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2018 går mot slutten, og du verden for et år det 
har vært!! For min egen del tok året en litt uventet 
vending da Gunvor ble sykemeldt, og jeg måtte ta over 
som fungerende leder. Nå er hun imidlertid tilbake 
(HURRA!!) og det å skrive denne lederen er den siste 
lederoppgaven jeg gjør i denne omgang! For regionen 
har året også vært ekstra tøft i og med at Torleif gikk 
over i pensjonistenes rekker i sommer. At en tredjedel av 
bemanningen ved kontoret ble borte merkes veldig godt. 
For å avhjelpe situasjonen har vi fått inn Birgitte som 
jobber på kontoret som frivillig noen dager hver uke. 

Organisasjonen som helhet er inne i en spennende 
tid nå. Det jobbes for fullt med å følge opp punktene i 
strategien (se kortversjonen av den annet sted i bladet) 
som å stå sammen, være synlige, satse ungt og være 
der folk er for å nevne noen stikkord. Aktivitetsnivået 
i forbundet vårt samlet er nå høyere enn på lenge. 
Sentralt har vi fått ny generalsekretær som vi har store 
forventninger til. Etter mange år i flere stillinger på 
hovedkontoret, de siste årene som generalsekretær, 
fant Arnstein ut at nå var en passende tid for han å 
overlate stolen til noen andre. Etter å ha vært sentral 
i oppbygningen av regionene med bemannede 
regionskontor har han også måttet lede flere runder 
med nedbemanning i sentraladministrasjonen. Begge 
deler har han gjort på en stø og god måte. Vår nye 
generalsekretær, Sunniva Ørstavik vil nok være en 
mer handikappolitisk generalsekretær enn han. Og 
jeg tror det er akkurat det NHF trenger nå. Vi er 
inne i en god ”driv” etter arbeidet med å lage den nye 
strategien, og da er det viktig at den gløden som er tent 
i organisasjonen ikke slukner.

Hva så med regionen vår? Jo, suksessprosjektet vårt 
”Ambassadør i skoleverket” har rullet og gått gjennom 
dette året også, og nå er det i ferd med å bli etablert i 

flere andre regioner, og organisasjonskonsulenten ved 
NHF Innlandet er koordinator for dette på nasjonalt 
nivå. Tilgjengelighetsutvalget vårt har vært ute på små 
og store oppdrag gjennom året. Siste større prosjekt var 
en befaring i Svelvik hvor de sjekket tilgjengeligheten 
der og fikk gitt mange gode tips og råd til flere av 
stedene hvor alt ikke var helt tipp topp. De ble veldig 
godt mottatt, og har i etterkant blitt kontaktet av 
handelsstandsforeningen der som ønsker et tettere 
samarbeid med oss! Sånt liker vi! Både Ambassadørene 
og Tilgjengelighetsutvalget har for øvrig bruk for flere 
medlemmer som kan avse noen timer innimellom 
for å være med ut og gjøre den fantastiske jobben de 
gjør, så tror du at du kan være med å bidra så ikke nøl 
med å kontakte regionskontoret. I tillegg til våre egne 
aktiviteter er vi også med sentralt. Vi (ved Birgitte) har 
koordineringsansvaret for ”NHF Nesten Voksen”, og 
Anna-Lisbeth er koordinator for alle regionskontorenes 
ansatte. Vi har også flere medlemmer i sentrale 
prosjekter og nettverk. Og som ikke det er nok så 
kaster vi oss med når det kommer gode initiativ fra 
andre steder i organisasjonen. F.eks ”Verdens Slagdag” i 
slutten av oktober og FN-dagen for funksjonshemmede 
som er nå i disse dager. 

Det har vært moro å være fungerende leder i store 
deler av dette året, men jeg er veldig glad for at Gunvor 
nå er tilbake, slik at jeg kan gå tilbake til oppgaven som 
nestleder igjen.

Ha en fantastisk advents- og juletid alle sammen, 
og samle krefter til å stå på for NHF og handikapsaken 
der du er enten det er som medlem eller tillitsvalgt 
også i 2019. Det kommer nok til å bli et minst like 
spennende år som 2018 har vært!

Stein

Fungerende 
regionleder

Stein Wilmann 
Nestleder i regionstyret
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Hei alle sammen.
Som de fleste kjenner til har jeg vært syk fra høsten 2017, men 
er tilbake som regionleder fra 1. november i år. Nestleder Stein 
Wilmann har hatt ansvaret i år og han har vært fungerende 
regionleder. Jeg synes derfor at det er rett at han som fungerende 
leder og han har vært med i prosessen for vår organisasjon og utvikle 
ny strategi etter vedtaket på landsmøte i juni 2017, skriver lederen i 
dette bladet.

Jeg vil ønske dere alle en god jul og ett godt nyttår.

Hilsen Gunvor.

!
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Anna-Lisbeth Mikalsen
Regionkontorleder

Selv om det nå nærmer seg jul og mange er på vei 
inn i julestria, gjenstår det en viktig dag for oss i år: 
FN Dagen for funksjonshemmede 3. desember! I 
år ønsker vi å lage en stor markering av dagen med 
en fest, for nettopp i 2018 har vi noe viktig å feire! 
Det er nemlig 10 år siden vi fikk FN Konvensjonen 
for funksjonshemmede (CRPD) og det er 5 år siden 
Norge ratifiserte denne. Dette mener vi er verd å lage 
en fest for, og takket være noen ildsjeler i regionen, 
politikere og gode sponsorer kan vi servere pølser og 
politikk på Sandefjord Videregående skole kl 18:00 
den 3. desember i år. Det er selveste fylkesordføreren i 
Vestfold som åpner festen, og jeg håper å se flest mulig 
av dere der også. 

Tema for festen er FN Konvensjonen for 
funksjonshemmede, siden det nettopp er denne 
konvensjonen som skal sikre at funksjonshemmede har 
den samme retten til deltakelse i samfunnslivet som 
andre har.

Konvensjonen stiller krav til hvordan 
medlemslandene i FN på best mulig måte kan legge 
til rette for at også funksjonshemmede kan nyte 
godt av de universelle menneskerettighetene som er 
nedfelt i andre FN-konvensjoner. Dette handler om å 
innføre lover og regler som hindrer diskriminering av 
funksjonshemmede og gjør det mulig for mennesker 
med nedsatt funksjonsevne å leve et selvstendig 
liv og delta på alle områder i samfunnslivet. 
Likestillingsloven er et eksempel på en slik lov i Norge. 
Fysisk tilgjengelighet gjennom universell utforming er 
et annet bærende prinsipp, som er fastsatt i Plan- og 
bygningsloven.

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

Av denne grunnen blir det ikke bare fest 3. desember, 
men det blir også protestmarkeringer flere steder i 
landet i år.

En sak som virkelig undrer meg er: Når vi 
nå har bunkevis med dokumentasjon på at 
funksjonshemmedes rettigheter blir systematisk 
brutt i Norge, hvorfor skaper ikke dette de store 
overskriftene? Er det egentlig noen som har fått med 
seg at funksjonshemmedes rettigheter blir systematisk 
brutt i Norge? Hvorfor brukes det ikke plass i media på 
å formidle dette? Er ikke saken Sexy nok? Må vi bare 
sitte stille å konstatere at det bare har blitt sånn? NEI 
DET SKAL VI IKKE! 

Så når julen har fått sin tid og gått over til et helt 
nytt år, er det bare å brette opp erma å ta fatt på nye 
oppgaver. Vi må si ifra at sånn vil vi ikke ha det lenger! 
Er du en som vil være med å si ifra? Da kan du bli med 
på laget vårt. Vi har mange viktige oppgaver som venter 
oss i det nye året, og du har mulighet for å være med. 
Et annet sted i bladet kan du lese om at vi er på jakt 
etter flere folk som ønsker å være med å kjempe for at 
funksjonshemmede skal få de samme mulighetene som 
andre i Norge til å leve selvstendige liv. 

Men først er det jul, en tid for avslapning med 
familie og gode venner. Jeg ønsker dere alle en riktig 

fredfull juletid, ta vare på hverandre.

- Anna-Lisbeth

Fest & Protest
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Du kan bidra til at ingen 
barn står utenfor!
Tenk deg et barn som ikke kan gå på skolen i nabolaget fordi den 
er utilgjengelig. Fordi trapper, tunge dører og høye dørterskler gjør 
at barnet må sendes til en annen skole, langt unna nabobarna.

Dette er virkeligheten for mange barn med funksjonsnedsettelser i Norge.  
At ett barn blir utestengt fra nærskolen sin på grunn av fysiske barrierer, er ett 
barn for mange!  Vi trenger din hjelp for å gjøre noe med det!

Send sms med kodeord skole til 2160 så støtter du med 150 kr

www.nhf.no

ANNONSER



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

www.rodbysetra.no

VELKOMMEN TIL EN
HYGGELIG HANDEL HOS

Apotek 1 Brakerøya.
Brandtenborggata 1,

3012  Drammen.
Kontakt oss på tlf: 32 82 45 00

         Apotek 1 Union Brygge.
Grønland 45,

3045  Drammen.
Kontakt oss på tlf: 32 88 36 00

Hensmoveien 28 
3516 Hønefoss

Tlf : 31 01 23 38
www.byggmakker.no

ILDSTEDET HØNEFOSS

Hov allé 4 
3515 Hønefoss

Tlf : 32 12 18 48
www.flisutsalget.no

Ødegårdsveien 26, 3530 Røyse
gomnesasfalt@online.no

Tlf. 905 69 322

GOMNES ASFALT

Bævergrendveien 240 
3614 Kongsberg 

Din symaskinforhandler
Eget Serviceverksted

Åpent etter avtale

Gry Aamodt
992 28 004

 Tlf : 934 33 555

Skrubbmoen 17, 3619 Skollenborg
kongsbergkranservice@gmail.com

www.ke-as.com

ANNONSER
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Tekst & Foto: Jørgen Wien

Saken som ble definitivt mest diskutert i løpet av 
landsmøtet var et endringsforslag til vedtektene som 
foreslo at den øvre aldersgrensen for medlemskap i 
NHFU skulle økes fra 30 til 35 år. Dette forslaget skapte 
engasjement, og en lang rekke av innlegg og replikker 
presenterte gode argumenter både for og mot dette 
forslaget. Det må nevnes at absolutt alle diskuterte kun 
saken i seg selv og utviste en imponerende respekt for 
hverandre. Ungdommen vår kan dette med demokrati, 
la det være hevet over enhver tvil! Det samme ble 
understreket av helgens ordstyrere Tove Linnea 
Brandvik og Karl Peder Mork, som uttalte at det hadde 
vært en fryd å lede et så ryddig og flott landsmøte. 
Forslaget om å øke aldersgrensen fikk for øvrig ikke 2/3 
flertall ved avstemning, og ble dermed ikke vedtatt. 

I tillegg til de formelle diskusjonene og vedtakene involvert 
i et landsmøte inneholdt helgen både sosialt samvær, 
underholdning og ikke minst et «politiker-torg» hvor 
deltakerne på landsmøtet fikk muligheten til å sitte og snakke 

med stortingspolitikere fra Høyre, Venstre, Senterpartiet, 
Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Rettere sagt, 
politikerne fikk muligheten til å sitte og snakke med våre 
engasjerte unge, og fikk mange innspill til hva som kan 
gjøres for å skape et samfunn hvor mennesker med nedsatt 
funksjonsevne er inkludert. Politikerne rullerte mellom fem 
ulike bord, hvor temaene på de ulike bordene var skole og 
utdanning, universell utforming, arbeidsliv, samfunnsdelta-
kelse og BPA. 

Når det kom til valget av nytt sentralstyre i NHFU så var 
det mange kandidater, og etter flere runder med avstemninger 
så ble følgende personer valgt til NHFUs sentralstyre for 
perioden 2018-2020; 

leder Tamarin Varner, første nestleder Marianne Knudsen, 
andre nestleder Gabriel Wilhelmsen Hoff, styremedlemmer 
Daniela Guttie Hermansen, Nikita Amber Abbas, Marte 
Imingen, Ida Hauge Dignes og Hilde Sofie Nilsson, samt 
varamedlemmer Sofie Jansen og Bjørn Ragnar Henriksen. 
Vi ønsker det nye styret lykke til i det viktige arbeidet de har 
foran seg! 

Et voksent landsmøte i  
ungdomsorganisasjonen vår! 

Helgen 12.-14. oktober ble NHFUs landsmøte arrangert på Thon Hotel Arena på Lillestrøm. Nærmere 40 
delegater og observatører fra alle ni regioner diskuterte grundig og vedtok hva NHFU skal være og hva 
de skal jobbe for de neste to årene, hele veien preget av en imponerende respekt for hverandre og for de 

demokratiske prosessene et landsmøte innebærer. 

NHFUs sentralstyre for perioden 2018-2020 ble leder Tamarin Varner, første nestleder Marianne Knudsen, 
andre nestleder Gabriel Wilhelmsen Hoff, styremedlemmer Daniela Guttie Hermansen, Nikita Amber 
Abbas, Marte Imingen, Ida Hauge Dignes og Hilde Sofie Nilsson, samt varamedlemmer Sofie Jansen og 
Bjørn Ragnar Henriksen.
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Det er drøye to måneder siden Sunniva Ørstavik trådte inn 
på sitt nye kontor, som nyansatt generalsekretær i Norges 
Handikapforbund etter at Arnstein Grendahl takket for seg. 
Piffen har gått ut av buketten med «Velkommen-ballonger» 
som opptok det ene hjørnet av kontoret den gangen, men 
det gjenspeiler på ingen måte den nye sjefen- her er det piff 
og pågangsmot så det holder.

- Åh, det er kjempelett å svare på, smiler hun, når hun får 
åpningsspørsmålet om hvorfor hun valgte å søke på jobben:

- Funksjonshemmedes kamp er den viktigste 
likestillingskampen i vår tid, slår hun fast.

En liten stund tvilte hun på om hun skulle søke. Det 
tidligere likestillings- og diskrimineringsombudet gikk 
noen runder med seg selv da stillingen ble lyst ut.

- Jeg er jo veldig for at funksjonshemmedes kamp skal 
ledes av funksjonshemmede selv. Jeg husker jeg tenkte- 
hvis jeg taper racet om denne jobben håper jeg det er til 
noen som har en funksjonsnedsettelse.

Hun satte altså tvilen til side og søkte, for i vurderingen 
oppdaget hun noe:

- Dette er jo VÅR sak. Det er samfunnets sak, ikke 
funksjonshemmedes alene! Jeg har vært administrativ 
leder før, og jobbet mye med det. Jeg vil bidra!

Turne
I løpet av de to første månedene har hun snakket 
en-til-en med så godt som alle ansatte, og hun har besøkt 
regioner og lokallag på kryss og tvers i landet. Hun 
har stått på stand på Sørlandet, og besøkt store og små 
medlemsmøter.
- Hva har overrasket deg mest?

- Jeg tror jeg må si den gryende, entusiastiske, 
supersterke og morsomme ungdomsbevegelsen vår! Jeg 
hadde jo hørt om dem på forhånd, men den var større 
og enda mer imponerende enn jeg trodde, sier hun og 
legger til:

- På den annen side er jeg også imponert over de 
som har vært med i rørsla i årevis. Hvordan de fortsatt 
kjemper og aldri gir seg. De går på jobb på dagtid, og 
kjemper frivillig for saken på kvelden. Man spiser kjeks, 
drikker dårlig kaffe og bretter opp ermene for store og 
små gjennomslag. Den årelange kampviljen- den gjør 
meg nesten enda lykkeligere enn de unge, sier hun.

Provosert
Ørstavik har ikke bare blitt overrasket og imponert. Hun 
har også blitt forbannet.

- Vi gjør ting for smått. Vi er for vant til å stå med lua 
i hånda og takke for det vi får og tenke at vi er tross alt 
heldige. Hvorfor tar vi til takke med det fra «nederste 
hylle»?

Hun tror det henger sammen med samfunnets syn 
på funksjonshemmede. Holdninger om at det dreier 
seg om syke og svake, om en kamp for tjenester og 
kompensasjoner- ikke menneskerettigheter.

- Jeg vil gjøre saken så stor og viktig som den faktisk er. 
Jeg vil løfte den opp og få den ut til folk. Det skal gå fra å 
være «vår» sak til å bli samfunnets sak- for det er det det 
dreier seg om.

Endring
Den nye generalsekretæren ser tegn på endring i tiden. 
FN-konvensjonen er fyller ti år i år, og paradigmeskiftet 
til kamp for menneskerettigheter er i full gang.

- Vi begynner å se en viss anerkjennelse for at 
funksjonshemmedes kamp handler om grunnleggende 
menneskerettigheter, men det er så mye å ta fatt i. 
Jeg er glad for at Handikapforbundet har et så tydelig 
samfunnsoppdrag: Vi skal gjøre lede samfunnet mot full 
likestilling, og gjøre lover og rettigheter til hverdag og 
virkelighet.
Så hvor vil hun begynne? Hvilken kamp tar vi først?

- Vinner vi ikke snart kampen om skolen, så er mye 
tapt. Ikke bare for de barna som på grunn av sine 
funksjonsnedsettelse ikke kommer inn på skolen, 
men også for de barna som faktisk går der. De lærer at 
samfunnet vårt «bare er sånn», og at utestengingen er 
grei. Sånn kan vi ikke ha det!

Ambisjoner
Etter to måneders oppdagelsesferd i organisasjonen 
begynner landskapet å ta form. Ørstavik spør, 
undersøker og føler seg frem. Hvordan ser kartet ut for 
veien videre?

- Jeg vil sørge for en robust og god organisasjon. 
En organisasjon som sørger for at tillitsvalgte og 
medlemmer har ressursene de trenger for at vi skal vokse 
og skape en større bevegelse. Ikke alene, men sammen 
med andre funksjonshemmedes organisasjoner og våre 
allierte.

- Mitt mål er gjennomslag. I flertall. Gjennomslag i 
de små sakene, som den viktige rampa på nærbutikken, 
men også i de store sakene. Der vi skal endre holdninger, 
og endre samfunnet.

Fra fanklubb til 
førersetet

Sunniva Ørstavik har tatt steget fra selverklært generalsekretær i 
«NHFs fanklubb», til generalsekretær for organisasjonen selv.

Tekst og foto: Ida C. Freng
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Engasjert: På to korte måneder har den 
nye generalsekretæren besøkt store 
deler av organisasjonen. Her på besøk 
i Agder. 

Ny generalsekretær:
Sunniva Ørstavik har tatt over 
roret i Handikapforbundet.



Beste funksjon og livskvalitet for den enkelte!
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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

K I W I  R i s i n g ve i e n  S ki e n

For åpningstider og priser se:
www.krossobanen.no

Tlf.: 35 09 00 27
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- aktuelt

- aktuelt

Av: Øyvind Jørgensen og Atle Haglund

Det var ved en tilfeldig snakk at Atle Haglund og 
Øyvind Jørgensen inviterte seg selv til Nettbuss sin 
årlige workshop, med pølser, kake og kjettingkurs for 
alle sjåførene. Da kunne sjåførene øve med oss i stedet 
for på ”dummys” når det gjaldt inn og utstigning for 
manuell og elektrisk rullestol via bussenes heiser. 

Sjåførene ble terpet både på kommunikasjon med 
personer som sitter i rullestol og på innfesting av 
rullestoler i bussen. Det ble en positiv workshop 
fos oss alle og ikke minst veldig lærerikt for både 
rullestolbrukere og sjåfører. Vi fikk innblikk i hvilket 
ansvar sjåføren har og sjåføren fikk innsikt om hva man 
skal ta hensyn til i forhold til passasjerer i rullestol. Det 
ble også gjennomgått hvordan den som sitter i rullestol 

selv kan bidra for å få av- og påstigning av buss til å bli 
mest mulig effektivt. 

Øyvind Jørgensen kan mye om både det å være sjåfør 
og om selve kjøretøyene, da han var med å starte denne 
linja på yrkesskolen i Hønefoss for en del år siden, og 
han bidro som kjøreskolelærer på tung bil i 22 år.

Det er viktig å bygge gjensidig forståelse og 
ufarliggjøring på dette området, samtidig som dette 
var veldig sosialt. Vi anbefaler derfor andre lag om å 
ta kontakt med et busselskap for å gjøre den samme 
workshop som oss

NHF Ringerike inviterer  
seg til workshop hos Nettbuss
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- aktuelt

Ivrige lyttere fra NHF Oslofjord Vest

Besøk på Colorlines kontor  
for gjennomgang av nytt skip

På en forblåst dag i september, ble NHF Oslofjord 
Vest invitert til dialogmøte på Colorlines kontor 
i Sandefjord, for å få en gjennomgang om det nye 
hybridfartøyet som skal settes i rute mellom Sandefjord 
og Strømstad fra sommeren 2019. Det var Gro B. 
Rohde, Leif Larsen og Atle Haglund som møtte på 
informasjonsmøtet.

Den nye båten blir både lengere, bredere og mer 
romslig i forhold til å bevege seg rundt på båten. De 
tilstedeværende ble imponert av løsninger som gjør 
at det blir lett å orientere seg, med gjennomgående 
dagslys fra forut til akter i båten. Det er ikke lederlinjer 
på gulvene men en kontrastleder gjennom båten som 
markerer godt. Det blir en stor og romslig taxfree 
butikk, og en stor klesbutikk.

Vi la frem ønsker om en stor prøveromsbås i taxfree-
butikken hvor de selger klær, og la frem argumentet 
om at på kort sikt ville de øke omsettingen for slike 
detaljer. Dette gjelder også det å få oss hjulbeinte fort 
og effektivt om bord i båten, vil gjøre at også denne 
kundegruppen får mer tid til å bruke penger på 
Colorlines skip i fremtiden. 

Det blir HC toalett på alle dekk. Kafe eller 
bufferesturant blir også luftige og store hvor bordene er 
fastmontert og stolene blir til å flytte på, slik at vi kan 

sitte der vi ønsker det med lav disk. De 6 heisene som 
er fargemarkerte skal også korte ned ventetiden for oss 
på hjul, før vi kommer ned til bildekket, mot slik det er 
i dag med 2 heiser på Viking. Det blir også bygget ny 
”tube” med heis for å komme fra brygge til båt.

Vårt spørsmål var likevel om skipet som er under 
bygging i Polen, blir bygget i forhold til TEK 10, men 
til skipsfarten heter det MSC 1 CIRC 735 som har litt 
andre krav og hensyn å ta, da dette er byggverk som 
skal ta hensyn til vann og bevegelse. Colorlines nye 
hybrid blir 160 meter lang og 27,1 meter bred. Bohus 
som er den eldste av båtene som trafikkerer i rute i 
dag, er 123,5 meter lang og 19,5 meter bred. Denne ble 
bygget i 1971. 

Tross vindværet reiste undertegnede med samboer 
på handletur, inkludert deilig bufe samme ettermiddag 
med Color Viking. Vi gleder oss til at et større og 
mere moderne skip i forhold til vær og vind kommer 
fra sommeren 19’. Erfaringen min med å gi beskjed 
i billettluka før ombordkjøring, til å parkere riktig 
i forhold til å få rullestolen ut av bilen, nær heis og 
på rett sted, var for meg veldig godt gjennomført og 
kommunisert.

Tekst: Atle Haglund
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BRB BYGG AS
Hellebergvn. 37, 3960 Stathelle

Bygg • Byggetegninger • Murertjenester
Tømrere og tømrertjenester

Tlf. 35 96 27 70

Thor R. Nilsen AS
Skjerkøyvn. 54
3960 Stathelle

Tlf. 35 96 87 50
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Telefon: 35 58 73 00
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www.kontorbygg.no
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Vår kraft - din energi!
3830 Ulefoss

Tlf. 35 94 90 00 • www.mtenergi.no

Seljord Rekneskapsservice AS
Nyvn. 3A, 3840 Seljord
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Borgar Kittilsen 
Verksted AS
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 Tlf : 970 04 866

Sannidal Bilverksted og Bensinstasjon 
Sannidalsveien 164, 3766 Sannidal 

Tlf. 35 98 65 00  

www.sannidal-bilv.no

KALSTAD • Tlf: 35 98 91 80
KRAGERØ • Tlf: 35 98 02 64
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Storkollveien 3 B, 3770 Kragerø
Tlf : 97515463

Nordre Kalstadvei 3, 3772 Kragerø 
Tlf : 920 44 870

Versvikvegen 5, 3937 Porsgrunn
 Tlf : 35 56 85 05

Floodmyrvegen 22 B , 3946 Porsgrunn
Tlf : 35518134

Raset 46 , 3735 Skien
Tlf : 355 90 256 / 90165 835

Montér Kragerø
Kammerfossveien 1, 3770 Kragerø

Tlf. 35 98 84 49 • post@monterkragero.no

K R A G E R Ø
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Opplevelsesrikt høsttreff  
med A.L.F. Buskerud

Så var dagen kommet for årets høsttur i A.L.F. Buskerud 
(Arbeidsmiljøskaddes Landsforening) som i år fyller 30 
år. Høsttreffet er for medlemmene årets høydepunkt. 
Alle var morgenfriske og opplagte da turen startet fra 
Eknes skole i Krokstadelva. Som tidligere var det buss 
fra Svidal Minibuss og Turbilservice med Per Olav bak 
rattet, en stødig sjåfør med godt humør. Vi kjørte opp 
Hallingdal en stopp på Krøderen Kro, videre innom 
Bjørneparken på Flå som er et populært møte med 
firbente som tobente. Spesielt møte var med guiden vår 
«Berthe Skrukkefyllhaugen» som hadde en fin stemme 
og var lett å forstå noe som er viktig da mange ikke hører 
like godt lenger. Berte var den siste fastboende i Vassfaret 
og var ei artig kjerring som hadde mange historier fra 
gamle dager og latteren satt løst hos oss flere ganger, et 
trivelig møte.  

Turens neste stopp ble Bardøla som skulle være vår 
base med overnatting i tre døgn. Etter en rolig kveld med 
god mat, var det å finne sengen å lade opp til neste dag. 

En spennende dag lå foran oss, hvor målet var Flåm 
og tur med verdens mest spektakulære togreise.  Turen 
gikk via Geiteryggen og ned Aurlandsdalen. I Flåm 
entret vi toget som skulle ta oss opp til Myrdal stasjon. På 
turen oppover var det stopp ved Kjosfossen, der dukket 
også Huldra opp ved fossen, mens trolsk musikk ljomet 
i fjellheimen, en stemnings full opplevelse. I Flåm fikk vi 
servert mye god mat på Flåmsbrygga restaurant. Turen 
tilbake til Bardøla gikk Lærdalstunellen som med sine 
24,5 km er verdens lengst veitunnel. Dette har vært en 
fin dag med fine opplevelser i fin natur.

Dag 3 var det på’n igjen. Turen i dag gikk til Tuva 
Turistheim på Hardangervidda, der også Lars Monsen 
og NRK var innom i sommer. Det ble en spennende 
busstur på smale veier med krappe svinger og smale 
bruer, men med en dyktig buss sjåfør bak rattet gikk 
dette uten problemer. Vel fremme og før litt bevertning 
gikk flere seg en tur på vidda. Etter en smakfull suppe og 
deilige vafler var det tid for hjemreise. 

Vel tilbake og en liten pust i stolen med noe attåt. 
Etterpå var det tradisjonen tro Willy som inviterte til 
bålkaffe. Han rigget opp med bålpanne hvor svartkjelen 
ble plassert godt til rette. Dette er blitt et veldig populært 
tiltak hvor alle koser seg rundt bålet og svartkjelen og 
hvor praten går løst. Kjelen har for øvrig vært med 
foreningen på turer i inn og utland i flere år.

Men alt har en ende, siste dag for dette høsttreffet 
var fakta og bussen ble lastet opp. Hjemveien gikk 
mot Uvdal, hvor vi hadde en stopp for å se Uvdal 
Stavkirke som er bygget rundt år 1170. Med guide fikk 
vi omvisning inne i stavkirken som hadde originale 
dekorasjoner på vegger og tak. På området ellers beitet 
en del Lamaer som ble behørig fotografert.

Siste stopp var Veggli Vertshus hvor vi spiste lunsj før 
turen fortsatte ned Numedalen og mot hjemlige trakter. 
Dette har vært en flott tur med mange fine opplevelser 
og mye god mat. Også en takk til vår leder Jan Arne som 
holdt orden så vi alle var på plass til buss avganger og 
andre severdig heter og ikke minst til vår sjåfør Per Olav 
Svidal.

 

Tekst og foto Knut Edvart Aga
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Telefon 32830682
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& Oppussing

Solvangen 7, 3057 Solbergelva
Tlf. 913 66 214
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N O R E  O G  U V D A L

Stærkeby Takst AS 
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Drammen 
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Seksjon for funksjonshemmede

 Tlf. 32 78 93 00

www.df.no

Lampelandhagan 17 , 3623 Lampeland

Tlf : 908 34 099
G O L

Autorisert regnskapsførerselskap

Tlf. 905 05 704

 Gullik
Bekjorden

H O L E

Bye gård , 3530 Røyse • Tlf: 913 73 211

 
Tlf: 92 45 38 05 • E-post: adv.ell@online.no

Karsches gate 3
3611 Kongsberg

Tlf : 99 22 99 22

Nordre Ruavei 11, 3614 Kongsberg
Tlf : 916 93 669

M O D U M
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Hentet fra rapporten til Kjersti Berg Fylkeskommunen.

Befaring i Grenland

Den 14. september ble det gjennomført en befaring 
i Grenland. De som deltok var representanter 
fra Fylkeskommunen, Porsgrunn kommune, 
Skienkommune, buss selskapet og Rådene i de to 
kommunene.

Tema for befaringen var universell utforming 
av knutepunkt og holdeplasser, og bruk av buss 
mellom disse. To store prosjekter er i gang på 
kollektivknutepunktene, Landmannstorvet i Skien og 
Franklintorget i Porsgrunn, i tillegg til oppgradering 
av en rekke holdeplasser i Grenland. Målet med 
befaringen var å utveksle erfaringer og se hva som 
fungerer og hvor det finnes forbedringspotensialet. 
Nedenfor følger kommentarer og innspill fra 
befaringen.
LANDMANNSTORGET 
For blinde/ svaksynte: bra med egen holdeplass for 
lokalbussene og en for ekspressbussene. Utfordring 
når flere busser kommer samtidig inn på holdeplass: 
vanskelig å vite hvilken buss de skal på. Ønsker 
utvendig lyd fra bussen på hvilken buss som kommer. 
KLOSTERØYA HOLDEPLASS (sørgående retning) 
To stoppunkt for buss gjør det vanskelig å orientere seg 
og vite hvor man skal vente. Det bør være tilsvarende 
løsning som på Landmannstorget, det vil si at alle 
busser skal kjøre fram til det fremste punktet, som må 
være markert med ledelinje. Sjåføren må alltid kjøre 
frem til ledelinjen som markerer inngangsdøra. Dette 
krever ekstra opplæring og fokus for sjåførene på slike 
holdeplasser. Benk i leskur nordgående er for høy. 

BUSSTUR MED M3 
Lavt holdeplassopprop. Vegetasjon ved rundkjøring 
opp til hovedinngang Sykehuset i Skien er for høy. 
Ønske om holdeplasskjerm inne i bussen bakover 
eller ved siden – for de som sitter med ryggen til. 
Belte til rullestol manglet, slik at man ikke fikk sikret 
rullestolbruker. Klasse 2-buss: Sjåførene er veldig 
fornøyd med holdeplassen Hagebyvegen sørgående 
retning. God plass til å svinge inn og få bussen nærme 
nok holdeplasskanten. Ideelt sett burde fortauet være 
på begge sider av veien for å lette adkomsten. Ved 
bussholdeplass Maigullveien sørgående er overgangen 
fra gang- og sykkelveg på andre siden ikke tilrettelagt. 
Åpning i rabatten leder rett i kryss. Liten skrift i 
rutetabell inn i leskur. Her er plass til større tabell.
FRANKLINTORGET 
Statens vegvesen ved Tommy Paulsen informerte 
om pågående prosess med detaljprosjektering av 
holdeplasser og bevegelseslinjer. Det har vært ett 
møte om universell utforming i forbindelse med 
forprosjektet, Statens vegvesen tar initiativ til et møte 
med brukerrepresentanter for universell utforming.
ASSURANSEGATA 
Smal bredde på fortau ved holdeplass gjorde det 
utfordrende å gå av bussen for rullestol, og rullestolen 
rullet inn i gjerdet. Holdeplassen skal utbedres som del 
av opprustingen av Hovenggata. Skal man prioritere 
sykkelfelt i gata eller bredere fortau? Å øke bredden 
på fortauet anbefales av hensyn til framkommelighet 
og for å sikre tilstrekkelig areal for holdeplassen for 
ventende og for av- og påstigning. 

Av: Vibecke Selliken
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Vi er på jakt etter personer som ønsker å bidra til å 
gjøre en forskjell i samfunnet, og kanskje er det nettopp 
deg vi søker etter? Vi i NHF Oslofjord Vest, skal fra 
2019 opprette tre forskjellige arbeidsgrupper som skal 
jobbe med følgende temaer: Universell utforming, 
tilgjengelige nærskoler og BPA. Vi søker derfor etter 
personer som er opptatt av disse temaene.

Vil du bli med å arbeide for tilgjengelighet?
Vi søker etter personer som er opptatt av universell 
utforming og tilgjengelighet for bevegelseshemmede, 
og som ønsker å være med i en arbeidsgruppe som 
skal jobbe med dette temaet. Det er en stor fordel at du 
sitter i rullestol, men du må også være mobil og kunne 
reise rundt på befaringer, da vi ønsker en praktisk 
tilnærming til temaet. Opplæring vil bli gitt. Om dette 
kan være noe for deg så ta kontakt med regionkontoret.

Er du vår nye ambassadør?
Vi søker også etter flere personer til vårt prosjektet 
Ambassadør i skoleverket, som er et av våre viktigste 
prosjekt for å endre folks holdninger. Som ambassadør 
er du brennende opptatt av at alle barn skal få mulighet 
til å gå på sin nærskole og at alle ungdom skal få tilgang 
til videregående opplæring. Om du ønsker å være en av 
våre nye ambassadører vil du få opplæring. Prosjektet 
Ambassadør i skoleverket kan du lese mer om et annet 
sted i bladet. 

Har du erfaring med BPA?
Vi skal i 2019 opprette en helt ny arbeidsgruppe som 
skal jobbe med BPA (brukerstyrt personlig assistanse). 
Prosjektgruppen skal primært jobbe mot kommunene, 

for at personer som har rett på BPA skal få innvilget 
den rettigheten de faktisk har krav på i henhold til 
dagens lovverk. Har du selv BPA og ønsker å bidra med 
dine erfaringer til å hjelpe andre, så har du anledning 
til å bli med i vår nye arbeidsgruppe. Dersom du 
er interessert i dette, så kan du ta kontakt med 
regionkontoret. 

Om du ønsker å være med i en av disse 
arbeidsgruppene, kan du ta kontakt med 
regionkontoret for mer informasjon:  
anna-lisbeth@nhf.no

Kunngjøring!
Norges Handikapforbund Oslofjord Vest avholder 
årsmøte 27. april 2019 på Grand Hotell Kongsberg. 
Saker som lokallag og medlemmer ønsker behandlet i 
årsmøtet må bringes inn for styret senest 27. februar. 
Det er årsmøtene i lokallagene som velger delegater 
til regionens årsmøte. Antall delegater avhenger av 
antall medlemmer i lokallaget. Det er 1 delegat pr 50 
medlemmer i lokallaget, inntil 3 delegater. Innkalling 
med saksliste til delegatene sendes ut minst 1 måned 
før årsmøtet. Saksdokumenter sendes delegatene 
elektronisk ca. 2 uker før årsmøtet. Det vil bli en 
konferanse i tilknytning til årsmøtet 27.-28. april på 
samme sted. 

Etterlysning!
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HIMMELJEGERNE

I begynnelsen av sommeren var jeg på et arrangement der 3 
unge herrer som kaller seg Himmeljegerne holdt et innlegg 
om en ekspedisjon gjennom norsk vilmark de hadde lagt ut 
på. Det som rørte meg var samholdet, søskenkjærligheten, 
det sterke vennskapet og en bror som gjør det umulige 
mulig! De har en egen nettside og de har vært på tv med en 
egen tvserie. Her er noe av deres rørende historie:

Prosjektet Himmeljegerne startet ordentlig i 2011, 
da jeg og min bror Simen bestemte oss for å forsøke å 
gjennomføre en 4 uker lang skiekspedisjon, til tross for 
utfordringene som ventet. Vi så på utfordringene som 
oppgaver som måtte løses, kunne løses og kanskje kunne 
være gøy i seg selv å løse. Sett over lengre tid kan man også 
si at prosjektet startet når vi ble født og at vi som brødre 
opplever verden sammen, selv om vi kanskje ikke er helt 
like i kroppen. 

Drivkraften vår er å ha en felles plattform for gode 
opplevelser sammen: Der vi ser verden, opplever møte med 
dyr og møter mange spennende aktiviteter og mennesker. 

Simen sin drivkraft tror jeg er å forsøke å få til mye av 
det jeg klarer, det være seg å skøyte på ski, fiske, padle eller 
sykle. Simen er også meget interessert i å se dyr og da helst 
dyr som ulv, bjørn, ørn, løve, gepard etc. 

Min drivkraft er å ha det gøy sammen med broderen. 
Jeg er også opptatt av å reise til steder som ikke er 
«gjennomturistifisert». I tillegg er jeg opptatt av at 

ekspedisjonene ikke skal være for lette å gjennomføre. Det 
må liksom være en utfordring for alle i teamet, Simen, meg 
og guidene må spille på lag hvis vi skal klare målene våre. 

De største hindringene er ofte kommunikasjon. På 
enkelte av turene våre, oppholder vi oss i svært kjølige 
temperaturer eller skal gjennomføre aktiviteter som kan 
utløse frykt. Derfor er det svært viktig for oss at vi skaper 
en kultur der man sier ifra hvis man er kald, varm, redd, 
har vondt eller har noe å informere om. Når vi opplever at 
alle får frem alt de går og tenker på, har vi ofte svært god 
stemning i gruppa. 

Som oftest møter vi på hindringer som kan løses ved å 
være flere hjelpere/guider. Stort sett er det Simen og Mads 
som venter på oss i crewet som frakter bagasje etc. Ute på 
tur er hindringene gjerne transport, der vi opplever endel 
stress rundt å ta med medisiner over landegrenser.

Det som er så fint å se er at Simen ikke bare har 
endret det fysiske. Han er nå mye mer aktiv muntlig i 
omsorgsboligen han bor på, og på foredrag. Han klarer 
i større grad å holde orden på tingene sine og er mer i 
kontakt med egne følelser. Han har også fått en ”egen greie” 
med dette Himmeljegerne-opplegget. Min bror hadde 
før et veldig bra liv med mye aktiviteter, men jeg tror at 
Himmeljegerne har gitt han en sterk identitet som turmann 
eller ”skimann” som han selv kaller seg.  

Holdningene rundt tror jeg har endret seg. Jeg er usikker 

Tekst: Birgitte Holmsen Foto: Jan Arne Dammen
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Himmeljegerne: Birgitte Holmsen i møte med Himmeljegerne fra venstre 
Lars Martin Tannæs-Fjeld, Mads Andreassen og Simen Tannæs-Fjeld

på om dette kan tilskrives Himmeljegernes aktivitet, men 
man kan jo håpe at vi sammen med DNT, Eirik Dahl, 
Frambu og andre har hatt en positiv påvirkning. Vi hører 
titt og ofte at folk har blitt inspirert og enten dratt mer ut 
på tur selv, eller fått med seg noen fra omsorgsboligen de 
jobber i. Sånt er meget gledelig å høre. 

I mitt liv har dette endret veldig på det å stå foran folk 
og presentere noe. Jeg er egentlig ikke noe glad i det og blir 
veldig nervøs. Men vi har nå arrangert over 140 foredrag og 
fagdager de siste 5 årene. Det beste jeg har erfart er å se det 
”lyser” i øynene på Simen, Mads, Nina, Tommy og Erling 
når de klarer noe de ikke hadde trodd de skulle klare. 
Kombinert med det å se bjørn, løver og geparder.

En bra dag på tur starter gjerne litt rolig med frokost 
laget på bålet eller på stekepannen inne i lavvoen. Etter 
en times tid kommer vi oss ut og slenger utstyret enten 
i pulken eller i kanoen. Deretter setter vi avgårde og 
opplever å se dyrespor, høre fuglelyder og kanskje fange 
et par fisker som vi sparer til middagen. Hele tiden har vi 
fokus på at deltakerne skal forsøke å gjøre mest mulig av 
transport-delen selv, men også leirplass-oppgavene og det 
å bidra i samtalen når vi går. Etter 4-6 timer på beina eller 
i kanoen finner vi en leirplass med mye ved, god utsikt og 
et par store trær der vi kan henge opp en presenning. Før 
middagen går alle deltakerne rundt i skogen og sanker ved, 
bær og sopp. En eller to av deltakerne blir med Morten på 
fuglejakt. Fisken og fuglen stekes over bålet og kveldsroen 

begynner å senke seg. Men før vi legger oss rekker vi en 
ekstra fisketur, bjørnesporleting i skogen og pil og bue 
konkurranse. Helt mot kvelden kjører vi gjerne på med 
show der Nina forteller skrekkhistorier og Simen danser 
Michael Jackson, i røyken lyst opp av det flakkende bålet. 
Kveldsroen senker seg 22.30 og vi får 9 timer med god søvn 
før neste dag venter.

Hva vil du si til en som ønsker å gjøre det samme? 
Jeg vil si ”Kjør på” alt er mulig, men noen ganger kan det 
man forsøker ta litt lenger tid. Bruk den tiden godt, gjerne 
til å utvikle deg og bli enda bedra på f.eks friluftsliv eller 
det du ønsker å forsøke deg på. Vi måtte utsette turen vår 
ett helt år etter at vi egentlig var klare, men det viste seg 
at det ekstra året var avgjørende både for at Simen skulle 
komme i toppform og for at Lars Martin skulle få inn nok 
sponsorpenger til at økonomien gikk i havn. 

Hvis noen vil dra på ekspedisjon eller liknende det vi 
har gjort, så ikke nøl med å ta kontakt. Vi svarer gjerne på 
spørsmål og kan sende deg videre til personer som kan mye 
mer enn oss også. Lars Martin og guidene er alltid klare 
for en utfordring, ta kontakt om du ønsker å ha med oss på 
laget. www.himmeljegerne.no

Takk til brødrene Lars Martin og Simen Tannæs-Fjeld 
og resten av turgjengen. Vi ønsker lykke til med flere 
ekspedisjoner.
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Høsten 2017 be det bestemt at Landsforeningen for 
slagrammede (LFS) Vestfold skulle starte opp en 
sykkelgruppe for slagrammede og andre mennesker 
med nedsatt funksjonsevne som en tilleggsaktivitet. 
Gruppen startet opp våren 2018, å heter På 3 hjul med 
LFS Vestfold, og er særlig rettet mot de som sykler 3 
hjulsykler som er spesielt til rettelagte og tandemsykler, 
men også de som sykler på vanlige sykler får være med.

Gruppen inngikk våren 2018 et samarbeid med Re 
sykkelklubb og sykkelleverandøren Quaity Care. Med 
hjelp av også andre små sponsorer, har sykkel gruppa 
fått sin egen sykkeldrakt.

Gruppas målsetting er å være med å øke 
sykkelinteressen for mennesker med nedsatt funksjons- 
evne. Vi ønsker å lage en felles sykkelglede og glede 
gjennom mestring, ved å møtes å trene sammen med 
andre funksjonshemmede, både unge og eldre, forsøker 
vi å gi en meningsfylt aktivitet i hverdagen til de som 
ønsker det.

Nesten alle kan klare å sykle, så lenge man 
tilrettelegger sykkelen etter ens funksjonsevne. 
Denne sommeren og høsten har vi klart å overbevise 

flere funksjonshemmede at de klarer å sykle. Noen 
av syklene har elektrisk hjelpemotor, og på noen av 
syklene kan man bruke armene. Vi har trent opp 
flere nye sykelister, som nå har fått vind i håret. 
Sykkelgruppen har møttes hver 14 dag og har syklet ca. 
2 timer hver gang. Vi sykler vanligvis en rund løype og 
vi tar hensyn til hvordan ferdighetene til deltagerne er. 
Er man ikke så god til å sykle blir turene korte. Vi har 
en på 80 år som er med i gruppa, 

Vi arrangerer også sykkeldager der man kan prøve 
ulike typer sykler og i høst var også 11 stykker av oss 
på en felles sykkel tur i Kragerø. Neste år er det et 
ønske at noen i gruppa skal være med å sykle den store 
styrkeprøven, som er fra Eidsvoll til Oslo, en distanse 
på 60 km. 

Det er viktig å sette seg mål, så en kan jobbe 
målbevisst igjennom vinteren og strekke seg mot et 
felles mål dersom man ønsker det. 

Denne sykkelgruppen er åpen for alle med ned satt 
funksjonsevne, og den kan også følges på Facebook. 
Ønsker du mer informasjon om sykkelgruppa vår kan det 
fås på tlf 90198305 eller mail firehjuling@gmail.com

Tekst: Arne Mjåland Foto LFS Vestfold

På 3 hjul med LFS Vestfold



Soria moriaveien 13 , 3530 Røyse . Tlf : 957 69 545

Din leverandør av rørleggertjenester 

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

Motzfeldt HB & Sønn AS
3019 Drammen, Tlf. 32 83 56 50

_____________________________________________________

Telekom BTV AS
3041 Drammen, Tlf. 32 80 03 00

_____________________________________________________

Byggfag Drammen - Bærum 
Buskerudveien 72, 3024 Drammen, Tlf. 90 71 10 00

D R A M M E N

Buskerud Olje A/S
3370 Vikersund, tlf. 32 78 77 99

M O D U M

Drammensveien 20, 3300 Hokksund
Tlf. 32 75 59 59

R Ø Y K E N

H U R U M
Hurum Mølle

3490 Klokkarstua, tlf. 32 79 80 06
______________________________________________________

Byggmester John Fjeldstad
3480 Filtvet, tlf. 93 09 93 24

______________________________________________________

Mjelde Sveis og Montasje AS
3480 Filtvet, Tlf. 32 79 42 71

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

3632 Uvdal, tlf. 32 74 30 51

Å L

3570 Ål
Tlf. 32 08 60 50

www.aalhytta.no

Ø V R E  E I K E R

Mobile Hokksund AS
Tlf. 32 75 80 20

SPIKKESTAD
Nye Stasjonsvei 29, 3430 Spikkestad

Tlf. 31 29 08 50

 

KIWI PLUSS-KUNDER FÅR

7,5% BONUS
PÅ ALL FERSK FRUKT OG GRØNT!  
Bli KIWI PLUSS-kunde på kiwi.no

- Ei krone her, og ei krone der!

R I N G E R I K E

Kong Rings gate 1, 3510 Hønefoss
Tlf.: 32 12 10 17

Veisteingata 14, 3512 Hønefoss
Tlf.: 95 27 39 94

kael-b@online.no 

Sørflatveien 10 , 3516 Hønefoss
Tlf : 995 36 184

Hadelandsveien 103, 3511 Hønefoss

Ådalsveien 55 , 3516 Hønefoss
Tlf : 32 11 11 74

www.ringdekk.no 

Storgata 6 , 3510 Hønefoss
Tlf : 31 00 45 00

R I N G E R I K E
Nyhus Transport As

Roaveien 6
3534 Sokna

Mob: 414 56 705

Vestliveien 21
3511 Hønefoss
Tlf : 90020870

Johanssons Auto AS
Ditt lokale bilverksted

Gigstad vei 10 , 3511 Hønefoss
Tlf : 934 84 919

ANNONSER
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Representanter fra regionstyret og regionkontoret 
har denne høsten vært aktive deltagere på flere 
arrangementer som har vært i regi av våre lokallag.

Den 15. september var turen kommet til vår egen 
Landsforening for Ryggmargsskadde (LARS) Oslofjord 
Vest, som i år arrangerte høstsamling for medlemmene 
15.-16. september i Tanumstrand i Sverige. 
Representanter fra omkringliggende LARS lag deltok 
også på denne samlingen. 

Fra regionen var det regionstyremedlem Åse Jakobsen 
og regionkontorleder Anna-Lisbeth Mikalsen 

som hadde funnet veien til Tanumstrand denne 
helgen. Etter et tradisjonelt «innemøte» som bla 
inneholdt informasjon fra sponsorer, leverandører og 
regionkontorleder ble det anledning til å få vind i håret 
og bli med på en båttur i et vakkert høstvær for de som 
ønsket det.

Det ble en forfriskende og fantastisk deilig båttur til 
glede for alle som deltok. Takk for turen til leder Leif 
Helge Svae og resten av styret og medlemmene i LARS 
Oslofjord Vest.

Tekst og Foto: Anna-Lisbeth Milalsen

Ut i det blå 
med LARS 

Oslofjord Vest
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Flott tur: God stemning 
og gode samtaler i nydelige 
omgivelser!

Landsforeningen for 
Ryggmargsskadde i Vestfold 
Buskerud og Telemark (LARS 
Oslofjord Vest) arrangerte i 
høst en flott medlemstur med 
MS Donalda i Sveriges vakre 
skjærgård.
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Vår konklusjon er at det er mye som er tilgjengelig 
med rullestol i Svelvik, men det er også steder med 
stort forbedringspotensial også.

Tekst: Anne Johnsen Foto: Anna-Lisbeth Mikalsen

Utenfor banken var Minibanken 
høyt plassert, den var så høyt plassert 

på veggen at en rullestolbruker 
vil ha vansker med å bruke den. 

Inngangspartiet til banken og i selve 
bygget var det bra tilgjengelighet og det 

var vi fornøyd med.

Hos Erik Thoresen i Svelvik Fysioterapi 
er ikke inngangen tilgjengelig nok. 

Hos Svelvik spa & Neil står det på vinduet: 
Alle velkommen, men det er tre store 
trappetrinn før inngangsdøren så stedet er 
dermed utilgjengelig.

Vi sjekker 
tilgjengeligheten  
i Svelvik

Torsdag 25.oktober var Tilgjengelighetsutvalget i NHF Oslofjord Vest på byvandring i Svelvik. De som var med 
på befaringen var Atle Hagelund, Åse Jakobsen, Anna-Lisbeth Mikalsen, Anne-Beate Stokken, Camilla Thorsen, 

fru. Valvik fra reumatikerforbundet, og Anne Johnsen som er leder i rådet for funksjonshemmede i Svelvik. 
Silja Bjørklund Einarsdottir fra Svelvikposten var også med på deler av vandringen.
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På Dreggen måtte personer i rullestol ha 
hjelp for å komme inn. Det manglet døråpner 
og en slakkere dørstokk for at en rullestolbruker 
kan komme inn på egenhånd. Toalettet manglet 
armstøtter og håndtak på dør for å kunne lukke 
igjen døren. Det var dog ingen ting å utsette på 
servicen på Dreggen. 

Hos Wenches 
Hårstudio er det kun 
en blomsterpotte og et 
reklameskilt som må 
flyttes for å få tilgjengelig 
inngang.

Svelvik Legesenter har 
utilgjengelig hovedinngang 
med 5 store trappetrinn som 
ønsker oss «velkommen». De 
har parkering og inngang på 
baksiden av bygget også, med 
rampe. Dessverre er det en låst 
dør rett på innsiden, så dette er 
nok ikke god nok løsning.

Fast Food er det ikke enkelt å få seg i Svelvik 
dersom man sitter i rullestol, da både Pizza og 
Burger og Pizzabakeren ikke har tilgjengelig 
inngang, men Pølsebaren hadde fin rampe og 
er lett tilgjengelig. 



Sammen om en ny tid

endre  
holdninger

Vi skal

Ofte er negative holdninger, fordommer og uvitenhet årsak til 
at mennesker diskrimineres, stenges ute og møter hindringer. 
Holdninger endres i møter mellom mennesker og vi skal lage 
møteplasser hvor folk får ny kunnskap, nye tanker og meninger.  
En møteplass kan være skolebesøk, cafedebatt, togtur med 
politikere, kurs, kongress, frokostmøte, fest, festival og mye annet! 
Ta i bruk engasjementet og nettverket. Vi skal også jobbe bevisst 
med våre egne holdninger til hverandre og andre.

Vi skal fronte arbeidet for et mangfoldig samfunn hvor alle er like
stilte og kan delta. Våre erfaringer gjør at vi vet hva som fungerer og 
hva som diskriminerer, derfor skal vi vise vei. Funksjons hemmede 
skal sikres like muligheter gjennom rettigheter, ikke gjennom 
 veldedighet. Å f.eks. gjøre en butikk eller skole tilgjengelig for alle 
handler ikke om å være snill, men om å følge loven. Vi skal gjøre FNs 
konvensjon om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjons
evne (puh!) (CRPD) kjent og forstått.

Vi skal være tilstede der det fattes beslutninger som får 
konsekvenser for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vi skal 
være en synlig og tydelig aktør som bidrar til at lover og rettigheter 
blir gjeldende i folks hverdag. Vi skal være både rådgiver, 
pådriver og vaktbikkje, når det trengs. Vi skal bidra aktivt til gode, 
inkluderende nærmiljøer for alle. Vi skal være tilgjengelige, synlige 
og tilstede med utadrettet arbeid i hele landet. 

Vi skal si i fra når det trengs! Vi skal reagere og være en tydelig 
stemme når noen diskrimineres og må sloss for å få sine rettigheter. 
Vi skal kaste flomlyset på de som diskriminerer, stenger ute og 
ignorerer loven. Vi skal oppfordre til å melde fra om diskriminering 
og urett og være aktive i kampen mot hatkriminalitet og hatprat 
både i den virkelige verden og i sosiale medier. Vi skal bruke egne 
erfaringer og kunnskap for å spre engasjement for våre saker.

Vi skal gjøre det synlig og tydelig hva samfunnet går glipp av når 
mennesker stenges ute. Vi skal ta i bruk aksjonsformer som gir oss 
den oppmerksomheten vi trenger for å få gjennomslag.  Vi skal 
oftere aksjonere samtidig i hele NHFfamilien. Når vi satser på likt 
blir vi så mye synligere. Vi skal prioritere mer utadretta aktiviteter. 
På FNs internasjonale dag for funksjonshemmede, 3. desember, 
skal vi ha årlige markeringer i hele landet.
 

Mangfold og variasjon er en styrke – både for samfunnet og i vår 
egen organisasjon. De virkelig store gjennomslagene får vi når vi 
står sammen for felles sak, derfor skal invitere med oss flere andre 
organisasjoner og miljøer i arbeidet – og stille opp når andre trenger 
vårt engasjement og vår kunnskap. Alle skal være velkommen 
og finne tilbud hos oss. Vi skal åpne opp NHF-fellesskapet for 
flere og investere tid og krefter i å bygge en sterk VI-kultur i hele 
organisasjonen.

Å satse ungt skal være førende for oss tiden framover. Vi skal 
utforme konkret og helhetlig politikk for ungdom og unge voksne, 
vi skal påvirke morgendagens politikere, journalister, lærere, 
ledere, arkitekter m.fl. Vi skal gi vår egen ungdomsorganisasjon, 
NHFU, støtte og ressurser til å bygge seg opp som en slagkraftig 
organisasjon og vi skal bygge opp et nettverk og tilpasse aktiviteter 
og tilbud til de unge voksne (25 – 45) i NHF. 

For å nå målene våre trenger vi mange skolerte og engasjerte 
mennesker i organisasjonen. Aktive medlemmer, tillitsvalgte, 
ansatte og andre på laget skal få lære å bli gode formidlere i møte 
med ulike målgrupper og gjennom ulike kanaler. Det skal gis 
opplæring i moderne organisasjonsarbeid, mobilisering, aksjons 
og kampanjearbeid og innføring i NHFs historie, ideologi og 
samfunnsoppdrag. Vi skal lære av hverandre og være rause med å 
dele og overføre kunnskap! 

Vi skal være en pådriver for gode, fremtidsrettede løsninger. Vi skal 
utvikle ny politikk og modige forslag til utforming av  morgendagens 
rause og inkluderende samfunn, sammen med  andre ressurs-
personer og miljøer. Vi skal tenke nytt og fritt om hvordan vi 
kan få med oss flere støttespillere, nye former for organisering og 
hvordan vi skal være en organisasjon med plass til alle som stiller seg 
bak vårt samfunns oppdrag og vil være med i arbeidet for mangfold 
og likestilling. 

gÅ FORAN
i likestillings- og
rettighetsARbeidet 

Sammen om en ny tid

Vi skal

VÆRe der  
FOlk eR

Sammen om en ny tid

Vi skal
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StÅ  
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VIKTIG 
informasjon fra 

SAFO TVB 

- SAFO TVB

I 2019 er det kommune og fylkestingsvalg i Norge. 
For oss betyr dette at vi trenger nye representanter 
vi kan foreslå til alle våre 48 kommunale råd for 
funksjonshemmede og til våre 2 fylkeskommunale råd 
for funksjonshemmede (Nye Vestfold - Telemark og 
Viken). 

Å være medlem i et råd for funksjonshemmede 
innebærer at du er organisasjonenes øyne og ører i 
din kommune. Siden de fleste avgjørelser som har 
konsekvenser for funksjonshemmedes daglige liv gjøres 
i kommunene, blir dette en meget viktig rolle å fylle for 
organisasjonene i 2019. 

Alle kommuner skal ha et råd eller annen likeverdig 
representasjonsordning for mennesker med nedsatt 

funksjonsevne. Rådet skal arbeide med saker som 
viktige for personer med nedsatt funksjonsevne. 
Viktige arbeidsområder er universell utforming, 
tilgang til tjenester og arbeid mot diskriminering på 
grunn av nedsatt funksjonsevne. Mer informasjon 
om hva det innebærer å være medlem i et råd for 
funksjonshemmede finnes på Barne-, ungdoms- og 
familiedirektoratet (Bufdir) sin hjemmeside:  
www.bufdir.no/Nedsatt_funksjonsevne/rad/

Ønsker du å bli foreslått som medlem til et 
kommunalt-, eller fylkeskommunalt råd for 
funksjonshemmede? Da kan du ta kontakt med 
koordinator for SAFO TVB Anna-Lisbeth Mikalsen på 
tlf eller e-post: anna-lisbeth@nhf.no

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) består av organisasjonene  
Norges Handikapforbund (NHF), Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) og Foreningen Norges Døvblindfødte (FNDB). 

SAFO TVB er en felles plattform for brukerrepresentasjon for organisasjonene i Telemark, Vestfold og Buskerud.  
Koordinator for SAFO TVB er regionkontorleder i NHF Oslofjord Vest.



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

ANNONSER
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LFPS.NO

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

Medlemsmøte LFPS Vestfold 

Tilbakeblikk og gode minner
Det ble en minneverdig kveld iscenesatt av Line Mau 
Hersve (teknisk) og Roy Johansen (fotograf). De 
viste lysbilder fra turer, samlinger og jubileer i LFPS 
Vestfold – helt fra 2000 og fram til i dag. 

Reiser i inn- og utland, blant annet til Casas 
Heddy på Lanzarote 2000, Merket i Valdres 2005, 
sommerfest i Kvelde 2006, 20-årsjubileeum på 
Tanum Strand i Sverige 2007, Eidene på Tjøme 2008, 
2013 og 2017, Operahuset 2009, Langesund 2009, 
julebord på Farris Bad i Larvik 2010, Haraldvangen 
2011, 25-årsjubileum på Holmen Fjordhotell 2012, 
Borreparken 2015, Preus fotomuseum 2016, og 
30-årsjubileum på Sjømilitære Samfund i Horten 
2017. 

I tillegg ble det vist bilder fra fellessamlinger og 
konferanser. Det er ingen tvil om at LFPS Vestfold er 
på farta og i full sving.

Gjennom årene har det vært mange fine opplevelser 
og ikke minst gode måltider, noe bildene til bords 
bar preg av. Kommentar fra salen: ”Det er ikke noe 
rart vi har lagt på oss!”

Det var gjensyn med mange kjente fjes, og vi mintes 
med vemod alle som var gått bort i løpet av disse 
årene.

Kvelden ble avsluttet med snitter og utlodning av 
gevinster.

Ellen Damsleth

Torsdag den 25. oktober 2018 arrangerte LFPS Vestfold medlemsmøte på Furulund kro. Det var i alt 19 
medlemmer som deltok på en hyggelig sammenkomst. Leder Torunn Jacobsen ønsket velkommen.

Julemøte LFPS Vestfold
LFPS Vestdold skal ha julemøte på Flykafeen, 
Åshaugveien 153, Barkåker, torsdag 6. desember. 
Vi starter kl. 18.30 med servering av buffé etterfulgt 
av dessert og kaffe. 

Vi håper vi får til en avtale med noen som skal 
underholde med sang og musikk. Det blir utlodning, 
så det er fint om du tar med deg en liten gevinst. 

Egenandel for middagen er kr 100,–.

Vi trenger påmelding innen 30. november til telefon 
911 93461 eller til e-post toru-jac@online.no.

Du er hjertelig velkommen til et hyggelig samvær 
med likepersoner.
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I skrivende stund er jula fremdeles nesten 2 måneder unna, 
men når dere får bladet, er den rett rundt hjørnet, og det er 
på tide å oppsummere litt av hva dette året har betydd for 
oss i NHF Søndre Vestfold.

Det er mye forskjellig som vi som sitter i styret gjør, en 
av de viktigste tingene er det å være brukermedvirker i 
forskjellige ting. Vi har brukermedvirkere som sitter i rådet 
for mennesker med nedsatt funksjonsevne i forskjellige 
kommuner i Vestfold, i fylket, i nav osv. Det er heldigvis 
ikke bare vi som sitter i styret som er brukermedvirkere. 
Det er heldigvis også medlemmer som er brukermedvir-
kere. Å være brukermedvirker for en organisasjon er viktig, 
det er vår mulighet til å bli hørt og forhåpentligvis være 
med på å gjøre hverdagen til mennesker med nedsattfunk-
sjonsevne så god som mulig og på et likeverdig nivå som 
alle i samfunnet. 

Tenker du kanskje på at det å være brukermedvirker 
kunne høres interessant ut og at det kunne vært noe for 
deg? Da kan du kontakte Anna- Lisbeth på regionskontoret 
på anna-lisbeth@nhf.no . 

Vi har i år også hatt en medlems/mestringstur. Vi reiste 
med Color Line’s MS Color Fantasy 28-30 oktober. Det 
var 14 som deltok på turen. Vi vil rette en stor takk til 
vår nestleder Leif Larsen som både var reiseleder og som 
har jobbet godt både med Color Line og for å sy sammen 
hvordan turen skulle bli. Vi takker  medlemmene som 
meldte seg på turen og deltok, og en kjempetakk til Color 
Line og mannskapet på MS Color Fantasy som la godt til 

rette, med gode tilpasninger som gjorde at turen ble veldig 
fin for alle sammen. Vi har fått tillatelse av deltakerene til å 
ta bilder og bruke i publisering. Bilder er viktig, både som 
minner og som dokumentasjon. 

Vi har en egen facebookside: NHF Søndre Vestfold, der 
legger vi ut forskjellig informasjon, både som er rettet mot 
medlemmer og generell informasjon som kan være greit å 
få med seg. 

Men vi sitter også inne med noen spørsmål, hva ønsker 
nettopp du at vi i NHF Søndre Vestfold skal gjøre for deg 
som medlem ? Hva opptar deg, hva synes du det er viktig at 
vi jobber med?  Sitter du med noen tanker om det så tar vi 
di gjerne i mot ! Send oss en mail, eller ring oss på telefon 
48 39 44 16, dersom telefon ikke blir besvart så legg igjen 
beskjed eller send en sms så ringer vi opp så fort vi har 
anledning.

SÅ EN KJEMPEVIKTIG INFORMASJON VI ØNSKER 
Å SENDE MEST MULIG VIA E-POST OG HAR FÅTT 
NY E-POSTADRESSE DEN ER :  nhf.sondre.vestfold@
nhfoslofjordvest.no

Vi håper at dere vil ta kontakt om dere sitter inne med 
tanker og ideer om tema dere ønsker på medlemskveld eller 
en aktivitet dere skulle ønske vi kunne prøve å få til. 

Så helt på slutten, vil vi veldig gjerne ønske dere en 
riktig God Jul og et godt nytt år. En hilsen fra hele styret i 
NHF Søndre Vestfold. Gro B Rohde, leder

En hilsen fra NHF Søndre Vestfold

Saker som du ønsker skal tas opp på årsmøtet 27. 
mars må sendes styret skriftlig senest 3 uker før.

Påmelding til Anne-Lise Bekkevold, tlf. 480 96 818 
eller Wera Fjeld, tlf. 41518 848 senest en uke før 
møtet.

Årsmelding og årsregnskap for 2018 blir delt ut på 
møtet. Dersom du ønsker det tilsendt tidligere kan 
du sende en e-post til wera.fjeld@ebnett.no eller 
asbjorn@huka.no 

Til neste år er LFPS Buskerud 30 år, og vi vil feire det 
i helgen 28.-30. juni 2019. Stedet blir Sundvollen 
Hotell.

Sett av helgen allerede, og følg med i Grenseløst 
nr. 01/2019. Der vil du få nærmere beskjed om når 
påmeldingsfristen blir, og til hvem du kan melde deg 
på hos.

LFPS Buskerud

holdes torsdag 14. mars 2019. Møtested er ikke bestemt, men vi ber deg merke datoen allerede nå. 

Vi kommer tilbake til sted når vi sender ut innkalling på nyåret. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ønsker du mer informasjon?
Ta kontakt med Norges Handikapforbund Oslofjord 
Vest (Telemark, Vestfold, Buskerud)
Telefon: 91 30 37 38, Epost: anna-lisbeth@nhf.no
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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

Tekst: Torleif Støylen

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.
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Det har vært et begivenhetsrikt år på mange måter, år 
2018, det vi snart skal forlate. Værmessig har vi til tider 
ikke helt kunnet følge med. Sommeren ville ingen ende ta 
så det ut til. Det gikk fra sommertid til førjulstid ganske 
så raskt, så høsten fikk litt liten plass. Min sivilstatus er 
«barnløs gammel enke» , og det låter jo nitrist. Men det er 
mye en kan foreta seg i alle faser av livet, så viselig er det 
innrettet.  «Om livet byr på sitroner – lag marmelade» - er 
jeg blitt rådet til. Et godt råd sikkert, men hittil har jeg 
ikke laget marmelade. 

Siden julereklamer kom i oktober kunne jeg jo starte 
på mitt eget vis, slik en kan når en er aleine i heimen. De 
tradisjonelle julebøkene som gjerne har vært tatt fram 
første søndag i advent, de kom tidlig på bordet i år, og jeg 
fikk tid til virkelig å se og nyte alt det vakre som er skrevet 
både i poesi og prosa, salmer og sanger. Og alle store 
forfattere i alle land i verden hvor kristendommen har slått 
rot, både kristne og de som tar avstand fra det, de kjenner 
til Juleevangeliet, fordi det er en felles oppfatning at dette 
er noe av det beste og fineste som er skrevet gjennom 
tidene, og de vet at forfatteren er evangelisten Lukas. 
Han er den eneste i Bibelen som omtaler Kristi fødsel på 
den måten han gjør det i kap.2, vers 1 – 20, som da kalles 
Juleevangeliet.  Det er forfatteren Lukas, evangelisten er 
ikke ofte nevnt, som blir lovprist av alle store forfattere 
som ser på dette som et litterært mesterverk. Han blir rost 
av de som anmelder litteratur i land rundt om i verden, så 
det er de som bruker så store ord om dette. 

Jeg har lyst til å ta et eksempel fra mer hjemlige trakter. 
To kjente kunstnere traff hverandre en natt på en benk 
under noen trær i Trasteverde i Roma. I den bydelen 
dukker det stadig opp slike benker uten noe mer enn 
akkurat det. Den ene var vår store kunstmaler i moderne 
kunst, og utdannet ved flere kunst- høgskoler i forskjellige 
land, Jakob Weidemann, og den andre Sveriges store 
forfatter og nobelprisvinner i litteratur i 1951/æresdoktor 
ved Göteborgs universitet, Pär Lagerkvist som var i byen 
samtidig. Begge hadde befattet seg med Juleevangeliet og 
snakket da selvsagt om dette. Pär Lagerkvist hadde som 
tema i hele sin litterære produksjon «Menneskets relasjon 
til Gud». Han var vokst opp i et dypt religiøst hjem, og 
følte seg i konflikt med mye der, og de av oss som har 
levd en stund husker kanskje at det ble laget en film om 
et av stykkene hans i Fjernsynets barndom som ble kalt 
«Gäst hos verkeligheten» som handlet om barndommen 
hans, og som ble glitrende spilt av gutten som med store 
øyne fulgte med i bestefars gravøl, fra det stille og rolige 
samværet startet med taler og sang - til gravølet seg på og 
endret deltakerne, som kløp i nærmeste dame og tedde 
seg  helt annerledes enn i starten. Den gjorde inntrykk 
den filmen. 

Men nå var det Juleevangeliet som var tema der på 
benken i Roma og Pär utbrøt: «Det er det vakreste som 
noen gang er laget innen litteratur, ingen gjør noe slikt 

etter han, og ingen skal det heller. Jeg ville så gjerne sett 
den mannen, sett ansiktet hans.», sa Pär Lagerkvist. «Og..» 
la han til: «Tenk om det er sant?» Han Pär var vel ikke av 
de som slet kirkebenkene, men litteratur det kunne han 
mye om. Jakob Weidemann hadde malt Jule-evangeliet 
på simpel sekkestrie, fotografert maleriene og laget bok 
med håndskrevet tekst til hvert bilde, og dessuten gjengitt 
Lukas tekst også. Glad for at jeg har denne boken. Jacob 
Weidemann var en moderne kunstner og vanskelig å 
forstå, mener mange. Hver jul har det vært sendt en 
reprise av et lengre intervju med han, og han snakker 
både i boken og i intervjuet om sitt første møte med 
Juleevangeliet og krybben i Bethlehem. Det var som 
fireåring hjemme i Steinkjer med handa trygt i bestefars 
hand på veg til bedehuset, et slikt bedehus de hadde 
på alle små tettsteder.  Det var pyntet til jul av flittige 
misjonskvinner, de u-unnværlige kvinnene tettsteder har 
hatt til alle tider som ser det som sin oppgave og fremme 
kulturlivet, og de lager juletrefester for barn og voksne. 
I bedehuset Jacob møtte var det laget en julekrybbe som 
dekorasjon av de flinke damene. Lille Jakob hadde aldri 
sett noe så vakkert, og her fant han alle figurene han var 
blitt fortalt om. Vi hører av måten han gjengir det på at 
sans for farger hadde han allerede da. Så jeg tror Jakob 
Weidemann og Pär Lagerkvist ble sittende en stund på den 
benken i Trasteverde i Roma den natten. 

Norske forfattere ellers har vel alle skrevet juledikt og 
tatt med gode minner fra en barndoms jul når klokkene 
ringte julen inn. De har også fått med seg noe om barnet 
som står så sentralt i julen. Det er litt tilfeldig hva som 
treffer akkurat deg og meg i all poesi vi kjenner og er glad 
i. Jeg får alltid med meg Tone Ringens «Adventsdikt». Det 
er noe gjenkjennende fra eget liv der. Hun hadde kreft da 
hun skrev dette, permisjon fra sykehuset, og ingen visste 
hvordan det ville ende. Hun gjør seg tanker der hun går 
rundt i huset og steller til jul, tar fram de gamle tingene 
som har vært brukt i generasjoner samtidig som hun 
prater med sin lille sønn. Tone Ringen ble frisk igjen, la 
det være sagt med en gang. Hun er født i 1946, er forfatter, 
skuespiller, komponist og sanger og mer til. Dette skrev 
hun denne førjuls-kvelden:
 
ADVENTSDIKT.
Førjulstid trør enno stilt i dørene her heime.
Eg hentar fram frå skuff og skap dei same tinga,
år for år.
Så värt eg kan tar eg ei lita hand i mi og leier
små tankar til eit ukjent land,
der kvardagsrøynda teier.
 
For det er Stillas tid, nett no, når mørkret,
mjukt og tett,
gjev alt av ljos ein underleg glans
av von og draum og lengt.

O JUL MED DIN GLEDE



Vi møter deg akkurat 

der du befinner deg i 

sorgprosessen 

- med verdighet, 

seriøsitet og 

profesjonalitet som 

dette faget krever.

Torget 6, 3181 Horten
Valløveien 58, Tolvrødsenteret
www.obb.as

Vakttelefon hele døgnet - 46 28 90 40

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

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

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

35

Du vesle son, det eg ber fram til minnet ditt nett no,
skal vekse til ei handlings tru
når du vert mann, eingong.
 
Ingen ting skal få øyde desse dagane, dei få.
Året har så mange veker, der vi ikkje rår.
Som eit ljosskip sigler huset, stilt og lett som snø.
Vi to helgar no ei soge
sidan vel du sjølv.

Jeg blar videre i julebøkene, og se der møter vi tvileren, 
Inger Hagerup, og også hun stopper opp ved barnet i sitt 
dikt «Julekveld»:
 
Jorden venter, jorden smiler
vinterhvit og juleklædt.
Hus og hytte er beredt.
Underet er atter skjet:
Verdens store hjerte hviler.
 
Dype tunge klokkeklemt
vekker underlige minner
fra en barndomstid som skinner
ofte fjernt men aldri glemt.
 
Barnefryd og barnelatter,
barnesang om juletræ,
da Vårherre selv var med,
strødde ut av himlens skatter.

 Jorden venter, jorden smiler.
Sneen faller bløtt og lett.
Og en trett og fattig tviler
drømmer barnets drøm og hviler
Underet er atter skjet!

Før jeg lukker boken får jeg med meg at Andrè Bjerke 
og Inger Hagerup var venner og ofte på samme 
fest. Vi husker noe slikt som: «Kan du huske da 
forfatterkammen, ble rød av to som sloss med ord, 
da gikk vi hjem som søster går med bror og leste 
Nitzces Golgata i kor, og drakk den broderlige rødsprit 
sammen», og litt mer stod det i en dedikasjon jeg 
husker ganske vagt. Og om Andre Bjerke også var en 
tviler har han fått med et dikt til Josef som også har 
med barnets fødsel å gjøre, siste vers lyder:
 Men jeg tror vår lange ferd er omme.
Vi er fremme. Det er hit vi skal.
Her er husly. Her kan barnet komme.
Lille elskede. Jeg ser en stall.
  
Så ønsker vi fra Telemark alle en GOD JUL i håp og 
tro for en lidende verden.

Hilsen Else B Andren
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Regionstyret 2017 – 2019
Leder:  
Gunvor Hegni  
(Permisjon)

Nestleder:  
Stein Wilmann 
Tel.: 90 62 85 04 
stein.gorgonvaktmester.net

Styremedlemmer: 
Atle Haglund 
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 
nhf.grenland@nhfoslofjordvest.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  
John Åge Corneliussen 
Tel.: 46 13 30 19 
john.age.corneliussen@gmail.com

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

NHF Søndre Vestfold 
Gro Børresen Rohde 
Tel.: 91 73 59 63 
nhf.sondre.vestfold@nhfoslofjordvest.no

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

Oversikt regionstyret, lokallag og landsforeninger

- Kontakt oss
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Vi møter deg akkurat 

der du befinner deg i 

sorgprosessen 

- med verdighet, 

seriøsitet og 

profesjonalitet som 

dette faget krever.

Torget 6, 3181 Horten
Valløveien 58, Tolvrødsenteret
www.obb.as

Vakttelefon hele døgnet - 46 28 90 40

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

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

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

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 
Tel.: 90 19 83 05 
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

Sentrumsprosjekt på Tofte ble til 
sentrumsprosjekt på Filtvet!!!
Hvordan er dette mulig?
Jo fordi i forrige nummer av Grenseløst klarte tekstforfatter, 
sentrumsprosjektets leder og fotograf under befaringen -Atle Haglund å 
skrive feil i teksten og håper han er unnskyldt i fra gjengen på Hurum. 
Feilen ble selvfølgelig oppdaget av leserne av Grenseløst i Hurum, som 
på telefon til Atle, fra Inger Marie la seg flat vedrørende feilen. Alt ble 
likevel fra begge parter tatt med et smil under samtalen men retter 
herved igjen en unnskyldning!
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Leserinnlegg

Hva vil det si?

HANDICAP ~ 
TOALETT

Jo, i Norge betyr det de aller fleste steder litt bedre 
plass, «tilgjengelig» toalett med håndtak på hver side 
samt tilpasset rullestol-vask. Om man er heldig ...

Det er vel og bra. MEN hva med den store gruppen 
som faktisk bruker bleie og ikke har noe på den doen å 
gjøre?!

Vår Emily er 8 år. Bleiebarn for alltid. Det er minst fire 
år siden halve kroppen hennes fikk plass på stellebord 
beregnet for babyer. For det har også ofte handicap-
toaletter ofte.

Hvor mange år til må vi gjøre bleieskift på skitne gulv 
på bensinstasjoner, restauranter, kjøpesentre og ja til og 
med på legekontorer og sykehus?

Er vi ytterst heldige og det er varmt ute kan vi stelle på 
gulvet i bilen.

Vi har alltid teppe og tynn madrass tilgjengelig i bilen. 
Klart til å legge ned.

På fergen fra Larvik-Hirtshals finnes det nå hvertfall 
en benk. En lang benk, ikke bare for babyer. (Bildet) 
At vi ikke fikk snudd el-stolen og at jeg måtte krabbe 
rundt min datter, det gjorde ikke så mye når jeg fant en 
etterlengtet stellebenk ….

En stellebenk som var lang nok for min datter.

At den i tillegg var lav gjorde heller ikke så mye for min 
til tider vonde rygg …

For det viktigste var jo at jenta mi fikk ny bleie og et 
stell!

Jeg var jo overlykkelig og svevde på en sky resten av 
fergeturen!

Vi krever ikke hev og senk, heis, kjempestor boltreplass 
... vi drømmer bare om en benk som ikke koster all 
verden!

Hvorfor finnes ikke det på offentlige steder?

Hvorfor er det ikke krav om at HC- toalett også har en 
lang stellebenk?

Hvorfor kan ikke denne gruppe barn, unge og voksne 
også få reise på tur som strekker seg lenger enn et par 
timer?

Og for de som faktisk har behov for denne doen: 
hvorfor er det så langt til toalettpapiret? Hvorfor er det 
liten plass rundt toalettet til evt. hjelper og ikke minst 
rullestolen de bruker?

Hvorfor er det sånn i 2018?!!!
www.lillegullemily.blogg.no



EIKER 
HUSBYGG AS

Anemonevn. 5
3050 Mjøndalen

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

epost: erik@eikerhusbygg.no

www.kongsberg.com

Din samarbeidspartner innen:
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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Interkommunalt Selskap
Kleivi, 3570 Ål, Tlf. 32 08 61 10
www.hallingdalrenovasjon.no

    www.hurumkraft.no
  tlf. 32 79 20 00

e-post: kundeservice@hurumkraft.no

HU R UM
KRAF T

Side 1 av 1Hurum-Logo-V

23.08.2018file:///C:/Users/olatom/Desktop/Hurum-Logo-V.svg

Abacus IT AS
Kundeservice: 400 01 850

support@abacus-it.no
www.abacus-it.no

BYGG OG TØMMERMESTER

Hans Petter 
Krane

Tlf. 970 98 482
Berglibakken 14, 3484 Holmsbu

w w w. byg g m e s te r kra n e. n o
Stø t te r  N H F ’s  a r b e i d

Åsheimveien 2, 
3490 Klokkarstua

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

Representant for Klaro Renseanlegg

ANNONSER
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Kryssord

Se løsning på side 42Kryssord
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Kalender og Sudoku

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 
03    ALLE - Markering av FN Dagen  
     for funksjonshemmede!
04    LFS Vestfold - Stand på  
     herredshuset i Andebu
05    NHF Kongsberg - Juleavslutning 
06    LFS Vestfold - Slagkafe med  
     julegrøt.
10    LFS Vestfold - Stand på  
     Sandefjord bibliotek 
10    ALF Buskerud - Julemøte

MARS 2019
14    LFPS Vestfold - Årsmøte
27    LFPS Buskerud - Årsmøte

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. Hver tirsdag er  
 det treningsgruppe kl. 11.00 – 13.00  
 for slagrammede i Sandefjord, ledet  
 av fysioterapeut.

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

Lokallagskalender 2018

Sudoku
Se løsning på side 42
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3 5 6 8 7 1 2 9 4

9 1 8 3 2 4 5 7 6

2 4 7 5 6 9 1 3 8

6 2 1 7 5 3 4 8 9

4 3 9 2 1 8 6 5 7

8 7 5 9 4 6 3 1 2

5 9 3 6 8 2 7 4 1

7 6 4 1 9 5 8 2 3

1 8 2 4 3 7 9 6 5

Løsning kryssord fra side 40

Løsning kryssord og sudoku

Løsning sudoku fra side 41

Vi takker alle våre annonsører for støtten i 2018 og 
vi ønsker alle våre lesere god jul og godt nyttår.



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

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

Nordre Kullerød 8, 3241 Sandefjord 
www.byggogmaskin.no

L A R V I K

MURMESTER 

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

Everzinc Norway AS
3254 Larvik, tlf. 33 18 09 50

L A R V I K

LARVIK GRANITE AS
Storgata 128
3262 Larvik

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

Klavenes Gård 
& Gartneri AS
Bruserudveien 165
3083 Holmestrand
Tlf. 33 06 11 90

Eneri    Fiber
Helgerødveien 109, 3233 Sandefjord

Tlf. 33 50 56 50  •  www.enerifiber.no

cmyk: 50-1-100-20 

cmyk: 24,4-0-80-9,5 

L A R V I K
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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.



BAKSIDE

Returadresse:
Norges 
Handikapforbund
Oslofjord Vest
Skogergaten 1
312 Tønsberg
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