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Regionleder

Atle Haglund
ansvarlig redaktør

Hei igjen dere!

Jammen så går tiden fort, valget er over, vinteren 
kom brått og likeså gjør leder’n som også denne 
gangen nesten er varm her du leser den. 

Det har for meg vært en travel høst med mye 
positiv ”trøkk” når det gjelder universell utforming og 
spørsmål rundt dette. Det føles nesten som det er yngre 
krefter flere steder som har blitt ansatt i nye stillinger 
som har gått en helt annen skole enn de som har jobbet 
på gammel vane. Enten så har jeg selv vært på noen av 
stedene for å se på løsninger rundt tilgjengelighet, eller 
så har vi flittige folk i vår organisasjon som liker å bli 
sendt litt hit eller dit, men ofte så er vi tre eller flere når 
masse skal redegjøres for. Det siste syntes jeg er best, da 
man får et utvidet syn på ting og man får en bedre dialog 
med folk.

Den største utfordringen på denne årstiden er og dele 
parkering med digre snø-deponi på våre oppmerkede 
HC-plasser. Selv så bryr jeg meg ikke så mye om dette, 
da jeg så klart støtter forståelsen hos de som måker så 
klart, om hvor skal de gjøre av snøen hvis de ikke kan 
legge den der? bare frem til våren for dere er vel ikke ute 

med rullestolene deres om vinteren også? LOL, som det 
heter på det moderne språk. 

Helt sånn alvorlig sett, så ta et bilde av dette og send 
det til postmottak@(din kommune) så kan det faktisk 
skje noe.

3. desember er en viktig merkedag som vi vet og da 
må vi alle ut å finne på noe for å vise vår vei i samfunnet. 
Uansett, om dere er et lite lag eller om det er flere eldre 
enn yngre så i det minste ta kaffekoppen ute, for å vise 
verden bare litt denne dagen at vi er her vi også(!)

Vinteren er nå her og det viktigste er å ta vare på 
førhjulstia og ikke stresse, men gjøre unna julehandelen 
tidlig for å unngå skader og for å være rustet for nye 
utfordringer i ”vår tid er NÅ” selv om det byr på utfor-
dringer i våre lange snø tildekkede region.

Jeg ønsker deg spesielt en god jul og 
førhjulstid og kos deg med denne utgaven av 

Grenseløst, så høres vi i neste nummer.

Atle 



3

Innhold:

Fellessamling 2020
Tilgjengeligutvalget i NHF Oslofjord Vest var 
på en spesiell naturferd i oktober, som var en 
opplevelse av de sjeldne.s12

Heder og ære til Sigrid Risdal 
 - Sigrid Risdal ble hedret med NHF sitt 
hederstegn i sølv for sitt arbeide i NHF Gol 
(Gol handikapplag) igjennom 30 år.

s 18

Veien frem til vårt nye fylke Viken  
- Vår nye fylkeskommune Viken har 
konstituert seg

s 22

LKB Telemark 30 år  
- LKB Telemark ble startet for 30 år siden 
på Bø vertshus, torsdag 25. mai 1989.

s 24
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Anna-Lisbeth Mikalsen
Regionkontorleder

I skrivende stund har høsten definitivt gått over i vinter og 
vi kan se tilbake på en aktiv høst i år også. En av de viktigste 
tingene vi har gjort i høst er å foreslå nye kandidater til 
kommunale- og fylkeskommunale råd for funksjonshem-
mede og til brukerutvalgene ved våre tre helseforetak. Som 
en oppfølging av disse viktige folkene som skal fylle disse 
rollene, arrangerte vi også i år en høstkonferanse for våre 
medlemmer i råd og utvalg gjennom SAFO TVB samar-
beidet. 

Vi har en rekke medlemmer i kommunale- og fylkeskom-
munale råd, i brukerutvalgene ved helseforetak og vi har 
medlemmer i brukerutvalg i NAV systemet. Dette er viktige 
roller for oss å fylle og det er derfor viktig at vi skolerer dem 
bra, slik at de er rustet til de viktige oppgavene de står over-
for. Temaene i år var derfor grunnopplæring som brukerre-
presentant på de ulike arenaene, hjelpemiddelformidlingen 
i våre tre fylker og det nye lovverket på område. Det ble to 
bra dager, som også hadde plass til nyttige diskusjoner og å 
bli kjent med nye folk.

Det er litt rart å tenke på at våre tre fylker skal bli til et og 
1/3 fra 1.1. 2020. Som dere kan lese om et annet sted i bladet 

blir Buskerud en del av Viken og Telemark og Vestfold slår 
seg sammen til et fylke. Kan dette gjøre at det blir «mindre 
kokker og mindre søl», eller vil dette bli totalt kaos tro? Det 
blir spennende å se. 

Selv om fylkene våre slår seg sammen, forblir NHF Os-
lofjord Vest det samme geografiske område som før. Om 
dette skal endres må dette eventuelt vedtas av landsmøte i 
NHF, og vi har ikke landsmøte før i 2021. Så inntil videre, 
så fortsetter vi i handikapforbundet som før: Å ha fult fokus 
på at funksjonshemmede skal få de samme mulighetene 
som andre til å leve et selvstendig liv!

Med ønske om en riktig bra førjulstid 

God jul og godt nytt år!

- Anna-Lisbeth
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Restauranter:
McDonald’s Flå

Bjørneparken kjøpesenter
Åpningstider:

Alle dager 08.00-23.00

McDonald’s Åssiden
Ing. Ryebergsgt 56a

3024 Drammen
Åpningstider:

Alle dager 08.00-23.30

McDonald’s Gulskogen
Gulskogen kjøpesenter

Åpningstider:
Mandag-fredag 10.00-22.00

Lørdag 09.00-21.00
Søndag 11.30-22.00

www.mcdonalds.noN
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TILGJENGELIGHET I OFFENTLIGE BYGG
Bygg for alle er Statsbyggs nettsted med 
informasjon om tilgjengeligheten i over
735 av våre offentlige bygg som høyskoler, 
museer, trafikkstasjoner med mer.

STATSBYGG.NO 

Besøkende kan velge bygning, se  
detaljer om de enkelte lokaler og mulige  
hindringer på veien til besøksmålet.  
Prøv selv på: byggforalle.no

Foto: Rampen i Eidsvollsbygningen

775

UNIVERSELL UTFORMING I OFFENTLIGE BYGG
Bygg for alle er Statsbyggs nettsted med informasjon om universell utforming i 
Statsbyggs offentlige bygg som universiteter, museer, trafikkstasjoner med mer. 
Bygg for alle kom med ny publikumsvisning høsten 2019. 

Prøv selv på: byggforalle.no

TILGJENGELIGHET I OFFENTLIGE BYGG
Bygg for alle er Statsbyggs nettsted med 
informasjon om tilgjengeligheten i over
735 av våre offentlige bygg som høyskoler, 
museer, trafikkstasjoner med mer.

STATSBYGG.NO 

Besøkende kan velge bygning, se  
detaljer om de enkelte lokaler og mulige  
hindringer på veien til besøksmålet.  
Prøv selv på: byggforalle.no

Foto: Rampen i Eidsvollsbygningen
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TILGJENGELIGHET I OFFENTLIGE BYGG
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735 av våre offentlige bygg som høyskoler, 
museer, trafikkstasjoner med mer.

STATSBYGG.NO 

Besøkende kan velge bygning, se  
detaljer om de enkelte lokaler og mulige  
hindringer på veien til besøksmålet.  
Prøv selv på: byggforalle.no
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visste du...

#knusbarrierene

#3desember #3desember #3desember #3desember #3desember

#3desember #3desember #3desember #3desember #3desember

#3desember #3desember #3desember #3desember #3desember #3desember

#3desember #3desember #3desember #3desember #3desember #3desember #3desember #3desember #3desember #3desember

...at Norge får kraftig kritikk av FN for alvorlige menneskerettighetsbrudd overfor  funksjonshemmede? FN påpeker at det er systematisk diskriminering. 
3. desember markerer vi FN-dagen for funksjonshemmede. Vårt ønske for 2020  er at Norges politikere sørger for at FNs konvensjon for funksjonshemmede blir  inkorporert i norsk lov, slik man allerede har gjort med barne-, kvinne- og rasisme- konvensjonen.

Kjære politiker

6 

Vår dag- våre markeringer!
3. desember er den internasjonale FN-dagen for funksjonshemmede. Dagen er viktig, fordi den gir oss en unik mulighet 
til å rette søkelyset mot at funksjonshemmede blir diskriminert, og at vi ikke finner oss i det!
Tekst: Ida C. Freng, prosjektleder for FN-dagen i NHF

Hvis postgangen har gått som den skal, så leser du kanskje 
dette like før 3. desember. Vit at over hele landet markerer 
Handikapforbundet denne viktige dagen, på en mengde ulike 
måter. Det er debattmøter, aksjoner, bibliotekaksjoner, kam-
panjelanseringer, videodeling, skolebesøk, fakkeltog… Listen 
fortsetter og fortsetter- og har trolig blitt enda lengre etter at 
denne artikkelen gikk i trykken tidlig i november!

Gjennom prosjektet FN-dagen, som startet opp i begynnel-
sen av 2018, er vi godt i gang med å gjøre FN-dagen til VÅR 
dag – vi samler oss om å markere dagen og være synlige på små 
og store steder denne dagen. I år setter vi menneskerettigheter 
og diskriminering på dagsorden en hel uke, ved å gjennomføre 
en storstilt kampanje kalt «Synlig Sammen Samtidig» og som 
lanseres på FN-dagen 3. desember. Vi har laget og sendt ut en 
mengde flott materiell som dere skal få mulighet til å bruke 
i markeringen av dagen og saken. Dette omfatter blant annet 

selfieplakater, flyers og elektronisk materiell (sosiale medier-
kampanje med profilbilder, profilrammer, banner etc) og ikke 
minst – forslag til avisinnlegg som vi håper vil pryde dagen 
over hele landet.

Vi oppfordrer ALLE som bruker sosiale medier om å bli med 
på kampanjen. Bruk profilrammer, bannere etc. Del avisinnlegg, 
lenker til kampanjesiden vår og andre 3. desember-relaterte sa-
ker. Vi har også jobbet med en storstilt postkortkampanje, der 
vi ber politikerne landet rundt om å inkorporere funksjons-
hemmedekonvensjonen i norsk lovverk. Her har vi fått med oss 
en rekke store organisasjoner som også skriver under, slik at vi 
virkelig får satt søkelyset på hvor mange som støtter vår sak, vår 
kamp og våre menneskerettigheter! 



D R A M M E N

Vi utfører alt av snekker-
og tømrerarbeid

Tlf.: 32 85 05 00
 93 09 22 12
E-post: post@hvservice.no

L I E R

K O N G S B E R G

Rosenkrantzg. 17, 3018 Drammen
 Tlf. 32 83 04 15    www.doi.no

Nedre Torggt. 9, Drammen
Telefon 32830682

H U R U M

NYBYGG - TILBYGG - REHABILITERING

Tlf: 97 01 11 12
E-post: post@ripelbygg.no - www.ripelbygg.no

GODKJENT FOR
ANSVARSRETT

DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET

N O R E  O G  U V D A L

www.df.no

G O L

M O D U M

ACCEPT
RENHOLD OG KANTINEStærkeby Takst AS 

- Din takstmann i 
Drammen 

- Boligsalgsrapport, 
lånetakst & verditakst

3340 Åmot  •  Tlf. 32 78 41 09
Epost: info@bergansmie.no

Søm & Idestua
Brudesalong / Systue
Laila og Turid Waagø

Sentrumsveien 120, 3050 Gol
Tlf. 32074229 / 90823581

N E D R E  E I K E R

KONGSBERG
KOMMUNE

Gamle Riksvei 49C, 3057 Solbergelva
Tlf. 900 54 965 E-mail: post@elektrikerost.no

www.elektrikerost.no

-Ladestasjon El-bil 
-Boliginstallasjoner
-Næringsinstallasjoner
-Internkontroll

-Sjekk av el-anlegg
-Design/planlegging
-Tele/data/TV/spredenett
-Rehabilitering

Jh  
Vaktmestertjenester 

Jon Bjarne Hammerborg 
hammerborg.jon@gmail.com

Tlf: 908 66 106

Tlf. 32 87 75 04 - Åpningstider: 07-23 (21)

N E D R E  E I K E R

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

Roaveien 6
3534 Sokna

Mob: 414 56 705

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

v/ Tor Haugstad • Tlf. 916 41 720
E-post: tor@byggmesteren-hallingdal.no • 3550 GOL

Drammen: Tlf.    32 83 16 88
Avd. Kongsberg: Tlf.    32 76 43 00
dkf.no  Mail: magne@dkf.no
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- Kanoutleie 
- 100-manns lavvo 
- Aktiviteter 
- Åpen kafé søndager 
- Sommercamper 
- Avlastning 
- Aktivitetsgrupper 
- Alternativ læringsarena 
- Tilrettelagt vei og gangsti 

www.rodbysetra.no

RUNDTOM SPILLEKIOSK AS
Havnegata 4, 3040 Drammen

Tlf. 32 81 17 90
Bæst på spill!

Interkommunalt Selskap
Kleivi, 3570 Ål, Tlf. 32 08 61 10
www.hallingdalrenovasjon.no

Abacus IT AS
Kundeservice: 400 01 850

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

Frognesveien 7, 3301 Hokksund
 Tlf. 32 25 01 00

www.borgeinstallasjon.no

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

______________________________________________________

Toms Elektrotavler
3490 Klokkarstua, tlf. 32 79 60 07

______________________________________________________

Sand Gård
3484 Holmsbu, tlf. 32 79 85 00

Ø V R E  E I K E R

Mobile Hokksund AS
Tlf. 32 75 80 20

31 29 60 00
 Røyken kommune
 Katrineåsen 20
 3440 Røyken

www.royken-kommune.no

Fevang AS
3017 Drammen, Tlf.  32 27 49 10

_____________________________________________________

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

_____________________________________________________

B.H Ramberg AS
3013 Drammen, tlf. 930 97 423

D R A M M E N
Ø V R E  E I K E R

Hobbelstad & Rønning AS
Tangengata 5, 3301 Hokksund, tlf. 32 75 30 44

Ø V R E  E I K E R

Stasjonsgata 72-74, 3300 Hokksund
Tlf. 32 75 59 59

Ø V R E  E I K E R

SKOTSELV
Verksveien 19, 3330 SKOTSELV

Tlf. 32 75 60 15 • www.bunnpris.no

Horgenveien 227, 3303 Hokksund
Tlf. 32 25 09 60 • returgass.no

Buskerud
Betong Bygg

Vi utfører:
Betongarbeid

www.buskerudbetongbygg.no

G O L
Gol Campingsenter/Apartment AS

3550 Gol, tlf. 32 07 41 44

Skare & Nes AS
3350 Prestfoss, tlf. 32 71 18 70

S I G D A L

Å L

3570 Ål
Tlf. 32 08 60 50

www.aalhytta.no

Tlf. 32 25 27 00

8 

ANNONSER



- aktuelt
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- aktuelt

Åpenhetsprisen til Seltzer
Foto: Ida C. Freng

Thomas Seltzer, mest kjent som bassist i Turboneger 
og programleder for TV-programmene Natta, Norge 
og Trygdekontoret, ble i oktober tildelt Mental Helses 
«Åpenhetspris». 

- Som programleder har årets vinner tatt opp ulike 
tabuer i norsk samfunnsliv på en uredd og ukonvensjo-
nell måte, sier Jill Arild, landsleder i Mental Helse på 
organisasjonens hjemmesider.

Juryen påpeker at årets vinner har fortalt åpent og ærlig 
om egne depressive perioder som mange kan relatere 
seg til. I tillegg trekker de frem at prisvinneren har en 
stil som omfavner mange som kan synes det er vanske-
lig å snakke om psykiske helseproblemer. Særlig legger 
de vekt på at Seltzer kan dempe tabuene for menn. 

- Det er en stor ære å få denne prisen. Mental Helse 
gjør en veldig viktig jobb, og det betyr mye for meg å 
kunne bidra til den, sier Thomas Seltzer.

Prisen består av et kunstverk laget av keramiker Ole 
Martin Skaug og en gavesjekk pålydende kr.10.000. 
Sistnevnte utbetales til et veldedig formål bestemt av 
prisvinneren.

- De gjør en formidabel innsats for norske veteraner, 
både likemannsarbeid og ikke minst når det gjelder 
arbeidet med posttraumatisk stress syndrom (PTSD), 
sier Seltzer, som blant annet trakk frem sin bestefars 
krigsopplevelser og følgende det fikk psykisk for ham 
og hele familien i sin takketale under utdelingen på 
Oslo Rådhus i oktober.
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Utgis i USA
Jan Grues bok «Jeg lever et liv som ligner deres» skal gis ut i 
USA. Det amerikanske forlaget FSG (Farrar, Straus & Giroux) 
gikk seirende ut av det som skal ha vært en intens budkrig, 
melder Gyldendal. Boken fikk Kritikerprisen, og var også 
nominert til Nordisk råds litteraturpris.

– Det er én ting å bli solgt til et engelskspråklig forlag, det er 
vanskelig å få til, men det er noe ganske annet når det er et 
ubestridt kvalitetsforlag som kjøper rettighetene. Jeg synes 
det er spesielt flott med FSG fordi de representerer en radikal, 
overskridende strømning i amerikansk samtidslitteratur, som 
mitt forfatterskap er påvirket av. Dette gleder jeg meg til, sier, 
Grue på sitt norske forlags hjemmesider.

AAP-skandale
28. oktober innkalte Nav-direktør Sigrun Vågeng, arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) og riksadvokat 
Tor-Aksel Busch innkaller til pressekonferanse om en skandale på trygdefeltet: En feil tolkning av trygdereglene 
har ført til at minst 48 mennesker er dømt for trygdesvindel på feil grunnlag. 36 av disse ble dømt til fengsel. 
2400 personer kan ha fått urettmessige pengekrav mot seg som følge av skandalen. Saken gjelder folk som har 
mottatt sykepenger, AAP og andre ytelser og vært på reise eller bodd i andre EU/EØS-land. NAV har tolket 
regelverket dithen at dette ikke var lov, men EU-reglene fastslår at det er fullt lovlig. Arbeids- og sosialminister 
Anniken Hauglie (H) måtte i november møte i Stortinget for å redegjøre om skandalen. Ministeren skal ha 
blitt informert om feiltolkningen allerede i desember i fjor, og VG melder at departementet har hatt minst fem 
muligheter til å oppdage det også før den tid.
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BPA på NRK
Foto: privat

Tidlig i november var NHFs politiske rådgiver 
Monica Haugen invitert til NRK for å snakke om 
BPA. Hun kommenterte høringen om utvidelse av 
BPA-retten til de over 67 år på NRK Nyhetsmorgen. 
Regjeringen har foreslått at de som allerede har BPA 
skal få beholde ordningen etter at de har fylt 67 år, 
men en av tre høringsinstanser, inkludert Norges 
Handikapforbund, mener at det også må være mulig å 
få innvilget BPA etter fylte 67. Alternativet, for mange, 
er isolasjon, og for enkelte fører mangelen på BPA til en 
sykehjemstilværelse, når man kunne levd et aktivt liv.

Haugen argumenterte med at på samme måte som 
barnehageutbyggingen for å få kvinner i jobb for 
flere tiår siden, må vi i vår tid tenke på ordninger 
som sikrer at funksjonshemmede kan leve aktive liv 
og bidra i samfunnet. Forskning viser nemlig at BPA 
ikke egentlig er dyrere enn andre tjenester, særlig i et 
samfunnsperspektiv.

- Det er vel ingen i dag som setter spørsmålstegn ved 
om det var lønnsomt å gi kvinner mulighet til å jobbe. 
Likestilling koster - men det er verdt det, sier Haugen.

LFS Vestfold
23. oktober arrangerte LFS Vestfold en dag hvor man kunne 
teste ut ulike aktivitetshjelpemidler på Storås i Stokke. Storås 
er skianlegg om vinteren og er veldig bra egnet til å teste sykler 
og andre hjelpemidler når det ikke er snø. Mange leverandører 
var på plass og bålkos, fint vær og mange deltagere gjorde dette 
arrangementet veldig bra! Til og med NRK hadde funnet veien 
denne dagen. Om du går inn på nettradioen, kan du høre leder 
i LFS Vestfold Arne Mjåland og regionleder Atle Haglund si 
noe om hvorfor aktivivitetshjelpemidler er så viktig. 
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- aktuelt

Spektakulær opplevelse 
snart for DEG

Tekst: Atle Haglund

Et klippe mennesker fra tilgjengeligutvalget i NHF  
Oslofjord Vest var på en spesiell naturferd i oktober, som 
var en opplevelse av de sjeldne. Hamaren i Fyresdal var 
stedet, og dette er en naturperle av de få, og nærmere 
naturen på hjul kommer du knapt. 

Årsaken til at vi var der, var at Monica Sølyst og Birgith 
Reinskås Lunden har fått i oppdrag av kommunen, med 
midler fra staten, til å tilrettelegge stedet enda mer og 
det var her vi kom inn i bildet, på hva som skulle være 
hovedfokus for oss ALLE, enten du ser dårlig, triller på 
hjul er glemsk eller av andre grunner dårlig til beins.

Fra NHF Oslofjord Vest deltok Anne Iversen, Anne-
Beate Stokken, Atle Haglund og Vibecke Selliken, som 
fikk den første kontakten med stedet.

Se på bildene og se hvor spektakulært det er og se for 
deg at hit blir dere som medlemmer invitert til felles-
samlingen til sommeren, så hold allerede NÅ av 12-14 
juni. Fyresdal kurs og leirsted som ligger helt nede 
ved fjorden kan du allerede NÅ Google og se de unike 
turmuligheter og den fine Telemarknaturen og hva den 
har å by på.

Med fellessamling langt sør i vår region er vi spent på 
nye fjes som vi ikke har sett på vår fellessamling tidli-
gere, som de siste årene har vært mye lenger nord, på 
Golsfjellet.

Kom å bli med til Fyresdal da vel!

SoMe-aksjoner
To av punktene i NHFs strategi er at «Vi skal være syn-
lige», og «å være der folk er». Dette handler ofte om å 
komme oss ut av møtelokalene og ut i nærmiljøet- men 
ikke bare det! I vår digitale verden handler det også 
om å være tilstede på sosiale medier, som for eksempel 
Facebook. Det har både Landsforeningen for Slagram-
mede og Landsforeningen for Polioskadde klart denne 
senhøsten. På verdensdagen for polio 24. oktober delte 
NHF Oslo en plakat for LFPS- denne ble sett av rundt 

6400 brukere, og ble delt 35 ganger! LFS hadde en 
nedtellingskampanje til verdensdagen for hjerneslag, 
og ble til sammen sett av over 20.000 brukere (selv om 
noen av disse kanskje er den samme brukeren som har 
sett flere av postene). Også på LFS sine poster var det 
mye deling, og den korte hilsningsvideoen med leder 
Roger Amundsen som ble publisert på selve slagdagen 
nådde nesten 5500 brukere og fikk 22 delinger. 
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- aktuelt

Full dobbelfeiring i Hovet

Ja, dette var dobbelt opp, da regionleder i NHF  
Oslofjord Vest ble invitert opp til Hovet for å feire 
fjorårets 80 årslag. Dette ble det jo selvfølgelig noe 
galgenhumor på i talene, siden laget dette året fyller 81! 
Regionlederen hadde ikke bare med seg blomster så 
klart, men også mokkabønner som hører med til noe 
eller noen som passerer godt over pensjonsalderen.

Litt historie i fra Hallingdal, som er imponerende: På 
det meste var det hele 29 lag i Hallingdal, men verden 
har blitt mindre og kommunikasjonen mellom steder 
bedre, så behovet endret seg med tiden og i dag er det 
bare 2 lag igjen i Hallingdal: NHF Hovet og NHF Gol.

Hallingdal Vanførelag, som det het før i tiden, ble stifta 
i 1931 og Hovet ble først stiftet i 1938. Lagene i Hal-

lingdal hadde basarer og samlet inn midler og bygde 
Stensheim på dugnad. Stensheim ble åpnet i 1969 av 
Jon Alvheim og tok imot funksjonshemmede pasienter 
fra hele landet. Dette var store greier. Stedet ble lagt 
ned på 90 tallet og bygget benyttes i dag av kommunen. 
Basarene gjorde også at de samla inn diverse hjelpe-
midler til de som trengte det og utstyr som Røde kors 
hadde behov for i sitt arbeid.

Det er Magda Lerberg som i dag er leder av laget. Hun 
ble leder for laget i 1983.

Vi gratulerer NHF Hovet som i år fyller 81 år!

Tekst og foto: Atle Haglund



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

Grenland Konferansesenter 
Sundbyveien 233   3961 Stathelle

Skauenveien 16, 3766 Sannidal
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TaxiEt kollektivtilbud  
til alle i Telemark!
Bestill transport fra hjemmet til 
sentrum og hjem igjen for kun  
kr 35 per vei! 

Mer informasjon og hvordan du 
bestiller tur på flexiruter.no.

Flexiruter er dør-til-dør- 
transport og tilbys i alle  
kommunene i fylket.

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

B A M B L E

Thor R. Nilsen AS
Skjerkøyvn. 54
3960 Stathelle

Tlf. 35 96 87 50
Fax. 35 96 00 59

D R A N G E D A L

Sannidal Bilverksted og Bensinstasjon 
Sannidalsveien 164, 3766 Sannidal 

Tlf. 35 98 65 00  

www.sannidal-bilv.no

KRAGERØ • Tlf: 35 98 02 64

K R A G E R Ø

N O M E

Jensen Transport AS
Ajertangen 16, 3825 Lunde

Tlf: 35 94 73 74

Telemark
Tredesign
Romnes, 3830 Ulefoss
Tlf. 35 94 60 05 
Fax. 35 94 60 04
post@telemarkstredesign.no
Vi støtter Nome Handikaplag!

S E L J O R D T I N N
Seljord Rekneskapsservice AS

Nyvn. 3A, 3840 Seljord

Tlf. 35 05 80 00
www.seljordregnskap.no

S K I E N
Kristiansen Betongpumping AS

3740 Skien, tlf. 455 12 157

Versvikvegen 5, 3937 Porsgrunn
 Tlf : 35 56 85 05

P O R S G R U N N
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- aktuelt

Riksrevisjonen refser NAV
Hva slags boligtilpasning du får avhenger av hvor i 
landet du bor, viser en ny rapport fra Riksrevisjonen. 
Handikapnytt melder at rapporten slår fast at NAV 
ikke oppfyller sin oppgave: «Arbeids- og velferdsetaten 

sikrer ikke brukerne like rettigheter til tilpasning av 
boligen. Vilkåret om graden av funksjonsnedsettelse 
fortolkes ulikt mellom hjelpemiddelsentralene» står det 
å lese i rapporten.

Medlemsmøte i Nome Handikaplag
Mandag 04.11. 2019 kl. 18.00

Leder Kari Grønstein Dahl ønsket velkommen til 28 
frammøtte. Spesielt velkommen til Hilde Slåttedalen, 
Leder Servicekontor, Nome kommune. 

Slåttedalen fikk så ordet, hun takket for invitasjonen. 
Ved foredraget benyttet hun Power Point. Vi fikk høre 
at Servicekontoret var etablert i 2002 og har i dag 5,1 
stillinger. Kontoret er kommunens ansikt utad, samt et 
støtteapparat for kommunens etater og politisk ledelse. 
Virksomheten innehar viktige funksjoner som bidrar til 
kommunens omdømme både eksternt og internt. Noen 
av de eksterne tjenestene er: Sentralbord, publikums-
PC, bostøtte oppfølging, saksbehandling og utstedelse av 
ledsagerbevis for funksjonshemmede, saksbehandling 
av søknader om transportordning for funksjonshem-
mede, ansvar for kommunens hjemmeside, valg gjen-
nomføring, TV aksjonen og kommunal vielse. Vi fikk 
vite at vigsel kan skje på eget vigsel rom på Rådhuset, 
Ulefos Hovedgaard eller Gamlebanken i Lunde. 

Av interne tjenester kan nevnes: Sentralt postmottak for 
alle etater i kommunen, arkiv/dokument kontroll, poli-
tisk sekretariat og arkiv funksjon. Arkiv funksjonen er et 
stort arbeidsfelt for Servicekontoret, gamle dokumenter 
blir sendt til IKA Kongsberg som er et interkommunalt 
arkiv. 

Tilsutt var det flere spørsmål og innspill fra de fram-
møtte.

Kari Grønstein Dahl takket for viktig og god informa-
sjon og overrakte blomster til Hilde Slåttedalen. 

Så var det tid for kaffe og smørbrød, deretter åresalg og 
trekning. Det kom inn kr. 2270.00.

Som vanlig hadde møteleder opplesning, 2 dikt av 
Oddmund Haugen: ”Over desse bruene” og ” Et lite 
blomeeventyr”.

Det ble delt ut innbydelse til julemøte og mange benyt-
tet anledningen til å melde seg på. Lagets vår program 
vil medlemmene få i posten i løpet av kort tid.

Kari avsluttet så møtet med å takke for i kveld, kjøk-
kenkomiteen fikk også takk for god servering. 

Neste møte blir mandag 2. des. Det blir julemiddag på 
Vertshuset Ulefoss. Vi får da besøk av Sigfred Steinhaug.

Møtet sluttet ca Kl. 20.10

Tekst: Reidun B. Bærland



17

En hilsen fra NHF Søndre Vestfold
Tida flyr og det nærmer seg jul, og det er på nytt tid for å 
sette seg å skrive litt til medlemsbladet Grenseløst. 
Det føles ikke lenge siden vi satt å skrev til bladet som 
kom ut i høst, men tida den flyr så utrolig fort.

Hva har vi så bedrevet siden sist? I grunn litt av hvert, 
vi fulgte valget nøye, vi jobbet med å fremme og moti-
vere medlemmer til å bli gode brukermedvirkere. Vi har 
deltatt på befaringer og møter, vi har svart på høringer 
og vi har deltatt på kurs, vi har møtt medlemmer og 
arbeidet med likepersonsarbeid. Vi har fulgt spent med 
på valgene til de forskjellige råd og utvalgene, spesielt 
rådene for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det 
er i skrivende stund fremdeles kommuner som ikke har 
valgt sine råd enda, det er synd fordi representantene bør 
få muligheten til å være med på folkevalgtopplæringen 
som gis politikere, de som nå blir valgt inn til rådene skal 
nå ses på som folkevalgte, med de samme rettigheter og 
plikter som politikere, og en av de rettighetene er opplæ-
ring, det er viktig. 

Det som er viktig å huske på når det gjelder å bli sendt 
inn som kandidat til et råd, er at det er ikke vi som avgjør, 
vi sender navnene videre til regionskontoret og derfra tas 
det videre til SAFO TVB, som er vår SAFO region, og 
derfra meldes det inn til kommuner og helt til syvende og 
sist er det kommunestyrene som avgjør. 

I våres kom det en høring fra regjeringen om hvordan 
rådene bør være, den svarte vi og mange andre på. Som 
resultat av høringen, har det kommet en ny veileder for 
råd, som tar for seg både sammensetning, organisering, 
oppgaver osv., det har også kommet en helt ny kommu-
nelov som også tar for seg bla dette. Dette kan det leses 
mer om både på regjeringen.no og på bufdir.no sine sider. 

Et av møtene vi har vært på omhandlet droppsone 
på Torp flyplass i Sandefjord. Vi og ønsker oss veldig en 
dropp-off-sone, men det er mye som må hensyntas slik 
som verdensbilde er blitt i dag, en av tingene som tel-
ler stort er bla terrorsikkerhet, men vi jobber videre og 
håper at det lar seg løse. Vi var også så heldige å få med 
oss regionleder Atle Haglund på befaring om HC parke-
ringer i Sandefjord, du verden så heldige de som besøker 
Sandefjord er, det er virkelig en kommune med mange 
gode HC plasser, her skal kommunen ha skryt! Atle var 
også overveldet over i forhold til plasser og regionlederen 
har Hønefoss som sin by hvor de har det greit, men ikke 
så bra som dette! 

Ta en tur til bakkebyen Larvik og sammenlign så vil du 
bli overrasket, i tillegg til at så godt som alle HC plassene 
i Larvik, i det vi vil betegne som sentrumskjernen (altså 
midt rundt sentrum, uten å måtte trille opp de bratteste 
bakkene, så er det kun 2 som ikke er tidsbegrenset til 2 
timer. (Da regner jeg ikke med de som måtte befinne seg 

inni evt parkeringshus, jeg regner synlige fra bilvindu på 
tur! ) 

Men nok om det, vi har jo ikke bare drevet med det, 
en koselig ting å jobbe med er jo nettopp mestringstur 
og planlegge medlemsaktiviteter. En av aktivitetene som 
var under planlegging sist vi skrev, var vår mestringstur 
til Kiel. Den ble arrangert for medlemmer og ledsagere 
og de fikk en kjempefin tur. Som vanlig var vår kjære 
nestleder Leif Larsen reiseleder, noe han har vært i flere 
år, og noe vi setter veldig pris på. 

Turen gikk med ColorLine fra 27 – 29 oktober, vi har 
lagt ut bilder på vår Facebook side NHF Søndre Vestfold, 
for når dette skrives så vet vi jo ikke om det blir plass i 
bladet til bilder. 

Mestringsturen er en viktig tur, det knyttes vennskaps-
bånd, det utveksles erfaringer om hverdagslivet, det gir 
opplevelser og erfaringer, et positivt pust i hverdagen. 

Ellers så er vi nå midt oppi planleggingen av FN’s in-
ternasjonale dag for funksjonshemmede som vi feirer 3. 
desember. Vi har et godt samarbeid med NHF Grenland 
om arrangementet som vi skal ha på kvelden. Vi hadde 
samarbeid med dem i fjor også, og det er et samarbeid vi 
setter stor pris på. Det er jo uansett ikke så lenge til vi blir 
et fylke og arbeid på tvers av kommunegrenser er viktig. 
Det er jo de samme utfordringene vi står overfor enten 
vi bor i den ene kommunen eller den andre kommunen 
og hva er vel mer naturlig enn å samarbeide med andre 
lokallag? 

Og når vi nå i skrivende stund, må innse at når dere 
leser dette så er jula ikke veldig langt unna, så må vi også 
i gang med planlegging av årsmøte. Der er ikke dato satt 
enda, så den må dere få nærmere beskjed om. Er det 
lenge siden du har fått mail fra oss? Vi får ganske mange 
mailer i retur, så om du sender oss en mail så kan vi sjekke 
om vi har riktig mailadresse på deg. 

Har dere tanker eller ideer om aktiviteter dere har lyst å 
komme på? Send de til oss på mail: nhf.sondre.vestfold@
nhfoslofjordvest.no eller pr post: NHF Søndre Vestfold, 
Skiringssalveien 26, 3208 Sandefjord. Vi kan også nås på 
tlf 48394416

Vi vil gjerne få ønske alle dere nye som har meldt dere 
inn siden siste medlemsbrev hjertelig velkommen, vi set-
ter stor pris på at dere har meldt dere inn hos oss. Har 
dere tips og ønsker så er det bare å ta kontakt. 

Helt på tampen av dette, vil vi i styret få ønske dere en 
riktig god jul og et kommende godt nytt år, så håper vi at 
vi ser dere på våre neste aktiviteter. 

Hilsen fra styret i Norges Handikapforbund  
Søndre Vestfold.
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Heder til Sigrid Risdal
Tekst: Marie Hoftun Treverket

På vårt møte 24. Oktober ble Sigrid Risdal hedret med NHF sitt hederstegn i sølv for sitt arbeide 
i NHF Gol (Gol handikapplag) igjennom 30 år. Hun har vært i styret nesten like lenge og er 
sittende nestleder.Hun er en aktiv og trivelig dame, ungdommelig og lett på foten. (Alder er bare 
et tall)

Tusen takk for et langt og trofast medlemskap i handikaplaget.

Du er alltid til å stole på. I «gamle dager»var vi sammen på mange årsmøter og kurs i fylkeslaget 
og du har vært med på utviklingen i laget. Det har vært mye loddsalg og basarlister, dugnader 
og uttallige medlemsmøter.NHF sitt hederstegn i sølv er en anerkjennelse for langvarig tjeneste 
i handikaplaget og for å ha bidratt til fungsjonshemmedes interesse.

Gratulerer Sigrid!

Sigrid Risdal og leder i NHF Gol 
Marie Hoftun Treverket.



TØMRER 

Arne Nålby

Øren Haveby 24
3023 Drammen

Tlf 99276596

jnaalby@frisurf.no

GGGGGGustavsen
www.gustavsenas.no

Maskinleverandør og spesialforretning for  
den proffe og ”gjør-det-selv”-entusiasten. 

Treskjæring • Trefresing • Tredreiing

Kirkegt 9 A. 3616 Kongsberg 
Telefon: 32 73 63 75

 

 

 

Totalleverandør
 til proffmarkedet

SYSTEMVEGGER 
GLASSVEGGER • HIMLINGER

Mob. 994 11 980
Faks. 32 75 27 70

E-post: post@levante.no
Gartneriv. 6, 3300 Hokksund

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

Søknadsfrist 30. mars.

Har du lærevansker eller psykiske/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.

• Elektrofag

• Service og samferdsel

• IKT-servicefag

• Påbygg til generell  

studiekompetanse

facebook.com/krokeidevgs
firmapost@krokeide.vgs.no

www.krokeide.vgs.no

Vi hjelper 
deg 
å lykkes!
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Vi sjekker tilgjengeligheten  
i Modum

Tilgengelighetsutvalget i Modum, 
fra venstre: Jørn T Gulbrandsen, 
Atle Haglund, Anna-Lisbeth 
Mikalsen og Franck T Larsen.

Bygdepostens lokaler er 
ikke tilgjengelige for alle.

Så enkelt kan det 
gjøres tilgjengelig! 

NHF (Norges Handikapforbund) Oslofjord Vest har et tilgjengelighetsutvalg som reiser rundt i våre 3 fylker for å 
undersøke hvordan tilgjengeligheten er for rullestolbrukere. Noen ganger gjøres dette ut fra tips og ønsker vi får 

inn til kontoret, andre ganger ved at vi uvilkårlig plukker ut en plass eller sted som vi  
undersøker nærmere.
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16. september var Tilgjengelighetsutvalget på tokt i Mo-
dum. Denne gangen var det Atle Haglund, Franck Tore 
Larsen, Jørn Tore Gulbrandsen og Anna-Lisbeth Mikalsen 
som deltok. I ettertid er Gulbrandsen oppnevnt som med-
lem i kommunalt råd for funksjonshemmede i Modum 
kommune og kommer til å følge opp avvikene vi fant på 
vår vandring. Her er en liten bildekavalkade fra runden. 

Dessverre er det ikke slik at alle vet hva 
en rampe skal brukes til. Fremdeles blir 
rampe benyttet til sittemøblement.

Det har blitt et fantastisk 
badeanlegg langs vannet i 
Vikersund. 
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- Ny fylkeskommune

Vår nye fylkeskommune Viken
har konstituert seg

Sverre Bergenholdt og Åse Synnøve Jakobsen fikk for over et år siden i oppgave av regionstyrene 
i NHF Øst og NHF Oslofjord Vest og samarbeide med oppfølging av nye Viken fylkeskommune. 

Det første møte ble avholdt på Buskeruds fylkesordføreres kontor 2.10.2018.. 

Tilstede var fylkesordfører Roger Ryberg, Åse Jakobsen, 
Sverre Bergenholdt og Anna-Lisbeth Mikalsen. Saker av 
interesse for vår organisasjon ble diskutert. Kontakter 
ble opprettet. Sverre var til stede på alle fellesnemdas 
møter, Åse var også til stede ved flere anledninger. 
Hensikten var å vise oss fram, være der folk er, knytte 
kontakter, snakke med politikere og ledelse i adminis-
trasjon. Skape tillit, vise interesse for NHF’s ønske om et 
godt samarbeid og få til et Viken hvor alle er med.

Så var den store dagen der. 17.10.2019 ble det skrevet 
Norgeshistorie. Det første fylkestinget i Viken fylkes-
kommune er konstituert. Roger Ryberg fra Arbeider-
partiet er Vikens første fylkesordfører.

Fylkesrådsleder i Viken ble Tonje Brenna fra Arbei-
derpartiet. Fylkestinget utgjøres av 87 medlemmer fra 
hele det nye fylket. Det historiske møtet fant sted i den 
ærverdige festsalen i urbygningen, Norges miljø- og 
biovitenskapelige universitet på Ås.

Selve sakskartet denne dagen handlet om å få det for-
melle på plass. Komiteer ble valgt, ledere og nestledere 

kom på plass og framtidige møtedatoer ble fastsatt. 
 SAFO fikk følgende representanter inn i rådet for 

mennesker med nedsatt funksjonsevne i Viken: Faste 
medlemmer Åse Synnøve Jakobsen, Sverre Bergen-
holdt, Celina Sjøberg og Alette Reinholt. Varamedlem-
mer Ragnhild Skovly Hartviksen, Roar Høydal, Eileen 
Gundersen og Inger Marie Nilsen.

Spennende også med Rune Kløvtveit som ble valgt 
inn i rådet i Viken fra Norges Blindeforbund. Rune er 
tidligere regionleder i NHF Oslofjord Vest.

Vi ønsket oss også sentrale politikere i rådet og 
fikk det. Fylkesvaraordfører fra SV Kathy Lie, Martin 
Ludvigsen AP og Morgan Langfeldt FrP, alle sitter i 
fylkestinget.

Før vi kom så langt, hører det med til historien at 
Sverre, for at vi skulle få best mulig plasser til å over-
være begivenheten, tok kontakt med sin kontakt i Viken 
fylkesdirektør Ole Kjendlie. Sverre var litt bekymret 
for tilgjengeligheten. Sverre ga uttrykk for at vi ønsket 
oss plass i festsalen, hvor det kun var satt av plasser til 

Åse Jakobsen,  
Sverre Bergenholdt 
og fylkesdirektør  
Ole Kjendlie
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fylkestingsrepresentantene og pressen. Hvordan var 
HC-parkeringen? Heis?

Vi ble møtt på en utmerket måte. En representant fra 
Viken administrasjonen møtte oss på HC-parkerings-
plassene som lå like i nærheten. Fulgte oss til urbygnin-
gen, hvor det var ny heis og videre til festsalen hvor det 
var satt av plass til oss. Vi fikk servering av kaffe, vann og 
etter hvert litt å spise. Topp service.

Vi var noen av de første som ankom festsalen og 
godt var det. Brannalarmen gikk og alle ble beordret ut. 
Heisen fikk vi ikke lov til å bruke.

Der sitter Åse og Sverre, ser på hverandre, hva skjer 
nå? Universitetet hadde ingen beredskap. Fylkeskom-
munen måtte ta affære. I ettertid har Universitetet gitt 
beskjed – dette skal vi ordnet opp i, velkommen tilbake. 
Ole Kjendlie tar affære, finner folk, 4 mann bærer Sverre 
ned trappa 2 etasjer, en i hver arm og en i hvert ben. Det 
var ikke hvilke som helst trapper, store steintrapper med 
skarpe kanter. Hvis noen hadde sluppet taket - stakkars 
Sverre, det hadde i beste fall gjort vondt. Sverre har 

fortsatt på netthinnen et eget bilde av trappetrinnene 
– nærmest som «haitenner» som venter på sitt bytte. 
Ikke fullt så dramatisk med Åse, Åse går jo litt og tok 
trappene med støtte av rekkverk og en god arm å holde i. 

Utenfor var det en ny trapp å forsere. Det slapp vi 
heldigvis, stoler ble satt ut og vi ble plassert med utsikt 
til alle fylkestingsrepresentantene og besøkende. Nå fikk 
vi virkelig vist oss fram.

Dramatisk JA – og Viken fikk en ny erfaring, skal vi 
tro en nyttig erfaring. Det er i hvert fall sikkert at begre-
pet UU der og da, fikk en ny dimensjon – mening for 
Viken.

Det ble en lykkelig slutt på det hele. Brann var det 
ikke, bare røyk fra nystekte vafler. 

Heisene kom i gang. Rullestoler ble hentet ned, alle 
kunne innta sine plasser og det historiske møtet kunne 
starte opp.

Hilsen fra Sverre og Åse

Øverst til venstre: Fylkesrådsleder i Viken Tonje Brenna. Bilde under: 
Tidligere fylkesordfører i Buskerud Roger Ryberg blir ny fylkesordfører i 
Viken (midten). Alarm: Det var tilløp til dramatikk da brannalarmen gikk 
når det nye fylket skulle konstitueres.
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- LKB 30 år

LKB Telemark 30 år
LKB Telemark ble startet for 30 år siden på Bø vertshus, torsdag 25. mai 1989.

Initiativtakerne til møtet var Inger Sophie Løvlund og 
Wenche Mjeltevik. 10 stykker møtte opp på stiftelses-
møtet, hvor de fikk informasjon om organisasjonsarbeid 
og økonomi. Ikke minst fikk de en arena og et fellesskap 
hvor de kunne utveksle erfaringer om de utfordringene 
som følger med det å leve med bekkenløsning. Disse 
pionerene ønsket å få til en endring i helsevesenet, slik 
at kvinner med bekkenløsning skulle bli hørt og re-
spektert. Denne kvelden ble det første styret valgt. Den 
første lederen i LKB Telemark ble Inger Sophie Løvlund. 
Resten av styret så slik ut:

•	Sekretær: Wenche Mjeltevik
•	Kasserer: Ann Gurli Aamot
•	Styremedlem: Turid M. Sandberg 
•	Styremedlem: Margitt Kaasa
•	Varamedlem: Karin Kverndalen 
•	Varamedlem: Wenche Emblemsvåg

I 1994, fem år etter sitt første møte, startet LKB 
Telemark med varmtvannstrening i Gulsethallen på 
lørdager. Det var Merete Buer Høyvik, samt resten av 
styret, som fikk i stand dette fantastiske tiltaket. På den 
tiden kunne også familiene til medlemmene være med 
og bade. Etter at treningen ble flyttet til Stridsklevhallen 
ble retningslinjene endret, og i dag er det kun kvinner 
som har tilgang til vanntreningen. Per dags dato har 
LKB Telemark varmtvannstrening hver torsdag kl. 20 
i Stridsklevhallen, med egen fysioterapeut som tilret-
telegger og leder treningen. Dette er et verdifullt tilbud 
som gir mange av våre medlemmer mulighet til å være 
i mer fysisk aktivitet uten den samme belastningen som 
trening på land gir. Merete Buer Høyvik er fremdeles 

primus motor for varmtvannstreningen i LKB Telemark, 
25 år etter at hun var med på å starte den. 

Siden 2009 har vi arrangert medlemstur for våre med-
lemmer en gang i året. De siste årene har disse blitt lagt 
til Kragerø Resort. På disse turene er det lave skuldre, og 
medlemmene blir godt kjent. Her får de anledning til å 
dele erfaringer, hjelpemidler, nye behandlingsmetoder, 
og ikke minst opp- og nedturer med andre kvinner som 
befinner seg i samme, eller lignende situasjon. Ettersom 
Telemark er et stort fylke, har mange av våre dårligste 
medlemmer, som krever mye tilrettelegging i hverda-
gen, vanskeligheter for å kunne delta på samlinger som 
kun går over en dag, eller en kveld. Ved å legge tilbudet 
til en helg, med to overnattinger, kan medlemmene få 
hentet seg inn og slik klare å delta både sosialt og få fag-
lig påfyll fra de ulike foredragsholderne som er leid inn. 
Vi har etter hvert hatt mange ulike foredragsholdere 
som fysioterapeuter, ergoterapeuter, refleksolog, ekspert 
på medisinsk yoga, Rebekka Nøkkling og forskjellige 
hjelpemiddelsprodusenter. På årets medlemstur var det 
vår egen fysioterapeut, Mariell Torsteinsen, og sexolog 
og familieterapeut Beate Alstad som holdt foredrag. 

Ettersom det i år er 30 år siden LKB Telemark ble 
startet, feiret vi med en jubileumsmiddag. Her ble vi 
underholdt av to av medlemmene fra det aller første 
styret, Wenche Mjeltvik og Ann Gurli Aamot. Disse 
fantastiske damene tok oss med på en reise tilbake i tid 
til stiftelsesmøtet i 1989, og de viste oss også hvordan 
situasjonen var for kvinner med bekkenleddsmerter i 
møte med helsevesenet for 30 år siden. På feiringen fikk 
Karin Wiersdalen NHF sin sølvnål for sitt arbeid som 
styremedlem, leder og likeperson gjennom mange år.
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T Ø N S B E R G

S A N D E

H O R T E N

L A R V I K

R E

Tlf. 815 22 130
www.alektum.no

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

Kilgta 9, 3217 Sandefjord
Tlf. 33 46 34 40

Tlf. 951 89 120
www.hildesrenhold.no

Olav Askjer Kran 
og Transport AS

Langmyra 3, 3185 Skoppum
Tlf: 916 89 051  •   www.askjer.no

S V E L V I K
Bokerøya
3060 Svelvik
91 38 37 67
33 77 37 31
post@marineperfomance.no

H O L M E S T R A N D

Bjellandveien 14, 3172 Vear
Tlf. 33 36 51 30

www.masterregnskap.no

LARVIK GRANITE AS
Storgata 128, 3262 Larvik

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

MASKINENTREPRENØR
INGAR LØVER AS

Nedre Torggate 9
3256 Larvik

Torsvang 3, 3271 Larvik
Telefonnummer: 33 11 70 00

Rørleggerhjelpen AS
Raveien 584, 3239 Sandefjord

Tlf. 922 47 411

Foredrag:
På årets samling var det 

sexolog og familieterapeut 
Beate Alstad som holdt 

foredrag.
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Kommentar:

Ikke vondt ment

Sissel Eidhammer 
Daglig leder Norges Handikapforbund Ungdom 
NHFU
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Når man snakker med folk om dette skjer det stadig 
det samme: Folk oppfatter en som litt ekstrem, at vi har 
hengt oss opp i noe «sært», også gjør de det de kan for å 
avslutte samtalen.

Dette er ikke fordi det er noe sært eller rart med funk-
sjonshemmede. Det er samme mekanismene som i alle 
andre diskriminerte gruppers kamp. Forskjellen er bare 
at vi henger så ekstremt langt bak, og at bevegelsene og 
menneskene man virkelig skulle trodd skjønte det, ikke 
skjønner.

Det er vanskelig å ta inn over seg. På samme måte som 
de aller færreste orker å forholde seg til vold mot kvinner 
eller vold mot homofile som et samfunnsproblem. Det er 
lettest å møte med «uff, det var fælt».

Det er de samme mytene og fordommene  
i all rettighetskamp.

«Det går framover». En utrolig provoserte uttalelse. 
1 av 3 funksjonshemmede opplever hatkriminalitet. 90 
prosent av boligene i Norge kan du ikke komme inn i 
om du sitter i rullestol. 100 000 vil jobbe, men får ikke 
jobb. «Vi oppfordrer deg med en funksjonsnedsettelse 
til å søke» er meningsløse ord når man allikevel ikke får 
jobben.

Hva med alle de funksjonshemmede i andre 
land? «Vi har kommet utrolig langt i Norge» Ingen 
grunn til å forklare denne.

Lua i hånda. Den ligger i oss alle. Hvis funksjonshem-
mede blir for kravstore blir det ubehagelig. Gullmedalje 
til NRK for å ha en tilgjengelig båt på Arendalsuka. Vi 
skal takke, være glade og smile.

Inspirasjonspornoen, «Det er så utrolig inspirerende 
å se hvordan du takler livet». Som om det å sitte i en 
rullestol er det aller verste som kan skje en person.

Voksenopplæringen «Folk vet ikke bedre». «Det 
er ikke vondt ment». Hvem sin oppgave er det å drive 
voksen-opplæring av privilegerte, hvite, gående men-
nesker? Å rolig forklare, svare på spørsmål om sexlivet 
ditt, smile høflig når man får høre om alle menneskene i 
rullestol vedkommende kjenner. 

- Dette.er.veldig.slitsomt.

Hvilke andre grupper godtar vi at ikke kan delta  
på arrangementer? 

Vi ville aldri akseptert at for eksempel kvinner ble 
utestengt på samme måte. Alle som virkelig mener de 
kjemper for likestilling burde holde seg for god for å 
arrangere eller delta på arrangementer der en hel gruppe 
diskrimineres fra å delta. Og la oss bare konstatere: Det 
er ingen pai. En gruppes frigjøring utelukker ikke en 
annen gruppes frigjøring. Det er på tide å bestemme 
hvilken side av historien man vil være på.
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ER BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) 
INTERESSANT FOR DEG?

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

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

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

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

Se verden og bli sett med Atto!

atto

HJELPEMIDDEL 
EKSPERTEN AS HE

HJELPEMIDDEL 
EKSPERTEN AS HE

OPPOGFRAM

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

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

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

ATTO og nyt dagene. 

ATTO 
by Movinglife

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

til å komme seg opp igjen. 

RAIZER 
by Liftup

GATSBY 
by Vintage mobility

Scooter med personlig preg og 
egen sjarmerende stil, Sveitsisk 

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

HØR MED OSS OM FORDELSAVTALER 
OG SERVICE-AVTALER

Bygdøy allé 23 • 0262 Oslo • Tlf. 45 21 21 52 • E-post: post@dinehjelpemidler.no • www.dinehjelpemidler.no
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Velkommen til Hurmas AS
Hurmas AS er en maskin entreprenør som i hovedsak 

utfører grunnarbeider i Røyken og Hurum. Vi utfører også 
total entreprise som inkluderer håndtverkstjenester og 
søknader til kommune. Kontakt oss for gratis befaring.

Verpenveien 26 - 3475 Sætre  Tlf.: 91 11 51 18  
E-post: trond@hurmas.no - www.hurmas.no

Hurum kommune
- muligheter mellom to fjorder

EIKER 
HUSBYGG AS

Anemonevn. 5
3050 Mjøndalen

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

epost: erik@eikerhusbygg.no

www.kongsberg.com
    www.hurumkraft.no

  tlf. 32 79 20 00
e-post: kundeservice@hurumkraft.no

HU R UM
KRAF T

Side 1 av 1Hurum-Logo-V
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VI HAR ALT AV SLANGER, KUPLINGER, DRIFT OG VEDLIKEHOLDSPRODUKTER

TESS as
Industrigata 8, 3414 Lierstranda

Tlf.: 32 84 40 00
tess@tess.no

Følg oss på sosiale medier

God Jul og  
Godt Nytt År!
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- Slagdagen

Blogginnlegg Slagdagen

Var jeg borte 
for alltid?
25. juli 2003 fylte jeg 29 år. Akkurat en 
måned senere lå jeg på Rikshospitalet og 
maste på sykepleierne, som 24/7 satt ved 
min side på intensiven, om å «ta ut det jævla 
røret i halsen». Det plaget meg skikkelig.

Tekst: Charlotte Jahren Øverbye

Jeg hadde akkurat våknet opp av det kunstige komaet 
legene hadde lagt meg i for at jeg ikke skulle kunne røre 
en lillefinger etter livreddende hjernekirurgi. Noen dager 
før operasjonen hadde jeg fått en voldsom hjerneblød-
ning som ikke ville slutte å blø.

Jeg er fortsatt irritert over at jeg ikke kan erindre noe 
fra helikopterturen Tønsberg-Oslo. Jeg har på et senere 
tidspunkt sett helikopterne, inkludert pilotene, lande på 
Rikshospitalet. La oss innse det, de ser jo ganske kule ut! 
Ser ut som noe tatt rett ut fra en actionfilm.

Jeg fikk hjelp i verdensklasse. Nevrokirurger, leger, 
sykepleiere, hjelpepleiere og ikke minst fysioterapeutene. 
Jeg fikk livreddende hjelp på Rikshospitalet. De gikk inn 
i hodet mitt, stoppet blødningen. Det tok ikke lang tid 
etter jeg fikk ut røret i halsen før jeg ble overført til mitt 
lokalsykehus i Tønsberg.

Fra første dag fikk jeg fysioterapi. Oppgave nummer 
én: sitte. Jeg var fullstendig lammet på hele venstre 
side av kroppen, å sitte var ikke et alternativ. Heldigvis 
hadde fysioterapeuten på sykehuset andre planer. Takk 
for det! Kysthospitalet i Stavern var neste. I tillegg til 
førsteprioriteten, som var å klare å gå igjen, var det også 
andre tanker som traff meg stadig.

Jeg var 29 år. Jeg tenkte på om jeg noen gang kom til 
å få ha sex igjen. Det høres kanskje ut som en detalj. Det 
var det ikke. Jeg satt i rullestol, var fullstendig skjev i 
både kropp og ansikt. Jeg måtte ha hjelp til å komme meg 
på og av toalettet. Livet var snudd fullstendig på hodet. 
Jeg gikk bokstavelig talt fra å danse på bordene til å ikke 
vite om jeg noen gang skulle klare å holde meg oppreist 
igjen.

For mange kan det kanskje høres merkverdig ut å ha 
tanker om sex i en slik situasjon, og ja, det kan jo være. 
Men det handlet om så mye mer. Situasjonen min var så 
vanskelig. Jeg bodde på avdeling med mennesker som 
var minst 30-40 år eldre enn meg. Jeg kom fra et helt 
annet liv. Seksualitet var en naturlig del av livet mitt.

Mine behov ble redusert til mat, drikke og opptrening 
av de delene av kroppen som ikke lenger fungerte. Jeg 
fikk en fantastisk behandling av alle ansatte og jeg følte 
meg ivaretatt. Jeg kan noen ganger kjenne på ønsket om 
å kunne prate med noen om de følelsene som var i sving 
hos meg. Den yngste på avdelingen har ofte andre behov 
for oppfølging enn den eldste. 

Det er ikke bare sex, det er tanken på å alltid måtte 
være annerledes, en tanke om at ingenting vil noen gang 
bli som før. Den Charlotte jeg kjente var kanskje for alltid 
borte? Det var skummelt.

Når jeg ser tilbake på dette nå 16 år etter, så er det flere 
ting jeg skulle ønske jeg kunne visst i den skremmende 
situasjonen. At det ikke var sånn at jeg var borte for 
alltid, at livet kom til å falle tilbake på plass. At jeg etter 
noen lange måneder med rehabilitering kom til å klare 
å gå litt igjen, og at jeg året etterpå skulle finne ham som 
jeg giftet meg med. At jeg skulle finne et sterkt politisk 
engasjement i SV hvor ønsket mitt om å kunne snakke 
for dem som ikke blir hørt og ikke har en stemme selv, 
fikk lov til å vokse frem. At livet faktisk kan bli bedre og 
med mer mening etter en så stor hjerneblødning, med 
påfølgende stor lammelse, var det siste jeg hadde trodd. 
Så feil kan man ta

I dag, 29. oktober, er verdensdagen for hjerneslag. 
12.000 får slag i Norge hvert år, risikoen øker med alde-
ren, men stadig flere kvinner under 50 år blir rammet. At 
man får rask hjelp når det inntreffer og god rehabilitering 
i etterkant er helt essensielt, i første omgang for overle-
velse, og i neste omgang for livskvaliteten etter slaget. 
Enten man er 29 eller 69 år når slaget treffer, så ønsker 
jeg for alle slagrammede at de får like god hjelp som jeg 
fikk da livet mitt ble snudd på hodet.

Charlotte Jahren Øverbye er politiker og gruppeleder for 
Sandefjord SV, medlem av Formannskapet og kommunestyret.
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- Landsforeningen for Polioskadde

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

Årsmøte i LFPS Vestfold 2020
Årsmøtet holdes torsdag 12. mars. Møtested blir Torp hotell, Fokserød og det starter kl. 17:00 med servering 
av middag. Kl. 1800 vil vi starte selve årsmøteforhandlingene. 

Hold av datoen så kommer vi tilbake med innkallingen ut på nyåret en gang.

Årsmøte LFPS Buskerud 2020
LFPS Buskerud holder årsmøte 27. – 28. mars 
2020. Årsmøtet holdes på Sundvollen Hotel, med 
overnatting. 

Årsmøtet starter kl. 17.00. Kvelden avsluttes med 
felles middag. Avreise fra hotellet etter frokost dagen 
derpå. Egenandel pr. person kr. 350.00

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være 
styret ihende innen 1. februar 2020. Forslag sendes til 
Wera Fjeld, wera.fjeld@ebnett.no 

Bindende påmelding til årsmøtet innen 27.01.2020 
til Wera, grunnet at hotellet må ha liste over alle 
navnene på deltakere som skal overnatte.
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- Landsforeningen for Polioskadde

Medlemsmøte i Vestfold LFPS 
10. oktober 2019

Tema: Medisinsk yoga  
Tekst: Ellen Damsleth

Vi møttes den 10. oktober på Torp Hotel på Fokserød 
kl. 17.00 til middag, i alt 20 medlemmer. Etter at mid-
dagen var fortært, introduserte Toril Kvaale Eriksen 
kveldens foredragsholder: Sykepleier Stine Gjessing 
Bruun. Hun har master i sykepleievitenskap og driver 
i dag sitt eget firma I balanse, der hun underviser i 
medisinsk yoga og hjelper pasienter med svimmel-
hetsproblematikk. Besøk nettsiden til Stine for mer 
informasjon: www.i-balanse.com

Spørsmålet var: Kan medisinsk yoga hjelpe mennes-
ker med kroniske sykdommer, deriblant senskader av 
polio? Og svaret er definitivt JA! MediYoga ble utviklet 
av Göran Boll ca. år 2000, i tett samarbeid med Ka-
rolinska Institutet i Stockholm. Sykehuset praktiserer 
i dag medisinsk yoga i behandling av ryggplager, kreft, 
psykiatri, hjerteproblemer, Parkinson, MS, med mer. 

Stine Bruun var ansatt ved Høgskolen i Vestfold da 
hun ble syk i ung alder. Hun fortalte åpent om sine 
egne helseutfordringer, virus på balansenerven og 
kronisk krystallsyke. Hun har måttet omstille livet sitt 
fullstendig og akseptere energiøkonomisering. Over-
gangen kan være brutal for en tidligere aktiv person, 
og kan medføre depresjoner og tungsinn. For henne 
er medisinsk yoga blitt en sentral og viktig del av å 
takle et liv med kronisk sykdom.

Hun avmystifiserte ordet ”yoga”, medisinsk yoga 
dreier seg ikke om akrobatikk og vanskelige øvelser. 
Medisinsk yoga dreier seg om rolig innpust/utpust og 
indre ro og balanse. Vi lærte noen helt enkle puste- og 
avspenningsøvelser som kan utføres sittende/liggende 
og bidra til bedre helse. Kurs i medisinsk yoga består 
av følgende: pusteteknikk, tilpassede øvelser (for den 
enkelte gruppe), avspenning av alle kroppens muskler 
og til slutt meditasjon.

Når vi er irriterte, sinte eller har dårlig samvittighet, 
”gir vi mental gass” (sympatikus-aktivering). Da øker 

stresshormonene i kroppen og forsterker smerter og 
negative tanker. Når vi ”setter ned farta” (parasym-
patisk aktivering) og tar i bruk pusten, stimuleres 
velværehormoner og gir avspenning. Det igjen 
påvirker hjerte og kretsløp slik at vi takler smerter og 
problemer bedre. 

Pusteøvelser i noen få minutter om dagen roer krop-
pen ned og aktiverer det parasympatiske (se avsnittet 
over). Det kan gi oss styrke til å møte hverdagen på 
en bedre måte. Medisinsk yoga bidrar også til mykere 
muskulatur og bedre pust og søvn. I henhold til ny-
ere forskning har medisinsk yoga en dokumentert, 
gunstig effekt på mange lidelser og tilstander. 

Mer informasjon om forskning på medisinsk yoga 
finner du på: www.mediyoga.no

Balansen mellom aktivitet og hvile er essensiell for 
alle kronisk syke. De fleste med polio ble syke tidlig 
i livet, og mange har hatt omfattende operasjoner, 
lange sykehusopphold og smertefull opptrening. Til 
tross for senskader og smerter er poliorammede en 
tøff gjeng med en positiv livsinnstilling og et stort 
pågangsmot. Energiøkonomisering er blitt en naturlig 
del av deres hverdag.

Stine Bruun holdt et strålende foredrag, hun var tyde-
lig og snakket et språk alle forstod. Hennes varme per-
sonlighet og inderlige tilstedeværelse gjorde inntrykk. 
Det var et lydhørt publikum som sugde til seg ny 
kunnskap. Vi gjorde øvelsene og kjente at det gjorde 
godt, pusten ble lettere, kroppen ledigere, og det 
inspirerte til å melde seg på et kurs i medisinsk yoga!
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Torp flyplass nekter oss 
droppsone!

Nei da, de gjør ikke det, men i forhold til møtet vi hadde på Torp sammen med re-
presentanter fra FFO og blindeforbundet så ble det et stort fokus på droppsone så nær 
inngangen som mulig. Dette kunne ikke representantene fra Torp flyplass love oss i 
møtet, da det er flere hensyn å ta om dette spørsmålet. Ledelsen ved flyplassen hevder at 
vegvesenet har sine kravspesifikasjoner og ikke minst så kommer sikkerheten i forhold til 
terror frem som den største trusselen mot oss ”funkiser”. 

I møtet la representantene fra organisasjonene frem at det er utfordrende å komme til 
Torp flyplass med privatbil om man ikke er veldig godt kjent med flyplassen. Flyplassen 
har ingen droppsone rett ved inngangen, det mangler skilter for HC parkering i par-
keringshuset og det er ingen god markering av hvor man vil ha fotgjengere til å ta seg 
fram fra parkeringen til inngangen ved flyplassen, noe som kan føre til farlige situasjoner. 
Konklusjonen fra møtet er at Torp er en flyplass som er dårlig tilrettelagt for synshem-
mede, da det manglet både lederlinjer og kontrastfarger. Det ble derfor gitt konstruktive 
innspill på hvordan dette kunne løses.

Når det gjelder HC-parkering og droppsone kom det jo helt klart frem i møtet at ”det 
var bedre før” men det hjelper lite da Torp selv ikke har noen avgjørende rolle når det 
gjelder fokuset på sikkerhet. Vi gav gode innspill på hvordan droppsoneproblematikken 
kunne ordnes, men har forståelse for at dette ikke kan løses over natten. 

På grunn av manglende skilting var det en stor overraskelse for oss at det var avsatt 
flere HC-parkeringsplasser i p-huset på høyre side nærmest terminalbygget. Dette ligger 
i første etg og man er ikke avhengig av heis. Det er bare å parkere og trille rett inn, men 
fortsatt er vi avhengig av at man måker godt på vinterstid.

Vi venter i spenning på endringene som vi oppfordret dem til å gjøre, og er i tillegg 
veldig nysgjerrige på hotellet som etter hvert skal bygges i tilknytning til den nyeste delen 
av terminalen. Dette er kun på tegnebrettet enda.

Tekst: Atle Haglund Foto: Anna-Lisbeth Mikalsen

Det er et stort HC-parkeringsområde 
under tak ved flyplassen.
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Tilgjengelighetsutvalget på nye tokter

Denne gangen var det med invitasjon i fra rådet for funksjonshemmede i Porsgrund som hadde 
fått en henvendelse fra en journalist i TA. Jon Løberg, Anne Iversen, Anne-Beate Stokken med 

assistent var med undertegnede på denne rundturen. Turen gikk først innom en butikk som 
drev med konfeksjon og som var spesialist på å skreddersy dresser og det er jo noe alle trenger.

Tekst: Atle Haglund

Vi fikk en av fotgjengerne til å gå inn i butikken å be 
pent om hjelp for en utenfor i rullestol. Han som arbei-
det i butikken, kom ut med et litt flaut blikk da han så at 
det var flere utenfor i rullestol som ikke kom inn i hans 
butikk. Butikken hadde holdt det gående i 85 år uten å 
slippe inn bevegelseshemmede. Til vår overraskelse gikk 
han ikke i selvforsvar for sin dårlige inngang men la seg 
flat med det samme og sa at dette allerede lå inne i hans 
planer om å tilrettelegge med rampe. Fint var det jo at 
han både var butikkeier og medeier i bygården.

Spente er vi på hans lovnad om at det skulle bygges 
nytt inngangsparti før jul. Vi følger opp i vår-nummeret 

av Grenseløst for å se om det har skjedd noe.

Vi rulla og gikk gatelangs i Porsgrunn for å snappe 
opp enkle løsninger for butikkdrivere og for å komme 
i dialog og for å øke forståelsen. En plass vi kom til 
som hadde inngang rundt hjørnet fikk tips av oss at de 
enkelt bare kunne sette opp et lite HC symbol med tekst 
”inngang rundt hjørnet»!

På ruta gikk vi innom VIC hotell som i hard konkur-
ranse med det nye Comfort hotellet nå har funnet ut 
at de skulle lage nytt inngangsparti. Der er det nå både 
ledelinje og perfekt integrert rampe. 

Anne-Beate prøver rampa på VIC 
hotellet som også har blitt bedre 
tilrettelagt
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Vi testet også ut om vi tre på hjul kunne reise med 
buss sammen, men det ble for trangt. Kun en el stol pr 
buss var det plass til. På bussen vi skulle prøve var det 
også allerede en dame med barnevogn.

Vi var innom litt her & der på vei til et av hovedmålene, 
nemlig det nyeste hotellet i Porsgrunn: Comfort hotellet. 
Her møtte vi direktøren selv Teo Louisa som ønsket å 
vise frem stoltheten. Lyse, åpne behagelige lokaler med 
god merking og store gode rom. Det var også lav skranke 
for inn/utsjekk selvfølgelig.

Teo viste oss ett av de 13 HC rommene ved hotellet, 
som alle lå med nøyaktig samme utsikt fra alle rommene 

og kort avstand i fra heis. Det eneste problemet var (som 
vanlig på et sånt rom) at Atle og Anne-Beate ALDRI når 
opp til håndklehylla. De hadde nok hengt den litt lavere 
enn normalt, men vi poengterte likevel at de kan legges 
på benken ved vasken også, uten at dette blir for uryd-
dig. Hotellet hadde en barsk gjennomført og enkel stil 
og vi kan trygt ta et møte der. Gatesystemet i sentrum er 
under full rehabilitering på alle måter og de delene som 
var ferdig rehabilitert var meget bra i henhold til krav 
om universell utforming. 

Dagens inngangsparti i 
konfeksjonsbutikken

Jon nyter utsikten fra 
HC rommet på det nye 
Comforthotellet

Lav skranke for inn/utsjekk
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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.

Ta gjerne kontakt med våre erfaringshjelpere!
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.: 48 39 44 16
Epost: nhf.sondre.vestfold@
nhfoslofjordvest.no

Øvrige henvendelser kan rettes til:
Gunvor Hegni  
Epost: ghegni@online.no

NHF Oslofjord Vest
Tel.: 913 03 738
Epost: nhf.oslofjordvest@nhf.no
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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



38 

- Kontaktoversikt

Oversikt regionstyret, lokallag og landsforeninger

Regionstyret 2017 – 2019
Leder:  
Atle Haglund 
Tlf.: 93 05 42 44 
atle@atlesiden.no

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

Styremedlemmer: 
Vibecke Selliken 
Tlf,: 98 82 25 76 
vibeckesel@msn.com

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

Franck Tore Larsen 
Tlf.: 90 82 21 75 
franck-l@online.no

Varamedlem: 
Gro Børresen Rohde 
Tel.: 48 39 44 16  
nhf.sondre.vestfold@
nhfoslofjordvest.no

Lise Solberg 
Tlf.: 92 81 74 90 
lisolbe@gmail.com

Ambassadørene 
Kontaktperson:  
Vibecke Selliken 
Tlf.: 98 82 25 76 
vibeckesel@msn.com

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

NHFU Oslofjord Vest
Leder: Eva Henriksen  
nhfuoslofjordvest@gmail.com

NHF Ung Voksen
Prosjektkoordinator: Birgitte 
Holmsen 
birgitteh@nhf.no

Lokallag 
NHF Drammen og omegn 
Kontakt regionskontoret

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

NHF Grenland 
Anne Iversen,  
Tel.: 99 42 93 22 
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  
Kontakt regionkontoret

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.: 48 39 44 16  
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

Handikappede Barns 
Foreldreforening:
HBF Buskerud og Vestfold 
Fungerende leder: Eli Sten 
Tel.: 90614863 
eli.steen@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.svae@lars.no.

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

Landsforeningen for 
Nakkeskadde:
LFN Telemark 
Kimmie Skarbø 
lfntelemark.kas@yahoo.com

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

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 
Bekkenleddsmerter:
LKB Buskerud 
Tove Kristin Bakke Johnsen 
Tel.: 91 71 69 39 
tovekrb@broadpark.no

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

LKB Vestfold 
Sol-Hege Nathalie Kotte 
Tel.: 41 23 29 33 
vestfold@lkb.no
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Beste funksjon og livskvalitet for den enkelte!

PMS 322 c

PMS 318c

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

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

Sandefjord: Skolmar 13
Porsgrunn: Storgata 118

• Nybygg   • Restaurering
Kveldeveien 110, 3282 Kvelde

post@byggmestergjone.no

Svelvik
Tlf: 33 78 43 95 | Storgaten 64 | 3060 Svelvik

Lokallagskalender 2019  
- Vår aktivitetskalender er også på nett http://aktivitetskalender.nhfoslofjordvest.no/

Desember
03.  FNs internasjonale dag for  
    funksjonshemmede
05.  LFPS Vestfold Julemøte
05.  NHF Grenland Grøtkveld

Juni 2020
12.-14. juni 2020:  
Felleskapssamling og lederkonferanse i  
Fyresdal for alle medlemmer.

Faste aktiviteter:

ALF Buskerud
Turgruppe onsdager fra Kilen ved Steinberg kl. 
09.45

ALF Buskerud  
Kafėtreff på Solbergsenteret hver onsdag kl. 
12.00

NHF Kongsberg 
Bading hver mandag på Skinnarberga mellom kl. 
11.30 – 13.00

LFS Telemark  
Pårørendetreff. Andre mandag hver måned. 
Kontakt LFS Telemark 

LFS Vestfold  
Medlemssamling onsdager. Shuffelboard. 
Hver tirsdag er det treningsgruppe kl. 11.00 – 
13.00 for slagrammede i Sandefjord, ledet av 
fysioterapeut.

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. 20.00 – 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
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Kryssord

Se løsning på side 42Kryssord
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Beste funksjon og livskvalitet for den enkelte!

PMS 322 c
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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

• Nybygg   • Restaurering
Kveldeveien 110, 3282 Kvelde

post@byggmestergjone.no

Svelvik
Tlf: 33 78 43 95 | Storgaten 64 | 3060 Svelvik
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Sudoku

Sudoku
Se løsning på side 42

Se mulighetene Tekst og foto: Atle Haglund

Sist høst hadde jeg i forbindelse med flere oppgaver 
rundt Tilgjengelighetsutvalget en overnatting på Park 
Hotel i Sandefjord. Under frokosten denne morgenen 
kom det inn i restauranten en kar i el rullestol som litt 
tilfeldig satt seg ved et bord nær meg. Han så ut som 
om han hadde vært der mye, fordi servitørene på en 
måte mer eller mindre la alt opp i hans hender av mat, 
uten alt for mye spørsmål. 
Jeg ble så nysgjerrig på dette, at jeg måtte snakke litt 
med han. ”John” som han het bodde i byen og var 
på «park» flere dager i uka å spiste frokost. Her fikk 
han god matlyst og slapp å bry hjemmesykepleierne. 

Servitørene hentet det han ønsket og de fikk jo sin 
lønn.
Servitøren jeg snakket med fortalte at de dagene der 
var fullt belegg og trangt om plassen i frokostsalen 
så dekket de bare opp et bord til han et annet egnet 
sted, så løsningsorienterte er de iallfall. John er 93 år 
og hadde tidligere jobbet med regnskap i Sandefjord 
kommune.
Dette er jo en morsom sak og kanskje noe å tenke på 
for de av dere lesere som bor i nærheten av et hotell, 
når dere blir eldre.
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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 gratulerer Birgitte Holmsen og Ole-Paulo Kristiansen som giftet seg  
21. september på Beitostølen. Hurra for kjærligheten!

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


