen. Hvert år 
samles flere hundre medlemmer til hyggelig samling 
og også nyttig faglig informasjon. Årets samling ble 
avviklet 31. mai – 3. juni med stort oppmøte.
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LFPS.NO

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

- Landsforeningen for Polioskadde

Ut og spise lunsj
LFPS Vestfold inviterer til lunsj på «Bedehuset» i 
Larvik torsdag 16. august.

Vi møtes klokken 1200 og da starter vi med 
informasjon om poesiparken i Larvik. 

Rundt i hele Larvik finnes det dikt og litterære sitater 
til refleksjon og inspirasjon. Dette vil vi få vite mere 
om når vi møtes på «Bedehuset».

Etter informasjonen vil det være tid for lunsj. Den 
koster kr 100,- per person. 

Etter lunsj er det anledning for de som er interessert i 
å bli bedre kjent med poesiparken ved å ta seg en tur 
ut i byen.

Det er veldig hyggelig om medlemmer fra Buskerud 
og Telemark også har anledning til å være med på 
dette arrangementet.

Påmelding til Jorunn Rimstad, mobil 932 04 859 eller 
på epost leo-no@live.no

Nytt styre LFPS Vestfold
Årsmøte i LFPS Vestfold ble avholdt 15. mars 2018.

Følgende styre ble valgt: Torun Jacobsen (leder), Jorun Rimstad, 
Ellen Damsleth, Kari M Johansen, Line Mau Hersve og Toril 
Kvaale Eriksen

For 9 året på rad skjenket årsmøtet i LFPS Vestfold en 
betydelig pengegave til regionens arbeid. Vi er dypt 
takknemlige for den generøse gaven, nok en gang!

Tusen hjertelig takk for den viktige støtten!
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LFPS.NO

- Landsforeningen for Polioskadde

Konferanse 
trykkbølgebehandling 
/smertelindring

LFPS Vestfold, Buskerud og Telemark inviterte til interessant foredrag og hyggelig  
samvær på Sandefjord Motorhotell den 27. april 2018.

Tekst: Ellen Damsleth Foto: Roy Johansen

Tema var trykkbølgebehandling (også kalt 
sjokkbølge) og smertelindring. Det har vist seg at 
denne metoden har gitt gode resultater hos noen 
poliopasienter.

Vi hadde besøk av kiropraktor Ståle Hauge fra 
Sandefjord Kiropraktikk, der mottoet er ”Et liv 
i bevegelse”. Han behandler ledd, muskler og 
sener som en helhet for å gi pasienten best mulig 
bevegelse, i kombinasjon med trykkbølger og 
tilrettelagte øvelser. Trykkbølgene kan medføre 
noe forbigående smerte, men styrken tilpasses 
pasienten. I verste fall kan det oppstå blåmerker, 
spesielt for pasienter som går på blodfortynnende.

Trykkbølger er konsentrerte energibølger som 
trenger dypt ned i vevet og vitaliserer inaktiv/
spastisk muskelmasse. Det finnes to typer 
trykkbølger, fokuserende (går ca 12 cm i dybden 
på et lite område) og radierende (går ca 7 cm 
dypt på et større område). Trykkbølgene gir 
effektiv smertelindring, øker sirkulasjonen 
og forbrenningen på cellenivå, fremmer 
venedrenasjen, motvirker ødemer, løser opp 
fibrøse/sammentrukne muskler og reduserer 
muskelspenninger. 

Den positive effekten av behandlingen er 
langvarig. Det kan Arne Furulund i hovedstyret i 
LFPS bekrefte. Han sier at for ham er varigheten 
ca 6 måneder, i motsetning til akupunktur med 
varighet ca. 1 uke. For de fleste pasienter er 

dette en behandlingsform med effekt etter få 
behandlinger, med minimal behandlings- og 
rekonvalesenstid. Det er imidlertid stor forskjell 
på kunnskapen hos behandler, og det anbefales å 
undersøke markedet grundig før ev timebestilling.

Det har vært forsket siden 80-tallet på trykkbølger, 
i starten ble de brukt til å knuse nyresteiner. I dag 
brukes trykkbølger like mye mot senebetennelser 
og forkalkninger i kroppsvevet på albue, kne, 
skulder, fot, hæl, hofte, håndledd, kjeve og legg. 
Muskelfestene blir myket opp og får bedre 
fleksibilitet. Forkalkninger i skjelettet kan derimot 
ikke behandles med trykkbølger.

Vi avsluttet med en velsmakende buffé, der vi fikk 
anledning til en hyggelig prat med både ”nye” 
og kjente likemenn. Det er verdifullt å møtes og 
utveksle erfaringer, alltid noe nytt å lære.

Arne Furulund er veldig fornøyd med resultatet av 
behandlingen han har fått.

Foredragsholder Ståle Hauge 
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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.

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.

Hvorfor driver vi ambassadørvirksomhet?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tekst: Torleif Støylen

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

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

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

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

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

Ill
us

tr
as

jo
ns

fo
to

: c
ol

ou
rb

ox
.c

om



34 

VÅR OG BLOMSTER

Det er tidlig morgen og weekenden starter i dag. Jeg 
har en liten bok jeg alltid har hatt lyst til å lese når jeg 
ville hygge meg med noe, men alltid har det kommet 
noe i vegen. Men nå skal jeg lese den. Den handler 
om blomster, og det er en fin start på morgenen, noe 
å bli glad av nå når det endelig ser ut til å gå mot vår. 
Det er lenge til nyhetene enda så radioen er slått av. 
Boken heter «Gjør som mora di sier», og den som har 
skrevet den er ingen ringere enn Finn Schjøll, bedre 
kjent som « Blomster- Finn», og den karen er vi glad i 
alle sammen både damer og herrer. Boken er ikke stor i 
omfang, lik en halv kladdebok eller så, og det skriftlige 
er heller ikke så mye, men den sier oss mye om noe 
viktig og som det er verdt å ta vare på. På venstre side 
er det et vakkert bilde av blomster og litt annet. Han 
innleder med at han har laget den som en huskelapp 
for seg selv. På høyre side er det enten noen ord av Finn 
Schjøll selv eller et sitat han liker. Den er så nydelig 
denne lille boken, ikke ny, trykket i september 2003 ser 
det ut til. Jeg vil gjerne dele med dere noe av det han 
skriver, og siterer fra en del høyresider i boken: 
Når du står overfor et valg og er usikker, tenk på hva 
mor ville sagt.

Et løfte som holdes glemmes aldri.

Protestér mot urettferdighet, og vær snill mot dem 
som er «mindre» enn deg. Du kan fort komme i den 
situasjon hvor du er den minste.

Dine feil må du bære med deg i livet, men lær deg å 
leve med dem. Skaden kan ofte rettes opp, og de som er 
rammet kan komme seg videre. Det kommer an på deg. 
«Gjør som jeg sier, og ikke som jeg gjør», sies det. Men 
vi må prøve å gjøre det vi sier. Ellers blir det umulig for 
våre omgivelser å forholde seg til oss.

Det er skrittene du tok som satte sporene.

Det er umulig å skaffe seg «gamle venner», så ta vare på 
dem du har. 

I stedet for å gå på veggen, finn en ny dør. Bestem deg 
for å være positiv.

Når tanken ramler ut av munnen, er det fint om den 
har vært innom hjertet først.

Når det umulige ikke lenger er mulig, la det ligge.

Kjæl ikke for sorgen, den varer lenge nok. Kransen 
er symbolet på evigheten, ingen begynnelse og ingen 
ende. Vi er en del av den. Uansett hvor tung sorgen 
er blir det lettere hvis du får hjelp til å bære den. Når 

sorgen først har tatt deg må du komme deg ut av den. 
Det er en trøst at når man blir riktig gammel, tas 
sorgene på strak arm.

Omsorg betyr ganske enkelt å ta seg tid, å ville høre 
hele historien. 

Forsvar aldri en dårlig sak.

TAKK! For et ord! Så mye kan sies, formidles og bli tatt 
vare på. La aldri takk bli taktikk.

Nye koster feier best, men det er de gamle som kjenner 
krokene.

Tenn et lys, mørkere blir det i hvert fall ikke. Hverdags-
kjærligheten varer lengst.

Om du ikke kan få den du elsker, prøv å elske den du 
får. Du vil bli overrasket over resultatet. Skal du holde 
kjærligheten varm, bær ved til bålet.

Ja, dette var det jeg leste, og så skulle jeg midt i dette 
høre på nyhetene og ta en pause. Og det er da det 
merkelige hender; dette merkelige som jeg kalte 
«Synkrone hendelser» i den siste «sofakroken min». 
Weekenden var startet, og da stod det ikke nyheter 
på programmet den tiden jeg ventet det. Isteden sier 
programlederen. «Dagens gjest er vår alles Finn Schjøll, 
bedre kjent som «Blomster-Finn». Og han er selvsagt 
aktuell nå det går mot vår». Så plutselig var han der 
da, «Blomster-Finn», og snakket først nøkternt og 
riktig om planting og stell av ute-blomster for å få mest 
mulig glede av dem den tiden de blomstrer i hager og 
verandakasser. Men han rakk også å komme inn på ting 
som har med sjelen vår å gjøre, og blomster. Fra sitt 
ståsted bak blomsterdisken møter han folk i glede og 
sorg. Kundene kommer i viktige situasjoner i livet som 
hver på sin måte kan være vanskelig å takle. De riktig 
gode blomster-bukettene til sine kjære, som bare gleder. 
Og det kan være en takk som sitter langt inne, en 
innrømmelse eller en unnskyldning. En blomst sier sitt, 
den kan si mye. Og blomster gitt på den rette måten blir 
aldri feil.

Ja, dette var mye det om den lille boken om blomster. 
Men vi var innom de «synkrone hendelsene også». 
Det er da rart dette, kjære venner? Vi Telemarkinger 
vil ønske hver og en av dere en god og helsebringende 
sommer. Vinteren ble vel lang i år. 

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 
Frognerhagen Nord 1, 3751 SKIEN 
Tel.: 90 62 85 04 
stein.gorgonvaktmester.net

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

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

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

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

Vibecke Selliken 
Kragerøgata 9c, 3730 SKIEN 
Tel.: 98 82 27 76 
vibeckesel@msn.com

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

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

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

Lokallag  
NHF Bamble 
Kontakt regionskontoret

NHF Drammen og omegn 
Kontakt regionskontoret

NHF Røyken 
Lisbeth Larsen 
Kirkealleen 3 B, 3470 Slemmestad 
Tel.: 91 31 66 86 
lisbetl2@online.no

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

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

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

NHF Hovet 
Magda Lerberg 
Augunsetvegen 14 
3577 HOVET 
Tel.: 95 21 26 44

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

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

NHF Modum 
Kontakt regionskontoret

NHF Nome 
Kari Dahl  
Grønsteinvegen 57, 3830 ULEFOSS Handikappede Barns 

Foreldreforening: Tel.: 97 16 37 88 
karigdah@online.no

NHF Nore og Uvdal 
Inga Haugen 
3629 NORE 
Tel.: 98 61 29 89

NHF Ringerike  
Vidar Knutsen 
Vikersundveien 202, 3533 
TYRISTRAND 
Tel.: 90 75 90 30 
vidarknutsen@hotmail.no

NHF Sigdal og Prestfoss 
Kontakt regionskontoret

NHF Søndre Vestfold 
Gro Børresen Rohde 
Langes gate 7, 3264 LARVIK 
Tel.: 91 73 59 63 
borresen.gro.rohde@lf-nett.no

NHF Vestfossen 
Jan Ronald Skogsrud 
Nordre Kolbergveien 1, 3320 
VESTFOSSEN 
Tel.: 92 61 37 94 
jaskogs@online.no

NHF Vest Telemark 
Gunvor Hegni  
(Permisjon)

NHF Øvre Eiker 
Kontakt regionskontoret

NHF Ål 
Kontakt regionskontoret

Arbeidsmiljøskaddes 
Landsforening: 
ALF Buskerud 
Jan Arne Dammen 
Revefaret 47, 3033 DRAMMEN 
Tel.: 90 59 31 53 
arnedam@online.no

ALF Telemark 
Kontakt regionskontoret

ALF Vestfold 
Kontakt regionskontoret

HBF Buskerud og Vestfold 
Ulrika Kirudd Letmolie 
Underlia 159, 3021 DRAMMEN 
Tel.: 98 69 34 33 
ulrika.kirudd.letmolie@hbf.no 

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

AMC  
Kontaktperson: Berit Evensen 
Siriusveien 72, 3942 PORSGRUNN 
Tel.: 35 51 01 30 / 92 02 63 17 
beritev@online.no
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Landsforeningen for 
Ryggmargsskadde: 
LARS Oslofjord Vest 
Leif Helge Svae 
Sognsveien 66, 3275 Svarstad 
Tlf.: 917 56746 
leif.helge@gda.as

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

Landsforeningen for 
Nakkeskadde: 
LFN Telemark 
Hanne Kristin Tuvnes 
Venusvegen 33, 3942 PORSGRUNN 
Tel.: 94 17 60 30 
hetuvnes@sf-nett.no

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

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

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

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

Landsforeningen For 
Slagrammede:  
LFS Buskerud 
Kontakt regionskontoret

LFS Telemark 
Tron Tofsland 
Tordenskjold gt 9, 3921 Porsgrunn 
Tlf.: 45 63 21 02 
ttofslan@online.no

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

Landsforeningen for kvinner 
med Bekkeløsningsplager: 
LKB Buskerud 
Astrid Torgersen Lunestad 
Høvik terrasse 39, 3413 LIER 
Tel.: 41 10 65 56 
astrid@lunestad.com

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

LKB Vestfold 
Sol-Hege Nathalie Kotte 
Astoriaveien 50, 3140 NØTTERØY 
Tel.: 41 23 29 33 
vestfold@lkb.no
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Alt har en slutt!

Når dere leser dette lille avskjedsbrevet har jeg vært pensjonist knapt en uke og sitter trolig 
og nyter et glass vin sammen med min kone i vår leilighet i Saranda i Albania.
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Tirsdag 29. mai 2018 hadde jeg min aller siste 
arbeidsdag i NHF. 14 år i organisasjonen har satt spor 
– gode spor og etterlatt utrolig mange flotte minner. Litt 
vemodig er det, men samtidig har jeg sett frem til dagen 
da jeg skulle takke for meg. Det var allerede bestemt før 
jul i fjor at jeg skulle bli pensjonist fra 1. juni 2018. Med 
unntak av to år i NHF Øst har jeg i alle disse årene vært 
konsulent i Oslofjord Vest.

Svært mange gode kolleger har også gjort at disse 14 
årene har vært spennende og interessante. Sammen 
med Arnt Einar Litsheim og Inger Marie Nilsen ble jeg 
med da Handikapforbundets fylkeslag ble til 9 regioner. 
Mange nye kolleger ble ansatt i 2004, kolleger som ble 
rekruttert fra utsiden av NHF. Disse tok med seg nye 
måter å forme NHFs interessepolitikk på. Etter min 
mening en suksesshistorie. En stor takk til Kristian 
Erling Hansen (nå Sommerset) som ga meg denne 
muligheten.

Mitt første besøk i NHF var årsmøtet i Drammen i 
april 2004. Der skjedde to ting som jeg husker godt. 
Fylkeslagene i Buskerud, Vestfold og Telemark besluttet 
nedleggelse og samlet seg for en formell sammenslåing 
umiddelbart. Det andre som skjedde var ganske 
spesielt. En av mine store og kanskje noe sære interesse 
er å være til stede på årsmøter. På dette årsmøtet 
hadde jeg en av mine morsomste og mest interessante 
opplevelser. Årsmøtet gikk fint helt til valg. Da ble det 
utfordrende for møtelederne. Nå var det viktig med 
lik representasjon fra de tre fylkene. Ved stort sett alle 
valg ble det benkeforslag som det skulle stemmes over. 
Etter mange timer kom vi til det siste valget. Det ble stilt 
motkandidat til 5. varamedlem til det nye regionstyret! 

Allerede i 2005 var dette endret. Da så man ikke lenger 
på hvor styremedlemmet bodde, men hvem personen 
var. Det var en god opplevelse å se hvor fort denne 
endringen kom.

Men alle dere medlemmer, kolleger og tillitsvalgte jeg 
har blitt kjent med disse årene er det som har satt dypest 
spor. Måten dere står på for handikapsaken og måten 
dere viser deres stolte tilknytning til organisasjonen på 
er unik. Mange har stått på i tiår etter tiår. Nylig var jeg 
på årsmøtet til ALF i Telemark. Her takket Else Bømark 
Andrén av etter å ha ledet ALF Telemark sammen med 
sin mann John siden 80 tallet, i en alder av 91 år er det 
ikke bare unikt, men det er enestående. Hun er nok 
kanskje den som har satt det dypeste sporet hos meg.

Norges Handikapforbund i 2018 og 2004 er for så 
vidt samme organisasjon. Det samme ideologiske 
fundamentet som har bygget organisasjonen i snart 90 
år. Her er det etter min mening små endringer. Men 
forhåpentligvis er organisasjonen blitt mer moderne. 
Synet på funksjonshemming er forandret de siste årene. 
Fra tidligere å se på funksjonsnedsettelsen som den 
store utfordringen, mener jeg at Handikapforbundet 
har vært med på å endre folks synspunkter på 
funksjonshemming. Det er de samfunnsskapte 
barrierene som er utfordringene nå, og ikke rullestolen 

eller blindestokken. Dette er en svært viktig forskjell.

Kontakten med dere tillitsvalgte har vært god. Mange 
av dere har jeg hatt gleden av å samarbeide med siden 
2004. Jan Ronald Skogsrud, Jan Arne Dammen, Kristian 
Erling Sommerset, Torunn Jakobsen, Inger Kvennodd, 
Stein Wilmann, Gunn Perry og Gunvor Hegni, LKB 
damene, NHF Holmestrand og alle dere andre. Jeg har 
fått være sammen med dere på årsmøter lokalt og i 
regionen, ble alltid møtt med et varmt smil og ofte en 
god klem. Svært verdifulle minner som kommer til å 
følge meg lenge. 

Jeg vil gjerne fremheve som positivt arbeidet med vårt 
medlemsblad. Gjennom arbeidet med medlemsbladet 
har jeg også hatt gleden av å møte mange av dere. Det 
har vært veldig inspirerende og lærerikt for meg å være 
med å forme Regionnytt og etter hvert Grenseløst.

De siste årene har pendlingen blitt mer og mer 
krevende. Tønsberg og Drammen er hyggelige byer, men 
lang reisevei har vært utfordrende for en gammel skrott. 
Spesielt etter at regionskontoret ble flyttet til Tønsberg 
ble belastningen stor. Men svært flotte ansatte på LO 
senteret, gjorde dagene i Tønsberg hyggelige.

Noe mer som gleder en gammel organisasjonsmann 
er det store engasjementet det er blant ungdommene 
nå. Ungdommer med et engasjement og en ståpåvilje 
jeg hadde drømt om i alle disse 14 årene, og plutselig 
løsnet det og ungdommene strømmer til vår 
ungdomsorganisasjon. De stiller opp i media, skriver 
kraftfulle leserinnlegg som besvares av ministere fra 
regjeringen. De er nå (våren 2018) i ferd med å bygge 
ungdomsorganisasjonen stein for stein. Nå er jeg trygg 
for at organisasjonen kan feire sine 100 år om noen år. 

Samarbeidet med regionstyret har vært godt. Vi har 
hatt studieturer til mange spennende byer. Her har 
vi hatt oppmerksomheten rettet på hvilke ordninger 
byene har valgt for at byene skal være tilgjengelige for 
alle. Ideer og lærdommer vi har tatt med tilbake til vår 
region. Mest overraskende var det vel at det var bygget 
innvendig heis i Colosseum i Roma. 

Vil til slutt takke alle dere kolleger som jeg har hatt 
gleden av å samarbeide med disse årene, ingen nevnt 
/ ingen glemt. For dere som er med videre, stå på for 
saken, dessverre vil vi aldri oppleve en leder i NHF som 
står jublende på talerstolen i et fremtidig landsmøte og 
utbryter:

I dag er en gledens dag! Det er ikke lenger behov 
for en organisasjon som Norges Handikapforbund 
og organisasjonen skal opphøre! Norge er universelt 
utformet og ingen innbyggere blir lenger diskriminert.

For dere som jeg er blitt kjent med tidligere og som 
har trukket dere tilbake. Ta vare på minnene, ikke glem 
betydningen av å stå sammen!

Takk for meg!

Torleif
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Kalender og Sudoku

Lokallagskalender 2018
JUNI
05    LFPS Telemark - Sommertreff
12    ALF Buskerud - Ut i det blå 
16    NHF Grenland - Medlemstur
20    NHF Kongsberg - Sommer- 
     avslutning

AUGUST
02    NHF Grenland - Tur i samarbeid  
     med DNT
13    ALF Buskerud - Medlemsmøte
16    NHF Grenland - Medlemsmøte
16    LFPS Vestfold - Lunsjmøte
24-26  NHF Grenland - Medlemstur til  
     Merket
29.08  NHF Kongsberg - Medlemsmøte 

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
25    LFPS Vestfold – 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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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.

Viktige datoer  
å merke seg i 2018:

25. mai:  
Årsmøte SAFO TVB på Kongsberg, med 
minikonferanse for våre brukermedvirkere

24. – 26. august:  
Regionens lederkonferanse for lokallagene 
og felleskapssamling for alle våre med- 
lemmer (likepersonsamling) i et arrange-
ment, på Merket: To arrangementer i ett! 
Her kan dere få «dobbel dose» om dere 
ønsker. Påmelding til anna-lisbeth@nhf.no 

28.-29. september:  
Kurs for nye og erfarne brukermedvirkere 
i regi av SAFO TVB på Kongsberg. Mer 
informasjon om dette sendes ut før 
sommerferien.

Mer informasjon om de ulike aktivitetene 
kan du få ved å følge med på Facbook, 
lese nyhetsbrev og e-post fra region-
kontoret eller ved å henvende deg til 
regionkontorleder.

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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Returadresse:
Norges 
Handikapforbund
Oslofjord Vest
Skogergaten 1
312 Tønsberg

 kom å Bli med i Fellesskapet Vårt
Vi inviterer alle våre medlemmer til Merket 24.-.26. august 2018 blir du med? 

Vår tradisjonsrike felleskapssamling (likepersonsamling) og regionens lederkonferanse blir i 2018 slått 
sammen til et stort arrangement på Merket. Vi ønsker med dette å skape en felles møteplass i regionen hvor 
vi kan møtes på tvers i organisasjonen, uavhengig av om man i utgangspunktet tilhører et NHF lokallag, et 
lokallag som er tilknyttet en landsforening eller NHFU. Vi håper derfor at nettopp du har anledning til å delta 

Vi har booket hele Merket og håper vi klarer å fylle opp hele stedet denne helgen! Merket har mange 
aktiviteter å by på, derfor legger vi opp til ulike aktiviteter gjennom helgen for små og store, i tillegg til 
faglig påfyll gjennom innlegg og gode diskusjoner. De som ønsker det, kan delta på alle innlegg og faglige 
diskusjoner. Det vil også bli anledning til å teste ut ulike fritidshjelpemidler. 

fOreløpig Program: 

Fredag 24. august: 18:00: Velkommen ved region-
leder/nestleder & leder NHFU Oslofjord Vest .  
Vi møtes i peisestuen til informasjon om dagene. 
19:00: Middag, Quiz & sosialt samvær 

Lørdag25. august: 08.00: Frokost i spisesalen 
10:00: Temaer & innledninger 13:00: Lunsj i 
Vikingleieren eller grillings ute om været tillater det 
16:00: Temaer & innledninger 19:00: Middag med 
utdeling av sølvnål, støttespillerdiplom & sosialt 
samvær. 

Søndag 26. august: 08.00: Frokost i spisesalen 
10:00: Temaer & innledninger 14:00: Lunsj & takk 
for nå .

temaer: 

Fellestemaer: Kommunikasjon & Sosiale Medier 
– Hvordan nå frem med budskapet vårt? • NHF 
 For alle – Et fellesprosjekt i NHF • Tilgjengelighets-
utvalget • Ambassadør i skoleverket • 3. desember: 
FN dagen for funksjonshemmede 

Likepersontemaer: Innovasjon Likeperson  
– Et fellesprosjekt i NHF • Likepersonsarbeidet i  
våre 10 Landsforeninger

Temaer for Lederkonferansen: Hvordan jobbe 
med politikerne for å nå  frem med våre saker? 
«Lobbyvirksomhet» • Valg 2019 • Regionen som 
kraftsenter • Samarbeid på tvers av lokallag 

Egenandel: 2040 kr pr person (i tillegg kommer 400 kr i enkeltromstilegg)  
Egenandelen dekker: overnatting, helpensjon, aktiviteter, innledninger, sengetøy og håndklær. 

Vi oppfordrer alle lokallag til å ha denne helgen som et medlemstilbud til sine medlemmer  
og å dekke egenandelen for sine deltagere. Lokallag kan gjerne sende felles påmelding. 

Adresse: Paradisvegen 184, 2923 Tisleidalen - Påmelding og spørsmål til: anna-lisbeth@nhf.no  

PåmeldiNgsfrist 30. juNi 2018
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