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Regionleder

Atle Haglund
ansvarlig redaktør

DET ER VÅR!

Iallfall så er vi inne i en tid hvor vi kan se fremover 
til vår, noe undertegnede egentlig gjør hele året. Det 
er hos oss i NHF Oslofjord vest alltid masse å se 

fremover mot, for hos oss er det stort fokus til enhver 
tid, på noe av det vi jobber imot når det gjelder vårt 
”samfunnsoppdrag”.

En annen ting mange, flere enn meg, gleder seg til er 
fellestreffet 12-14 juni som denne gangen har blitt flyttet 
i fra fjellet og godt inn i Telemark. Det er altså i Fyresdal 
det skjer.

Vi skal også fremover forsøke å venne oss til den nye 
oppdelingen av fylker, da de som før tilhørte Buskerud 
nå tilhører Viken fylke om man bor nord i regionen 
mens de som holder til litt lenger sør i det gamle fylket 
Vestfold nå tilhører Vestfold og Telemark. Reiser du opp 
til fjells en tur mot Hallingdal eller Valdres er du inne 
Innlandet fylke som grenser seg til Møre og Romsdal og 
strekker seg helt inn til Svenskegrensa. Det tar nok tid å 
venne seg til dette men det viktigste er å ha fokus på vårt 
”samfunnsoppdrag” da folk er folk uansett hvor vi bor.

Det blir i dagens samfunn mer viktig å være enda mer 
der alle andre er, for våre politikere har mere fokus på 
sparing av penger og på de som i deres øyne bidrar mest 
i samfunnet. Selv syntes jeg det er mye lovnad ute og 
går, og det hensyn tas ikke som det gjorde for bare få 
år siden for oss ”funkiser”. For en politiker på stortinget 
som skal selge sitt eget parti og seg selv, er det de store 
sakene som gagner den største bredden av Nordmenn 
som selger. Arroganse og lite selvinnsikt syntes jeg skin-
ner mer i gjennom en noen gang. Ydmykhet er vasket ut 
av språket.

Nå har du sikkert allerede hoppet til linja du nå leser 
fordi du syntes politikk provoserer, ja enig MEN det er 
nå vi må provosere tilbake og det er vi gode på! ... og det 
er viktig og tenke på at det ”lille” hver enkelt av oss føler 
vi gjør hver dag, kan bli til en stor bekk. 

Så stå på! Nyt våren, selv om det føles som at vinteren 
henger litt lenge dette året, og gled deg hele tiden og vær 
inspirert av det du oppnår.

Vi ses snart et sted igjen!

Atle 
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For oss i handikapforbundet er året 2020 tiden for 
holdningsendring. Gjennom de siste 40 år, har det 
overordnede politiske målet for funksjonshemmede 
vært full deltakelse og likestilling. Dette ble blant annet 
konkretisert i Fra Bruker til Borger, som var en strategi 
for nedbygging av funksjonshemende barrierer som 
kom i 1999. Flere planer og strategier har kommet 
i Norge siden den gang, og det har vært de beste 
intensjoner som har vært bakgrunnen for både planer 
og strategiene som har kommet.

Likevel ser vi nå at dagens funkispolitikk dessverre 
går i feil retning. Min teori er at det hjelper ikke å ha 
gode planer og intensjoner om de ikke blir fulgt opp i 
praktiske tiltak. Utfordringen er at det er våre politikere 
både nasjonalt og lokalt som sitter med nøkkelen til 
døra i forhold til hvordan funksjonshemmedes hverdag 
skal være, men det er kommunenes saksbehandlere 
som må åpne døra slik at funksjonshemmede 
slipper til i praksis. Dette gjelder på alle livets 
områder: Barnehage, skole, arbeid og fritid. For at 
funksjonshemmede skal ha et liv på lik linje med de 
som ikke har en funksjonshemming på disse arenaene, 
må ordninger som BPA (Brukerstyrt personlig 
assistanse) og Funksjonsassistanse være på plass, i 
tillegg til at omgivelsene må være universelt utformet. 
Hvorfor er det egentlig så vanskelig i praksis å få til full 
likestilling, når alle er enige om at funksjonshemmede 
skal inkluderes? Vil vi egentlig ha full likestilling?

For å få til full likestilling i samfunnet, må 
funksjonshemmede få de samme mulighetene og 
pliktene som andre i samfunnet, men slik er det 
dessverre ikke i dag. Dette viser statistikken for 
funksjonshemmede tydelig: ufullstendig utdannelse, 
utestengelse fra arbeidslivet, utilgjengelige boliger mm 
gir dårligere økonomiske levekår.  

Det er diskriminerende holdninger som er 
hovedårsaken til at funksjonshemmede blir stengt 
ute i dagens samfunn og min teori er at folk med 
diskriminerende holdninger ikke selv er bevisst på at 
egne holdninger er diskriminerende. For de aller fleste 

av oss vil jo gjerne det beste for funksjonshemmede. 
Derfor vil det viktigste vi kan gjøre i år, er å bli bevisste 
på egne holdninger. 

Så la oss starte med oss selv, hvilke holdninger 
har vi til eks funksjonshemmede barn? Tenker vi på 
funksjonshemmede barn som barn med spesielle 
behov? Om vi tenker at funksjonshemmede barn har 
spesielle behov som må dekkes, er dette feil! Det er 
ingen barn som har spesielle behov, alle barn har de 
samme behovene, i betydningen behov for mat, klær, 
kjærlighet, trygghet, respekt, omsorg, læring mm. Det 
er ingen ting ved dette som er spesielt! At noen trenger 
spesielle tilrettelegginger for å få sine behov dekket er 
en annen sak, men behovene er de samme. Så la oss 
slutte å tenke på funksjonshemmede som spesielle 
mennesker med spesielle behov. Funksjonshemmede er 
akkurat som alle andre mennesker: forskjellig!

Med ønske om å lage et likestilt år,
- hilsen Anna-Lisbeth

Tid for 
holdningsendring!

Ønsker du å motta vårt 
medlemsblad Grenseløst 
kun elektronisk?

Dette kan du få ved å sende en e-post til 
anna-lisbeth@nhf.no 

Takk for at du støtter dette miljøvennlige 
tiltaket 
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Bygdøy allé 23  •  0262 Oslo  •  Tlf. 45 22 22 88  •  E-post: hav@havas.no  •  www.havas.no      

ER BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) 
INTERESSANT FOR DEG?

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

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

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

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

Se verden og bli sett med Atto!

atto

HJELPEMIDDEL 
EKSPERTEN AS HE

HJELPEMIDDEL 
EKSPERTEN AS HE

OPPOGFRAM

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

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

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

ATTO og nyt dagene. 

ATTO 
by Movinglife

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

til å komme seg opp igjen. 

RAIZER 
by Liftup

GATSBY 
by Vintage mobility

Scooter med personlig preg og 
egen sjarmerende stil, Sveitsisk 

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

HØR MED OSS OM FORDELSAVTALER 
OG SERVICE-AVTALER

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

ANNONSER



For en start det var av Mohammad 
Abed Alalim med alt for lange 
staver på Golsfjellet.
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- Julebordskonferanse

LARS (landsforeningen for ryggmargsskadde), NHF 
Innlandet og NHF Oslofjord Vest sto som arrangører 
av Julebordskonferansen på Oset Høyfjellshotell på 
Golsfjellet i november. Fornøyde deltagere fra NHF 
Innlandet, NHFU Innlandet og NHF Oslofjord 
Vest fikk til en innholdsrik helg med bl.a. et 
ernæringsseminar og demonstrasjon av hjelpemidler.
Ernæringsseminaret «Mat for god helse» ble ledet 
av Nils Terje Tangnes som har lang erfaring som 
kjøkkensjef på Steffensrud Rehabiliteringssenter som 
i 2012 tildelt Matomsorgsprisen. Deltagerne fikk også 
prøve seg på kjøkkenet med å lage smoothie som fikk 
terningkast seks av oss som fikk smake.
Samarbeidspartnere var til stede og demonstrerte 
sine nye produkter. Her var det lagt inn en 
spørsmålsrunde mellom hvert innslag, noe som var 
veldig positivt. Helgen ble avsluttet med instruksjon i 
langrennspigging.

Sporene, det er de to hvite stripene
Mohammad Abed Alalim debuterte på sitski og fikk 
kyndig veiledning av Shakir og Anders. Med skikjelken 
til Atle Haglund og med alt for lange staver forsvant 
han ut i løypa som han ikke hadde gjort noe annet. Her 
snakker vi lavterskeltilbud, for spor, hva var det? 
Vi har hørt om da Håkon Brusveen holdt verdens første 
skikurs for blinde på Beitostølen i 1962. Han innledet 
med å si «Sjå på meg». I helgen holdt LARS et skikurs 
for nybegynnere i sitski og Vigdis Woldengen innledet 
med å si «Sporene, det er de to stripene du må holde 
deg i». Vi var mektig imponert, og vi kommer sikkert til 
å se han i løypa flere ganger.
Arrangementet ble støttet av Extrastiftelsen 

Julebordskonferansen 
2019

Tekst og foto Jan Arne Dammen 



Praktiske oppgaver i Tangens 
ernæringsseminar.

Nicoline Saarisilta Bergh fra EXERO med 
SPIKE et aktivitetshjelpemiddel som 
muliggjør trening på variert underlag. Nå 
tilgjengelig hos NAV Hjelpemiddelsentral. 
Hun etterlyst noen som ville være med å 
videreutvikle den og Shaqir Rexhaj, Anders 
Nupen Hansen og Atle Haglund var ikke 
vonde å be. 
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- Julebordskonferanse

Freee Mobility - fremtidas rullestol
Tekst og foto Jan Arne Dammen

Ole Gjermundbo fra firmaet Togemo var med hele helgen og demonstrerer her Freee Mobility som er en 
selvbalanserende rullestol som bygger på chassiset til Segway. Med kun to hjul så holder man enkelt balansen 
ved hjelp av hele fem gyrokompass i stolen. Den tar liten plass og snur på en femøring. I låst posisjon med de to 
støttebeinene nede kan man enkelt ta av styret slik at den fungerer som en vanlig stol som f.eks. ved spisebordet. 
I midten av april 2018 endret Norge sitt regelverk slik at dette kjøretøyet nå kan defineres som en rullestol, og er 
lovlig å kjøre. Ta kontakt med Ole Gjermundbo på tlf. 926 24 532, eller e-post ole@segway.no     

Mer info her: www.freee.de/no.html

Ole Gjermundbu 
demonstrerte 
Segway – fremtidens 
framkomstmiddel for 
bevegelseshemmede, 
godkjent i Europa, 
men ikke i Norge. Det 
anbefales å søke NAV. 



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

H U R U M

www.df.no

G O L

ACCEPT
RENHOLD OG KANTINE

Stærkeby Takst AS 
- Din takstmann i 

Drammen 
- Boligsalgsrapport, 

lånetakst & verditakst

Mur og Pipeservice AS 
- for bedre service!

www.stians-pipeservice.no
Tlf.: 90 86 06 67

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

Tlf: 32881040 • E-post: vegar@villawiig.no

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

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

Drammen: Tlf.    32 83 16 88
Avd. Kongsberg: Tlf.    32 76 43 00
dkf.no  Mail: magne@dkf.no

Invald Ludvigsensgate 21, 3027 Drammen
Tlf. 32 27 61 90

www.motorforum.no/drammen
Epost: gjermund.jorgensen@motorforum.no

Martinsen Dagligvare AS
6-24  •  (07-24)

TØMRER 

Arne Nålby
Øren Haveby 24, 3023 Drammen

Tlf 99276596 •  jnaalby@frisurf.no

Røyken & Hurum Trafikkskole A/S
Avd: Sætre - Drammen/Lier - Drøbak

Vi tilbyr kjøreopplæring i kl. B – BE – og moped.
Opplæring også på Automat

KONTAKT OSS I DAG!
En kjøreskole med trivsel – kvalitet – effektivitet 

www.rh-trafikkskole.no

Tlf. 32 79 14 00

Røyken & Hurum Trafikkskole A/S
Avd: Sætre - Drammen/Lier - Drøbak

Vi tilbyr kjøreopplæring i kl. B – BE – og moped.
Opplæring også på Automat

KONTAKT OSS I DAG!
En kjøreskole med trivsel – kvalitet – effektivitet 

www.rh-trafikkskole.no

Røyken & Hurum Trafikkskole A/S
Avd: Sætre - Drammen/Lier - Drøbak

Vi tilbyr kjøreopplæring i kl. B – BE – og moped.
Opplæring også på Automat

KONTAKT OSS I DAG!
En kjøreskole med trivsel – kvalitet – effektivitet 

www.rh-trafikkskole.no

KONGSBERG
KOMMUNE

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

 

 

 

Gamle Norge Pub AS
17. mai gata 4, 3611 Kongsberg

Besøk oss på facebook

           Ryghgt. 4B, 3050 Mjøndalen
           Tlf:   32 23 18 80
           Fax: 32 23 18 81

Røgeberg Maskin AS
Ankersgt. 16, 3513 Hønefoss

Tlf. 32 18 18 80 • post@rogebergmaskin.no

R Ø Y K E N

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!

Kleivi Næringspark
3570 Ål

Tlf: 32 86 63 63 
www.normec.com

Å L
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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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Næringslokaler til leie - tlf. 32 81 66 00
E-post: info@brekke-eiendom.no

www.brekke-eiendom.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

Strandveien 39-41, 3050 Mjøndalen

Telefon: 32 27 44 80
epost: post@bermingrud.no

www.bermingrud.no

Buskerud Anleggstransport AS
Øvre Lianvei 30, 3400 Lier

Tlf.  32 84 98 02
www.bat.no

Gilhusvn. 19, 3414 Lierstranda

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

www.rodbysetra.no

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

Beste funksjon og livskvalitet for den enkelte!

PMS 322 c

PMS 318c

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

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

Sandefjord: Skolmar 13
Porsgrunn: Storgata 118

adresse                              tlf.:                          norskflid.no 
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Ja, vi elsker bunad!
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Ja, vi elsker bunad!

Adresse:  Øvre langgt. 44,       Tlf: 33313563       www.norskflid.no
3110 Tønsberg 33313563adresse                              tlf.:                          norskflid.no 

BE
N

N
ET

T 
A

S 
 | 

 F
O

TO
: O

LE
 E

KK
ER

Ja, vi elsker bunad!10 
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- aktuelt
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- aktuelt

Tekst: Eli Steen

Fra stiftelsen av HBF Buskerud i 2003, og etter hvert 
også Vestfold, så har det til enhver tid sittende styret 
hatt fokus på å skape gode møteplasser for medlemme-
ne våre, og potensielle nye medlemmer. Når vi ser på 
medlemsstatistikken, så tror jeg styret i HBF Buskerud 
og Vestfold har gjort en god jobb. Ved utgangen av 
2019, var det 258 som hadde betalt inn kontingent. Til 
sammenligning var det 210 i 2018. 

I HBF er det å være annerledes normalt. Det er godt 
å være sammen med andre mennesker hvor man ikke 
trenger å forklare eller unnskylde seg.

Det er godt å slippe hevede øyenbryn og dårlig skjulte 
budskap om at man som foreldre ikke strekker til, eller 
ikke er god nok.

Våre barn og ungdom med funksjonsnedsettelser gle-
der seg til turer og aktiviteter sammen med andre som 
ikke er helt «A4». Søsken har funnet andre søsken, og 
fått venner for livet.  Foreldre har fått noen å dele sine 
oppturer og nedturer med. Erfaringsensomheten blir 
borte. Og når vi er sammen, kan vi senke skuldrene.

I mange år har vi hatt faste aktiviteter som badesøndag 
på Drammensbadet, aktivitetskveld på Lekeland, 
foreldrehelg og familieturer. Familieturene har gått til 
Hunderfossen, Merket på Golsfjellet, Eidene på Tjøme, 
badehotellet ved Sarpsborg, Solgården og ReumaSol i 
Spania. Men ingen ting slår Dyreparken i Kristiansand!

5.-7. juli var vi hele 110 deltakere fordelt på 32 familier 
som tilbrakte en magisk helg i Dyreparken. Vi fikk til 
og med billetter til Kaptein Sabeltann showet!!! Siden 
dette er så populært, har styret reservert helgen 31. 
juli – 2. august i Dyreparken i Kristiansand i sommer. 
Så merk deg datoen, og vær rask med å melde deg på 
når invitasjonen kommer.

Styret i HBF Buskerud og Vestfold har med et unntak 
de siste 2 årene, utelukkende bestått av mammaer. 
Årsmøteinnkalling er sendt ut, og møtet finner sted på 
Peppes pizza på Drammen stasjon 11. mars. Kandi-
dater har meldt seg, og valgkomiteen er i full sving, så 
nå er det håp om at det kommer litt mer testosteron i 
styret. 

Styret har ellers gjort en kjempejobb med å søke midler 
til turer og arrangementer, og vi er så heldige at vi også 
har bingomidler. Dette bidrar til at vi kan invitere våre 
medlemmer på turer og aktiviteter til en hyggelig pris. 

For meg er HBF romslighet, respekt, imøtekommenhet, 
inkludering, glede, mestring, gode opplevelser, magiske 
øyeblikk, erfaringsutveksling, kunnskapsoverføring, 
humor og latter.

Jeg gir meg i styret etter 16 år, men jeg slutter nok aldri 
å være medlem i HBF!  
Eli Steen, fungerende leder HBF Buskerud og Vestfold.

Handikappede Barns Foreldreforening i Buskerud og Vestfold lever i beste velgående

Få mest ut av livet sånn det er
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Tekst & Foto: Jan Arne Dammen

NM debutant Jonas Bakken Løkken sanket med seg 
2 Gullmedaljer denne helgen, i tillegg flotte premier. 
Jonas har ryggmargsbrokk og er på Pararekruttlaget til 
Norges skiforbund og har siden juni satset seriøst på 
sporten. Han går for SEL idrettslag og legger ned flere 
hundre timer med trening og en gang i uka trener han 
på Olympiatoppen på Lillehammer.

Skisporten var det Geir Arne Hageland som introdu-
serte han for og Ridderrennet var første konkurranse. 
Han forteller at Geir Arne er en stor inspirator og 
skal ha mye av æren for at han endret livsstil og la om 
treninga. 

-Dette NM har vært en enorm opplevelse. Her på 
Konnerud ble jeg tatt imot som en konge. Alle smilte 
og hilste og var veldig imøtekommende. I går skrev jeg 
min første autograf også, tenk det!  Bare det å kunne 
vanke i dette miljøet sammen med de skistjernene jeg 

har hatt som forbilder, er helt vilt.  Det har gitt meg 
mange positive erfaringer som jeg skal ta med meg 
hjem og jobbe knallhardt videre, sier en fornøyd NM 
grossist.

Vi spør om hva han tenker om at det er så få deltagere, 
kontra Ridderrennet.

- Ikke godt å vite, nå er Ridderrennet et lavterskeltilbud 
og mange synes kanskje det er skummelt å melde seg 
på til et norgesmesterskap. Du møter jo norgeseliten/
verdenseliten, men det er slett ikke farlig og det er 
jeg et godt eksempel på. Så jeg vil oppfordre alle på 
Ridderrennet og som har lyst, legg dere i trening og 
meld dere på, sier han.

Til slutt vil han rekke en takk til arrangøren Konnerud 
Idrettslag og alle som har stått på for å ha gjort dette 
arrangementet så vellykket. 

Ski NM 2020 

En enorm opplevelse

Medaljene ble delt ut av ordfører i Drammen Monica Myrvold Berg og leder av 
langrennskomiteen Torbjørn Skogstad som her er sammen med NM-Vinnerne Indira 
Milena Hopsdal Liseth fra Fana IL og Jonas Bakken Løkken fra Sel IL
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Tekst & Foto: Jan Arne Dammen

NM 2020 på Konnerud var lagt godt til rette med egen 
tribune for rullestolbrukere. Det første som møtte deg, 
var hyggelig vakter og reserverte parkeringsplasser ved 
Konnerudhallen. Handikaptribunen var lagt mellom 
Kongetribunen og hovedtribunen. Fra tribunen hadde 
du orkesterplass til det som skjedde på stadion og med 
storskjermen rett foran, så var dette helt konge.

I Konnerudhallen var det kafeteria og HC toaletter.  
Nede ved tribunen ble man anvist plass, om ledsager 

ønsket det, ble det også brakt inn stoler. Veldig bra! 

Det var også gratis inngang for rullestolbrukere. 
Publikum med ledsagerbevis kjøpte billett til seg selv 
og kunne ta med ledsager gratis. De som benyttet 
denne fine muligheten, fikk noen fine og spennende 
NM- dager på Konnerud.

Ski NM 2020 

Orkesterplass for rullestolbrukere

Sportslig leder i KIL Brage Rødal møtte Kjell Arne Andersen og Tove Nilsen fra 
Nøtterøy og la alt til rette for at de skulle få en fin NM-dag på Konnerud.



 Foto: Anna-Lisbeth Mikalsen

Arbeidsgruppa legger planer for 2020. Fv Marius 
Korsell, Inger Svenning, Ann Helen Skoly og Birgitte 
Kristiansen.
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- aktuelt

UngVoksen har i 2019 etablert et godt navn og fått 
etablert en god og sterk arbeidsgruppe med ulike 
erfaringer og kunnskap. Vi har jobbet for å bli mer 
synlig i organisasjonen, slik at vi er med og blir hørt 
i diskusjoner og på ulike arenaer der ung voksen 
trenger en tydelig stemme. Vi har fått mer kontakt 
med unge voksende medlemmer som vil bidra og 
ønsker å være med på landssamlinger. Vi har også fått 
flere UngVoksen nettverk ut i regionene og det vil vi 
også ha mere fokus på i 2020. Vi hadde en vellykket 
landssamling i slutten av august med politisk debatt og 
valg 2019 og funkis foreldre som tema bla.

2020 Står for døren og NHF UngVoksen vil fortsette 
sitt arbeid med hovedfokus på likepersonsarbeid og 
BPA fra et ungt voksen perspektiv. Vi skal fokusere 
mye på leserbrev i medier med egne historie. Vi skal 
ha 2 landssamlinger og du/dere kan holde av datoen 
allerede nå. Vi kommer tilbake til programmet. Vi 
jobber på spreng med iver og stor interesse for at disse 
2 samlingene skal tilfredsstille unge voksene!

Hold av 2 viktige, spennende, lærerike, sosiale helger 
i 2020 til NHF UngVoksen landssamlinger:
•	 21.-24. Mai på Scandic Hamar! 
•	 16.-18. Oktober el 30.10 – 01.11. i Tronheim!
Vil også informere om at hovedfokus til Norges 

Handikapforbund 2020 er HOLDNINGER! Vi kommer 
til å bidra i den viktige kampen mot holdninger til 
funksjonshemmede i dagens samfunn! Vi skal være 
synlige, vi skal si i fra høyt og tydelig at vi skal bli 
behandlet og snakket til som voksende folk og være 
med i alle arenaer!!!!!!!!!!!!!

VI STÅR SAMMEN I KAMPENE TIL  
FULL LIKESTILLING!!

Håper vi sees 2020! Ta kontakt hvis du lurer på noe: 
birgitteh@nhf.no

Nyttårshilsen fra Arbeidsgruppa  
v/Birgitte Holmsen Kristiansen Prosjektkoordinator NHF 
UngVoksen

Nyttårshilsen fra  
NHF UngVoksen

GODT NYTT ÅR!!   
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- NHF Søndre Vestfold

Da var det igjen på tide med å skrive litt til grenseløst, 
merkelig å fort tida går. Den siste aktiviteten 
vi holdt i 2019 var FN’s internasjonale dag for 
funksjonshemmede. Det var et samarbeidsprosjekt 
med NHF Grenland. Vi hadde en super kveld på 
Hjalmar Johnsen videregående skole, tema var 
demokratisk deltagelse, deltakelse i kultur og fritid 
for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vi hadde 
besøk av Ingebjørg Fossli fra idrettsforbundet, Maja 
Foss Five fra hovedutvalget for kultur, fritid, folkehelse 
og tannhelse fra fylket, Trine Almenning, hovedutvalg 
for helse og velferd Skien kommune og Karl Fredrik 
Johansen innledet om sin kamp for et deltagende liv, i 
tillegg til at han hadde noen fantastisk fine kulturelle 
innslag. 
Vi har nå kommet til slutten av Januar og vi er midt 
i planlegging av årsmøte. Det ble sendt ut varsel om 
årsmøte helt på slutten av 2019 med tidsfrister til å 
sende inn saker.
Årsmøtet er 11 mars kl 18 på Torp Hotel, 
Fokserødveien 21,3241 Sandefjord.
Det skjer endringer ute i samfunnet, men er det 
endringer til det bedre eller til det verre? Når vi ser 
på en del av sakene som vi får, så er det dessverre en 
del hendelser som viser at mennesker med nedsatt 
funksjonsevne blir diskriminert på flere måter, og slikt 
burde ikke skje i 2020. Vi burde ha kommet lenger. 
En av sakene vi har fått, er fra noen som må ha sin 
permobil x850 i en felles lukket garasje. Der har 
strømkabelen flere ganger blitt trukket ut, noe som gjør 
at den ikke får den strømmen den trenger, og eieren 
brått ikke har strøm nok til å komme seg til avtaler 
osv.  Dessverre er det ikke bare den ene som har fått 
sin rullestol frakoblet, det er en til i samme blokk som 
opplever det samme. Det er ikke greit, og det er en 
skjult diskriminering, en måte å si at du passer ikke inn 
på, eller du er ikke ønsket her. Det er ikke slik man skal 
oppleve.  Den saken ser ut til å løse seg og at de skal 
finne løsninger som gjør at disse slipper å få dratt ut 
strømmen til stolene sine, men skal man virkelig være 
nødt til å gå til avisen for å ikke bli diskriminert? Man 
burde slippe den belastningen, men noen ganger er det 
eneste mulighet for at folk skal få vite hva det er som 
skjer.
Diskriminering foregår over alt, daglig.  Mange tror 
at universell utforming bare handler om at rullestoler 
skal kunne komme frem, det er faktisk feil. Universell 
utforming handler ikke bare om ramper og breie nok 
dører, det handler like mye om lederlinjer, teleslynger, 
tilrettelegging for synshemmede, hørselshemmede osv.
Universell utforming har to offisielle definisjoner i 
Norge. I Likestillings- og diskrimineringsloven, som 
trådte kraft i 2009 og ble revidert i 2013 og 2018 er 
universell utforming definert slik i § 17:

«Med universell utforming menes utforming 
eller tilrettelegging av hovedløsningen i de 
fysiske forholdene, inkludert informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi (IKT), slik at virksomhetens 
alminnelige funksjoner kan benyttes av flest mulig, 
uavhengig av funksjonsnedsettelse».
Denne definisjonen er Norge alene om. Den 
internasjonale definisjonen på universell utforming 
finnes i FN-konvensjon om rettighetene til personer 
med nedsatt funksjonsevne, som ble ratifisert av Norge 
i 2013:
«Med ’universell utforming’ menes utforming av 
produkter, omgivelser, programmer og tjenester på 
en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så 
stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing 
og en spesiell utforming. ’Universell utforming’ skal 
ikke utelukke hjelpemidler for bestemte grupper av 
mennesker med nedsatt funksjonsevne når det er 
behov for det.»
Hva betyr så det? Skal vi bare jobbe for at 
rullestolbrukere skal komme frem? Nei, vi må jobbe for 
at alle med funksjonsnedsettelser skal kunne delta på 
lik linje med alle andre. Og for å få til det så må man 
tørre si fra, men hva da når man gang på gang sier fra, 
eller blir møtt med nei det har vi ikke her, vi har ikke 
rampe, vi har ikke HC toalett, vi har ikke teleslynge, 
vi har ikke ledelinje osv.  Da blir man kort og godt litt 
lei. Det er faktisk ikke slik at mennesker kanskje bare 
har en funksjonsnedsettelse, det finnes utrolig mange 
mennesker der ute med flere, vi er ganske så like som 
alle andre også, vi har også følelser, vi blir også såret, 
og sist og ikke minst vi blir også innimellom vanvittig 
lei av å måtte kjempe om å få delta på lik linje med 
andre. Det skal faktisk ikke så veldig mye til, bare litt 
kunnskap om tilrettelegging og vilje til å gjøre det. 
Har du saker du ønsker vi skal jobbe med så ta kontakt 
med 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, 
tar vi ikke tlf når du ringer, så ringer vi opp så fort vi 
har anledning, så sant du ikke ringer med skjult id.
Vi som sitter i styret, ønsker å takke dere for saker 
dere har sendt, telefoner vi får og for at dere valgte 
oss. I neste Grenseløst vil det være et nytt styre som 
presenteres, hvem det blir finner du ut ved å komme 
på årsmøtet, eller følge oss på vår Facebook side NHF 
Søndre Vestfold (da finner du det ut litt før dersom du 
ikke er på årsmøtet da). 
På gjensyn til neste gang, egentlig skulle jeg ønske dere 
en god vår, men akkurat i skrivende stund laver snøen 
ned, så da sier vi i stede ha det så bra som du bare kan.

Hilsen Styret i NHF Søndre Vestfold

Hei på dere



17

- Nome Handikaplag

Leder Kari Grønstein Dahl ønsket de 43 frammøtte 
velkommen til Vertshuset på Ulefoss. Spesielt 
velkommen til Sigfred Steinhaug, som sto for 
underholdningen. Kari leste ”Ei gran i desember” av 
Oddmund Haugen. Hun håpet at vi også kan lyse for 
hverandre, slik som det står i diktet. Vi sang så ”La oss 
leve for hverandre”.

Sigfred Steinhaug sa at han pleide å starte opp med ”Så 
fint å sjå deg”. Deretter fikk vi bl.a høre ”Sommerfugl i 
vinterland” av Halvdan Sivertsen og ”Grisekokken” av 
Alf Prøysen.

Kari takket Sigfred for denne fine bolken med sang, 
musikk og fortellinger og hun opplyste at nå var maten 
klar.

Kveldens meny var julebuffe´ med ribbe,  pølse og 
medisterkaker og alt tilbehør, riskrem til dessert.  
Kaffe og tvist fikk vi også. Det smakte veldig godt og 
etter en liten beinstrekk sang og spilte Sigfred ”Svarta 
Bjørn” som takk til de som hadde laga så god mat til 
oss.  ”Svarta Bjørn” var rallarkokke på Ofotbanen. Vi 
fikk også  høre ”Det finaste jag vet” og ”Den gamle 
grinda”.  Sigfred mimra litt om ungdomstida med dans 
i området vårt, bl.a på Nomestranda. Virket som flere i 
forsamlingen kjente seg igjen. 

Så var det tid for åresalg og utlodning. Det ble kjøpt 
årer for kr. 3200. 

Før vi sang ”Julekveldsvisa” takka Kari for den trivelige 
underholdningen. Hun syntes vi hadde hatt en hyggelig 
kveld. Hun leste diktet ”Kvelden før kvelden” av Gudny 
Ingebjørg Hagen.  

Sigfred takket for at han fikk synge for oss og han 
syntes det var en fin kveld med god mat. Vi ble også 
ønsket ”God førjulstid”.

Kari minnet på neste møte som er 06. 01. 20.

Møteslutt ca kl.21.00

Reidun B. Bærland 
Referent

Referat fra julemøtet i  
Nome Handikaplag 02.12.2019



        

 Litt orientering om 

vårt aktivitetstilbud:  
BRUKERKONTOR: 

Her vil det være tilstede to av våre 
likepersoner/styremedlemmer hvor 
dere kan ta opp saker dere vil 
diskutere eller vite mer om. 

SLAGKAFE: 

Her møtes vi 1. torsdag i måneden for 
et hyggelig og uformelt lunsjtreff. Ta 
gjerne med ledsager. 

SHUFFLEBOARD: 

Et hyggelig og sosialt samvær med 
litt alvor, nemlig konkurranse mellom 
damene og herrene, som bildene 
under viser. 

 

SAMTALEFORUM: 

Som slagpasient er det alltid ting man 
lurer på eller som en gjerne skulle 
vite mer om. Rundt bordet sitter alle 
med forskjellig bakgrunn og erfaring 
som vi kan dele med hverandre. 
Derfor har dette blitt en populær 
møteplass. 

SMS = Sandefjord medisinske senter, 
Skiringssalveien 26, 3208 Sandefjord. 
 
Leder av LFSV er: 
Arne Mjåland, tlf. 901 98 301,  
Mail firehjuling@gmail.com 

LFSV - Aktivitetsplan 1.halvår 2020 
Dato Tid Aktivitet Sted 

JANUAR     
2. kl. 12.30 Slagkafe SMS 
7. kl. 11-13 Brukerkontor Re Helsehus 
8. kl. 15-17 Shuffleboard SMS 

13. kl. 11-13 Brukerkontor Møyland Senter 
20. kl. 11-13 Brukerkontor Ranvik Senter 
21. kl. 18-20 Samtaleforum SMS 
22. kl. 15-17 Shuffleboard SMS 
FEBRUAR     

4. kl. 11-13 Brukerkontor Re Helsehus 
5. kl. 11-13 Brukerkontor SMS 
5. kl.15-17 Shuffleboard SMS 
6. kl. 12.30 Slagkafe SMS 

17. kl. 11-13 Brukerkontor Framnes Senter 
19. kl. 15-17 Shuffleboard SMS 
27. kl. 18-20 Medlemsmøte SMS (Rukla) 

MARS     
3. kl. 11-13 Brukerkontor Re Helsehus 
4. kl. 11-13 Brukerkontor SMS 
4. kl. 15-17 Shuffleboard SMS 
5. kl. 12.30 Slagkafe SMS 

17. kl. 18-21 Årsmøte SMS (Rukla) 
18. kl. 15-17 Shuffleboard SMS 
23. kl. 11-13 Brukerkontor Framnes Senter 

APRIL     
1. kl.11-13 Brukerkontor SMS 
1. kl. 15-17 Shuffleboard SMS 
2. kl. 12.30 Slagkafe SMS 
7. kl. 11-13 Brukerkontor Re Helsehus 

14. 18-20 Samtaleforum SMS 
15. kl. 15-17 Shuffleboard SMS 
23. kl. 18-20 "Ingrid på tur" SMS 
29. kl. 15-17 Shuffleboard SMS 

MAI     
5. kl. 11-13 Brukerkontor Re Helsehus 
6. kl. 11-13 Brukerkontor SMS 
6. kl. 18-20 Hjerneslag-dagen SMS (Rukla) 
7. kl. 12.30 Slagkafe SMS 
8. kl. 10-14 Brukerkontor Friskliv Andebu 

13. kl. 15-17 Shuffleboard SMS 
18. kl. 11-13 Brukerkontor Ranvik Senter 
27. kl, 15-17 Shuffleboard SMS 

JUNI     
2. kl. 11-13 Brukerkontor Re Helsehus 
3. kl. 11-13 Brukerkontor SMS 
4. kl. 12.30 Slagkafe SMS 
    "Ut på tur"/Sommerfest   

15. kl. 11-13 Brukerkontor Framnes Senter 

Leder av LFS Vestfold er:
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Frognesveien 7, 3301 Hokksund
 Tlf. 32 25 01 00

www.borgeinstallasjon.no

H U R U M
Hurum Mølle

3490 Klokkarstua, tlf. 32 79 80 06
______________________________________________________

Sand Gård
3484 Holmsbu, tlf. 32 79 85 00

______________________________________________________

Klokkarstua Energi AS
3490 Klokkarstua, tlf. 32 79 88 10

Ø V R E  E I K E R

Mobile Hokksund AS
Tlf. 32 75 80 20

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

______________________________________________________

Sigdal Maskinforretning AS
3350 Prestfoss, tlf. 979 91 990

S I G D A L

Buskerud Karosseri AS
3057 Solbergelva, tlf. 32 23 65 00

N E D R E  E I K E R

Ø V R E  E I K E R

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

SKOTSELV
Verksveien 19, 3330 SKOTSELV

Tlf. 32 75 60 15 • www.bunnpris.no

R I N G E R I K E
Hetor Regnskapsservice AS

3511 Hønefoss, tlf. 32 12 73 84

S A N D E F J O R D

T Ø N S B E R G

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

H O R T E N

L A R V I K

Tlf. 815 22 130
www.alektum.no

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

cmyk: 50-1-100-20 

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

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

 Thorøyaveien 21
 3209 Sandefjord

Tlf : 405 55 976 • www.hkregnskap.no
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Takk til Jan Arne Dammen, styret i ALF Buskerud 
og Svidal bussreiser for en fantastisk langweekend. 
Ene ” lykkepille ” etter den andre kom løpende på en 
snor; veimuseum, Hunderfossen med en fantastisk 
«helikoptertur». Besøk på Prøysenhuset hvor vi spiste 
en god lunsj, besøkte Lysgårdsbakken, spaserte en tur 
i Lillehammer. Var på flotte Maihaugen, en opplevelse 
utenom det vanlige var også Cadillac diner hvor vi 
spiste hamburger og drakk flaskecola. På Scandic hotell 
hygga vi oss med god mat og quiz på kvelden. Tusen 
takk for en fantastisk tur, skriver Børre og Tove Kretz.

Prøysenhuset
Guiden på Prøysenhuset Janne Hatterud i Prøysenstua 
hadde en fortellerevne som vi ble revet med på. Med 
sin fortellerevne og flotte sangstemme fikk vi en 
fantastisk reise inn i Prøysens liv med sang og stubber. 
En stund i hans barndomshjem som vi vil ha som et 
godt minne, skriver Randi Burud i en SMS.

En spesiell lørdag
Lysgårdsbakkene fra topp til bunn. Vår sjåfør Per Olav 
Svidal ser ingen hindringer, her er utfordringene er til 
for å takles. Vi ble kjørt rundt i hele hoppanlegget, så 
akkrediteringa fra 1994 den dugde fortsatt.

Vi fikk oss en rusletur i gågata på Lillehammer før 
turen gikk til Maihaugen med gammelbosetting – 
kirke. Det ble en fin tur sammen med en busserullkledd 
ung mann, før vi gjorde et besøk i vår dronnings 
barndomshjem.

Nå var det tid for lunsj, hvor tar vi den? Kroa vi hadde 
tenk var opptatt, men vi har en modig og kreativ sjåfør. 
Sammen med Jan Arne tok han sjansen på å kontakte 
Cadillac Diner på Tretten, men først måtte han ha 
vår tilslutning. Hadde alle lyst på hamburger chips og 
cola på glassflaske, kunne de med glutenallergi droppe 
hamburgerbrødet?

På Tretten ble vi tatt imot med åpne armer av 
innehaveren Trond Bjerkestuen. Han fortalte historien 
om sin drift her på den nedlagte bensinstasjonen der 
E6 er lagt utenom. Spennende innredning i tråd med 
Route 66 i USA. Etter det smakfulle måltidet startet 
han opp trekkvogna med bilde ta`n Elvis på sida. VI 
ble helt mo i knea av den gromme lyden og de to svarte 
røyksøylene som steg til værs ville tatt pusten fra MDG.

Dette ble for oss en meget minnerik dag og ikke minst 
lunsj!

Turen ble toppet med «En Akevisitt»
«En Akevisitt» er et enmannsteater som tok 
oss med på en morsom vandring gjennom 
spritproduksjonslokalene på Løiten Brænderi. Flere 
rollefigurer dukket opp av en skuespiller i ”fri dressur” 
og i stadig nye roller, som regel midt iblant oss. Det ble 
en morsom og lærerik historietime om brenneriets og 
akevittens historie. 

Mvh Randi og Jens Burud

Opplevelsene sto i kø  
ved Lillehammer
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Kjære alle medlemmer!
Vi inviterer deg til årets hyggeligste weekend i 
Fyresdal 12.- 14. juni 2020

Vår tradisjonsrike felleskapssamling (likepersonsamling) og 
regionens lederkonferanse blir i 2020 slått sammen til et stort 
arrangement på idylliske Fyresdal Kurs- og Leirsted (adr: 
Fyresdalvegen 2295, 3870 Fyresdal). Vi vil også benytte fantastiske 
Hamaren aktivitetspark som ligger like i nærheten. Med dette 
arrangementet ønsker vi å skape et sterkt fellesskap i regionen ved 
å lage en felles møteplass hvor vi kan møtes på tvers av lokallag, 
eller, om du ikke er tilknyttet et lokallag håper vi å se deg også. 
Det vil legges opp til ulike aktiviteter gjennom helgen, i tillegg til 
faglig påfyll gjennom innlegg og gode diskusjoner. Vi håper også 
at det vil bli anledning til å teste ut ulike fritidshjelpemidler. 

Foreløpig program:

Fredag 12. juni
18:00:  Velkommen ved regionleder. Vi møtes i peisestuen for informasjon om dagene, og vi  
      får informasjon om det flotte prosjektet rundt Hamaren Aktivitetspark. 

19:00:  Middag, Quiz & sosialt samvær 

Lørdag 13. juni
08.00:  Frokost 

10:00:  Ledermøte: Hvordan kan vi få alle organisasjonsleddene til å dra i samme retning?

      Om lokallag ønsker saker som skal drøftes på ledermøtet må disse sendes kontoret  
      før 01/05-2020.

11.15:  Dialogmøte om NHFs likepersonsarbeid ved likepersonkoordinator Martine Eliasson. 

13:00:  Lunsj i Hamaren aktivitetspark om været tillater det, med aktiviteter attåt. 

14:00:  Natur- og likepersonsti, aktivitetshjelpemidler mm i Hamaren aktivitetspark.

17.00-18.00: Forbundsleder i NHF Tove Linne Brandvik har ordet (ikke bekreftet)

19:00:  Middag med utdeling av sølvnål, støttespillerdiplom, underholdning & sosialt.

Søndag 14. juni
08.00:  Frokost 

10:00:  Aktiviteter

13:00:  Lunsj & takk for nå

Påmelding til: anna-lisbeth@nhf.no innen 1. april 2020. 

Husk å gi beskjed om allergier ved påmelding.

Ved påmelding kan man velge enkeltrom, dobbeltrom eller rom med 3-6 personer. Man kan også velge leiligheter med 
2 soverom. Lokallag kan gjerne sende felles påmelding. Vi ønsker ikke å ha egenandeler ved dette arrangementet, men 
vi håper i stedet at lokallagene kan gi en frivillig gave til regionen for å dekke kostnadene til dette arrangementet. 
#Sammenomennytid #Vårtidernå

Bilde: Hamaren Aktivitetspark
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NHF 
Vestfossen 
75 år

Stiftelsen Thorolf Eriksens Minne 
- utdeling av midler 2020

Ellen Bjerk og Synnøve B. Fjellheim ble utnevnt 
som æresmedlemmer på NHF Vestfossen sitt 75 
års jubileum. Prisen ble delt ut av regionleder Atle 
Haglund. Jubileumsdagen ble feiret på Sundhaugen 
med over 70 gjester torsdag 14.november med god 
mat og drikke, samt fin underholdning, noen taler og 
blomsterhilsener.

Litt historikk
År 2019 har NHF Vestfossen vært en aktør til beste for 
mennesker med funksjonsnedsettelse i 75 år. Gjennom 
årene har laget i tråd med trender i samfunnet skiftet 
navn flere ganger, men gjennomgående er at navnet 
hele tiden har vært knyttet til tettstedet Vestfossen. 

Det opprinnelige navnet som ble fastsatt på lagets 
stiftelsesmøte 17 november 1944, var Vestfossen 
Vanføreforening. At laget ble stiftet nettopp i 
krigsåret 1944, hvor man så konturene av endringer i 

okkupasjonsmaktens fotfeste og hvor myndighetene 
på enkelte steder ikke tillot større forsamlinger, er 
et vitnemål om at man ikke godtok undertrykkelse 
verken på grunn av funksjonsnedsettelse, eller av 
okkupasjonsmakten.

Den tiden laget har eksistert har det vært skiftende 
målgrunnlag for virksomheten. Ved oppstarten var 
sosial velferd for «vanføre» hovedmålet for lagets 
arbeid. Etter hvert som den allmenne levestandard 
bedret seg endret målsettingen seg til kamp om 
rettigheter og likeverd.

Ved et 75 års jubileum er det betimelig, selv 
om mange er gått bort, å rette en stor takk til de 
menneskene som dro det hele i gang og de som 
ufortrødent har stått på gjennom årene. Uten deres 
innsats hadde det ikke vært noe å feire.

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

Lag, foreninger og enkeltpersoner kan søke midler 
fra stiftelsen til tiltak og prosjekt som kommer 
mennesker innen tidligere Buskerud fylke, med 
funksjonsnedsettelse til beste.

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

Det ytes ikke bidrag til tiltak som i sin helhet dekkes 

av det offentlige, eller som anses å inngå i foreningens 
ordinære drift. (Det kan i særskilte tilfeller ytes bidrag 
til søknader som gjelder enkeltpersoner.)

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

Søknader som skal komme med i årets tildeling må 
være styret i hende innen 04. april. 2019.

Søknad vedlagt beskrivelse av tiltaket/prosjektet med 
dokumentert kostnadsoverslag sendes Stiftelsen Thorolf 
Eriksens Minne v/Arnt Einar Litsheim, Bråtan 9. 3022 
Drammen.

Eller på e-post arnt_e_litsheim@yahoo.no

Tekst og Foto Jan Arne Dammen
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- Bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål var den røde tråden da SAFO-konferansen 2020 ble gjennomført i januar. Målene gjelder for 
oss alle, og det er viktig at vi kjenner og arbeider med målene i vårt daglige virke. Derfor ble årets konferanse 
brukt både til å høre om og lese om bærekraftsmsålene. Mer informasjon fra SAFO konferansen ligger på SAFOs 
hjemmeside. Der finnes informasjon om innleggene, bærekraftsmålene, kommunale råd, brukerrepresentasjon i 
NAV og mer.

Hva er bærekraftsmålene?
FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, 
næringsliv og sivilsamfunn. Målene ble laget på en demokratisk måte gjennom innspill fra land over hele verden 
og neste ti millioner mennesker fikk sagt sin mening gjennom en spørreundersøkelse.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe 
klimaendringene innen 2030. Bærekraftsmålene ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng.

Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige 
generasjoners muligheter til å dekke sine. Bærekraftsmålene reflekterer de tre dimensjonene i bærekraftig 
utvikling: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold.  

Et av hovedprinsippene i bærekraftsmålene er at ingen skal utelates (Leaving no one behind). De mest sårbare 
menneskene må derfor prioriteres. Ekskluderte grupper, som mennesker med nedsatt funksjonsevne, flyktninger, 
etniske og religiøse minoriteter, jenter og urfolk, er høyt representert blant de som fortsatt lever i fattigdom.

Bærekraftsmålene gjelder for alle land i verden. Det betyr at bærekraftsmålene vil ha innvirkning på norsk 
politikk. Mange av målene er allerede oppfylt i Norge, men ikke alle.

Kilde: https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal European Disability Forum har også satt opp 
sammenhengen mellom bærekraftsmålene og Funksjonshemmedekonvensjonen (CRPD), disse finnes på følgende 
internettside: http://www.edf-feph.org/how-do-sdgs-support-convention-rights-persons-disabilities

Tekst: Anna-Lisbeth Mikalsen
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FN har slått fast at Norge bryter menneskerettighetene 
til funksjonshemmede, og at det dreier seg om 
systematisk diskriminering. Når unge voksne ikke får 
bestemme selv når de skal stå opp om morgenen, eller 
legge seg på kvelden, så er det diskriminering.  Når du 
endelig får drømmejobben men likevel ikke får den, 
fordi arbeidsplassen nekter å gi deg det største kontoret 
der du kommer inn med din el-rullestol, så er det 
diskriminering. Når en mor med funksjonsnedsettelser 
ikke får følge barnet sitt på skolen første skoledag fordi 
ikke skolen er tilgjengelig så er det diskriminering.  

Når jeg og min bestevenninne har lyst til å ta oss 
en venninnetur til London- noe som er helt normalt 
for unge voksne- da nekter kommunen oss å dra! 
Hvorfor? Fordi vi er avhengige av assistanse. Vi kan til 
nød få tillatelse til en Strømstad-tur- hvis vi er hjemme 
på kvelden. Overnattingstur er utelukket- vi har 
kommunearrest. Diskriminering er ikke en følelse, men 
det kjennes på kroppen. Helt inn til beinmargen!

Mange, mange unge voksne med nedsatt 
funksjonsevne må hver eneste dag kjempe en kamp for 
å få assistanse til dagligdagse gjøremål. De må kjempe 

for å bli sett og tatt på alvor. Du som leser dette tror det 
kanskje ikke? Det er vel ikke så ille, tenker du kanskje? 
Åpne øynene helt opp, løft blikket og legg merke til alle 
hindringene vi møter. En trapp her, og et sett dårlige 
holdninger der- det blir diskriminering av sånt! Bli 
med oss i kampen vår og kjemp for likestilling! Kanskje 
en dag er det du som kjenner diskrimineringen på 
kroppen.

I dag er det FNs internasjonale dag for mennesker 
med nedsatt funksjonsevne. Norske politikere må 
erkjenne at en stor gruppe mennesker urettmessig 
holdes utenfor i dagens samfunn. Deretter må de ta 
grep, og gjøre noe med det. Da nytter det ikke å komme 
med ideer om dugnad og rasle med småpenger. Det 
er på tide med ressurser og handling, for lista er lang: 
sterkere lovverk, holdningsendring, mer kunnskap og 
planmessig innsats for å fjerne alle hindringer.

- Leserbrev fra 3. desember

Av: Birgitte Holmsen Kristiansen NHF UngVoksen

Diskriminering er ikke en følelse



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.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

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

775

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
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- Landsforeningen for Polioskadde

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

LFPS Vestfold inviterte til julemøte 5. desember 2019 
kl. 17.00 på Torp Hotel i Sandefjord. Det var i alt 22 
medlemmer som møtte fram.

Leder Torunn Jacobsen ønsket velkommen og takket 
for året som var gått. Deretter ble det servert deilig 
julemat. Valget stod mellom juletallerken, pinnekjøtt, 
lutefisk eller vegetar, og maten smakte fortreffelig.  
Til dessert var det riskrem med rød saus. 

Så ble det musikalsk underholdning av et ensemble 
fra Vestfold: sangerne Ann Magritt og Martine 
Therese Tørum, og gitarist Yngve Moe. Sammen bød 

de på kjente og kjære toner, både julesanger og andre 
låter som svingte skikkelig.

Til slutt var det utlodning av gevinster, og som 
alltid var det noen som hadde mer flaks enn andre. 
Julemøtet er et årlig arrangement som det blir satt 
stor pris på av medlemmene, og denne kvelden ble 
også veldig koselig.

Da gjenstår bare å ønske alle leserne av Grenseløst et 
riktig godt nytt år fra LFPS Vestfold.

Ført i pennen av Ellen Damsleth

JULEMØTE I LFPS VESTFOLD

Styrene i poliolagene har fast møte på regionkontoret
Foto: Anna-Lisbeth Mikalsen
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- Landsforeningen for Polioskadde

Vi minner om årsmøte i LFPS Vestfold som holdes 
torsdag 12. mars på Torp Hotel (tidligere Sandefjord 
Motor hotel), Fokserød. Vi starter kl. 1700 med 
servering av to retters middag.

Fra klokken 1800 blir det vanlig årsmøtesaker. 
Vennligst meld deg på til Torunn Jacobsen innen 
28. februar enten på telefon 911 93 461 eller epost 
toru-jac@online.no.

Varsel om årsmøtet er sendt til alle medlemmene. 
Årsmøtepapirer vil bli utdelt på årsmøtet, men kan 
også sendes på e-post før møtet hvis det er ønskelig.

Ta gjerne med en gevinst for det blir utlodning Du er 
hjertelig velkommen.

Årsmøte LFPS Vestfold

LFPS Vestfold, LFPS Telemark og LFPS Buskerud 
inviterer til felleskonferanse på Torp Hotel (tidligere 
Sandefjord Motorhotel) Fredag 15. mai kl. 11.00.

Temaet for møtet er ikke helt avklart, men det 
vil dreie seg om smertelindring og livsmestring. 
Eventuelt også kosthold og ernæring.

Egenandel kr. 100,- Dette inkluderer lunsj. 
Påmelding til lederne i lokallagene innen 4. mai 2020

Hilsen fra styrene i LFPS Buskerud, LFPS Vestfold og 
LFPS Telemark

Felleskonferanse for poliolagene

Vi minner om årsmøte i LFPS Telemark 21. mars 
2020 på Norsjø hotell med overnatting. Oppmøte 
kl 15.00. For mer informasjon ta kontakt med 
leder Jan Ivar Hennum  på telefon 41 33 88 48 
eller e-post: jan-henn@sf-nett.no

Årsmøte LFPS Telemark
Arrangerer medlemstur til Blåfargeverket torsdag 
25. juni. Fremmøte kl 12.00 til lunsj og resten av 
dagen til sosialt samvær og gjøre hva vi vil.

LFPS Buskerud
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Thea Herlofsen Gjerde var en av den første 
eleven på trettelagtklassen da timen 
startet opp i 2010. Hun er veldig glad i å 
danse og gleder seg til oppstart i uke 5. 
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I 2010 startet Extend art of Dance i Tønsberg en klasse for barn og ungdom 
som trenger mer tilrettelagt danseundervisning. En time med færre elever, 
som er tilpasset de enkelte ut ifra deres forutsetninger. I januar 2020 utvides 
tilbudet.

Extend har et vidt mangfold. Det tilbys babyklasse, seniorklasse og alt imellom. 
Med faste 113 timer i uken undervises det i hele 14 ulike dansestiler fordelt på fire 
studioer. På vårens timeplan står det nå fast to timer for tilrettelagt undervisning. 
Den ene timen er en klasse tiltenkt elever med fysiske utfordringer som. f.eks 
rullestolbrukere. Og den andre er for elever som trenger ekstra tilrettelegging og 
oppfølging som. f.eks har en diagnose det må tas hensyn til. Begge timene er lagt 
opp for barn, ungdom og unge voksne.

«Vi ønsker at alle som vil skal få danse og vi har dialog med lege og fysioterapeut 
slik at vi kan tilpasse treningen best mulig ut ifra elevenes forutsetninger.» sier 
eier og daglig leder Camilla Samuelsen Matre. 

Dans har beviselig en rekke helsefordeler. Dans utvikler muskelstyrke, motorikk 
og utholdenhet. Det arbeides mye med koordinasjon, fleksibilitet og balanse. Med 
musikk, bevegelse og kontakt med andre bidrar dans til psykisk tilfredshet. Dans 
er bra alle og enhver.

Dans for alle

Tekst: Anna-Lisbeth Mikalsen 
Foto: Foto: Camilla S Matre
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FN-dagen 3. desember
FN’s internasjonale dag for funksjonshemmede ble 
i 2019 markert på Herkules kjøpesenter med stand 
og på Hjalmar Johnsen videregående skole med et 
kveldsarrangement. Det var NHF Søndre Vestfold 
og NHF Grenland som sto for arrangementene. 
Tema for dagen var demokratisk deltagelse og 
deltakelse i kultur og fritid for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne. Leder i NHF Søndre Vestfold 
Gro B Rohde ledet kvelden og det var innlegg av 
Ingebjørg Fossli fra idrettsforbundet, Maja Foss 
Five fra hovedutvalget for kultur, fritid, folkehelse 
og tannhelse fra fylket og Trine Almenning fra 
hovedutvalg for helse og velferd Skien kommune. I 
tillegg snakket Karl Fredrik Johansen om sin kamp for 
et deltagende liv, og han hadde noen bra kulturelle 
innslag. Det ble en flott markering av dagen!

Trine Almenning fra Skien kommune.

 Gro B Rohde ledet kveldsarrangementet. 

Anna-Lisbeth Mikalsen og Birgitte Kristiansen.
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NHF Grenland med stand på Herkules kjøpesenter. 

Fv: Birgitte Kristiansen, Vibecke Selliken, 
Karl Fredrik Johansen og Kim Edvardsen.
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Trenger du noen å 
snakke med?

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

Skole og spesialundervisning
Gro Børresen Rohde
Tel.: 48 39 44 16
Epost: nhf.sondre.vestfold@nhfoslofjordvest.no

Generelle spørsmål 
Franck T Larsen  
Tlf. 90 82 21 75 
E- post: franck-l@online.no

Øvrige henvendelser kan rettes til:
Atle Haglund  
Tel: 930 54 244  
E post: atle@atlesiden.no

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

Tekst: Torleif Støylen

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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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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- Kontaktoversikt

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 Kristiansen 
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 Kristiansen 
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

Oversikt regionstyret, lokallag og landsforeninger
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Februar
1.-2. LKB Buskerud  - Badelandshelg
03.   NHF Nome - Medlemsmøte: Velferdsteknologi
04.  Poliolagene - Felles styremøte
10.   NHF Vestfossen - Medlemsmøte
20.  NHF Grenland - Årsmøte
25.  LFA Oslofjord Vest - Årsmøte
26.  NHF Gol - Årsmøte
27.  LFS Vestfold - Medlemsmøte
28.  NHFU Oslofjord Vest - Planlegger aktivitet i 2020
28.  Regionstyret/NHFU  - Møte med  
    forbundslederen om likestillingsstrategien
29.  LFN telemark  Årsmøte

Mars
02.  NHF Nome  årsmøte
07.   Alle som vil  Vinteraktivitetsdag i Skien Fritidspark
09.   NHF Vestfossen Årsmøte
09.  HBF Busk/Vest Årsmøte
10.  NHF Røyken  Årsmøte
11.  NHF Søndre Vestfold Årsmøte
11.  LKB Buskerud  Årsmøte
12.   LFPS Vestfold  Årsmøte
17.  Regionstyret  Styremøte
17.  LFS Vestfold - Årsmøte

19.  NHF Grenland - Medlemsmøte
21.  LFPS Telemark - Årsmøte
25.  NHF Gol - medlemsmøte
27.-28. LFPS Buskerud - Årsmøte 

April
06.  NHF Nome - Medl.møte: Hjelpemiddelteknikker
14.  LFS Vestfold - Samtaleforum
22.   NHF Gol - Medlemsmøte
23.   NHF Grenland - Medlemsmøte

Mai
02.  Regionstyret - Styremøte
04.   NHF Nome - Medlemstur
15.  Poliolagene - Dagskonferanse på Torp  
    Hotel Fokserød
11.  NHF Vestfossen - Medlemsmøte
13.  SAFO TVB - Årsmøte
21.-23 NHF Ung Voksen - Nettverkssamling
28.   NHF Grenland - Medlemsmøte

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

Lokallagskalender 2020  
- Vår aktivitetskalender er også på nett http://aktivitetskalender.nhfoslofjordvest.no/

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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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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Næringslokaler til leie - tlf. 32 81 66 00
E-post: info@brekke-eiendom.no

www.brekke-eiendom.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

Strandveien 39-41, 3050 Mjøndalen

Telefon: 32 27 44 80
epost: post@bermingrud.no

www.bermingrud.no

Buskerud Anleggstransport AS
Øvre Lianvei 30, 3400 Lier

Tlf.  32 84 98 02
www.bat.no

Gilhusvn. 19, 3414 Lierstranda

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

www.rodbysetra.no

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

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

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

NHFs hedersnål i sølv
Kjenner du til noen som har gjort seg fortjent til å motta NHFs hedersnål i sølv? Da ønsker 
vi tips på dette fra deg. Send oss tipset innen 1. mai, enten til regionkontoret eller til 
sølvnålkomiteens leder Stein Wilmann stein@gorgonvaktmester.net

Årets tildelinger blir kunngjort og overlevert på regionens samling den 13. juni.
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Sudoku

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

7 1 2 6 8 4 9 5 3

4 6 9 5 1 3 2 8 7

6 4 3 2 9 1 8 7 5

1 2 7 3 5 8 4 6 9

5 9 8 7 4 6 3 2 1

2 7 4 1 3 5 6 9 8

8 5 1 4 6 9 7 3 2

9 3 6 8 7 2 5 1 4

Løsning kryssord fra side 40

Løsning sudoku fra side 41



S K I E NB A M B L E

S E L J O R D

N O M EBRB 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
Fax. 35 96 00 59

D R A N G E D A L

V I N J E

Vår kraft - din energi!
3830 Ulefoss

Tlf. 35 94 90 00 • www.mtenergi.no

Seljord Rekneskapsservice AS
Nyvn. 3A, 3840 Seljord

Tlf. 35 05 80 00
www.seljordregnskap.no

Borgar Kittilsen 
Verksted AS

Hother Bøttgers gate 16, 3725 Skien
Tlf. 35 90 57 57

Kristiansen Betongpumping AS
3740 Skien, Tlf. 455 12 157

S K I E N
KRAGERØ • Tlf: 35 98 02 64

K R A G E R Ø

Omborsnesveien 7, 3960 Stathelle
Tlf.: 35 96 05 55

Man-fre 07.00-17.00 • Lør 09.00-14.00

Austad Elektro
Strandgata 18, 3750 Drangedal

Tlf. 47 65 07 77
post@austadelektro.no 

www.austadelektro.no

Drangedal VVS A/S
Dag Arild Brødsjømoen

Rørlegger- og blikkenslagerverksted
Tlf. 90 87 58 61

e-post: post@drangedalvvs.no

T I N N
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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.



H J E L P E M I D D E L
M E S S E N

S Ø R   /   Ø S T

Vi har gleden av å invitere til 
hjelpemiddelmesse i:

Sørlandshallen, Kristiansand
tirsdag 21. april 2020, kl 10:00-15:00

Skien Fritidspark, Skien
onsdag 22. april 2020, kl 10:00-15:00

Drammenshallen, Drammen
torsdag 23. april 2020, kl 10:00-15:00

Kongstenhallen, Fredrikstad
tirsdag 28. april 2020, kl 10:00-15:00

Ekeberghallen, Oslo
onsdag 29. april 2020, kl 10:00-15:00

Her får du nyttig informasjon om et
stort utvalg av tekniske hjelpemidler.

Enkel servering

Gratis adgang

Velkommen til en innholdsrik dag!

Hilsen
Hjelpemiddelleverandørene

Returadresse:
Norges 
Handikapforbund
Oslofjord Vest
Skogergaten 1
312 Tønsberg


