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Regionleder
Atle Haglund

ansvarlig redaktør

Hei igjen dere

Det er sommertid nå, og våren har vært lang og 
fin med mye bra vær sånn at de som liker å 
bevege på seg har hatt anledning til å være ute, 

enten for å nyte været eller for å trene på ett eller annet 
vis. Selv så har jeg en sittesykkel som jeg kaller det, da 
det jo også finnes enklere sykler som kan kobles rett på 
rullestolramma. Denne er absolutt å anbefale for kortere 
turer for de som er glad i en luftetur.

Jeg tror at denne våren har bydd på mange uteturer i 
hjemmemiljøet for folk flest, siden det har vært sterkt 
fokus på dette i disse koronatider. Mange av medlem-
mene i NHF har vært i den såkalte faresonen.

Det som er positivt, er at nye dører åpner seg rundt 
dette med å være sosial på nye plattformer, som jeg tror 
har kommet for å bli uansett. På våre Facebooksider 

legges det til stadighet ut linker til arrangementer som 
er både høytidelige og uhøytidelige for å møtes. Les mer 
om noen av disse i denne utgaven av Grenseløst.

Årets store fellessamling blir naturlig nok avlyst, så hå-
pet er at en ny samling dukker opp igjen, men ingen ting 
er avgjort og det smarteste er å følge med på faktabasert 
informasjon som kommer i fra myndighetene.

Jeg ønsker alle en god varm innholdsrik sommer, med 
masse viktig mosjon i stor eller liten skala da litt er bedre 
enn ingen ting. Kos deg videre med sommer og denne 
utgaven av ”blekka” vår.

Vi høres!

Atle 
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Anna-Lisbeth Mikalsen
Regionkontorleder

Ut av koronakrisen  
til en ny vår

I starten av mars opplevde vi at Norge innførte de største 
restriksjoner i folks liv i fredstid. Vi fikk bilder fra koro-
navirusets herjinger fra andre land, rett inn i stuene våre, 
og vi skjønte med dette, at nå var det alvor. Vi ble alle 
tvunget til å stoppe opp, og en ny hverdag for oss alle ble 
et faktum. Mange ble tvunget til tilnærmet total isolasjon. 
I skrivende stund er vi i ferd med å lempe noe på restrik-
sjonene, men jeg tror nok at koronakrisen har ført til at 
samfunnet vårt på mange måter aldri vil bli som før igjen.

For mange av våre medlemmer ble tiden med korona-
restriksjoner ekstra utfordrende, spesielt ble det vanskelig 
for de som i utgangspunktet hadde begrenset vedtak om 
assistanse i hverdagen. Disse opplevde at all assistanse 
forsvant over natten og vi som organisasjon opplevde 
at telefonene glødet av fortvilte medlemmer. Et spesielt 
stort trykk ble det på enkelte av våre likepersoner som 
også kanskje selv opplevde en utfordrende hverdag. Jeg 
ønsker herved å rette en spesiell takk til disse heltemodige 
likepersonene våre, for fantastisk innsats når krisen ram-
met oss alle. Dere gjorde og gjør en fantastisk jobb med å 
utrette en forskjell i folks liv!

Vi har dessverre en del kommuner i vårt område, som 
ikke gir sine innbyggere tilstrekkelig med timer til assis-
tanse gjennom Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) til 
å leve et selvstendig liv, slik lovverket sier at de skal gjøre. 
De gir kun et minimum av timer til assistanse gjennom 
kommunale tjenester. De dette gjelder får kun nok timer 
til å overleve, men ikke til å leve et liv. Om man kan ta 
med seg noe viktig lærdom fra koronakrisen, kan det 
være forståelse i disse kommunene om at det er noen av 
våre medlemmer som lever med koronarestriksjoner hele 
tiden, hele året også når det ikke er en truende pandemi 
over oss. Jeg håper at dette nå gjør at det kan bli enklere 
for saksbehandlere i kommunene å forstå hva isolasjon 
gjør med oss mennesker, slik at det nå kan bli enklere å 
få tilstrekkelig antall timer til assistanse for våre medlem-
mer.

Det er når krisen rammer oss i en eller annen form, at 
vi trenger sterke organisasjoner som står fram for sine 
medlemmer og som snakker deres sak. I en periode har 
vi dessverre hatt for liten kapasitet på regionkontoret til 
å bistå våre ungdommer til å opprettholde aktiviteter. Jeg 
er derfor svært glad for at regionstyret nå har kommet 
til at vi må ha en ungdomssatsning i regionen for å få 
opp ungdomstilbudet og aktiviteter rettet mot ungdom i 

regionen vår. Vi har nå vært så heldige at vi har fått «låne» 
denne kompetansen fra en av våre naboregioner, ved at 
vi har midlertidig ansatt Jørgen Wien fra NHF Innlandet 
til dette arbeidet hos oss. Han vil fra 1. mai arbeide 50 % 
for oss og 50 % for NHF Innlandet. Jeg har stor tro på at 
dette kan bidra til å gi våre ungdomsmedlemmer en ny 
«vår». Mer informasjon om og av Jørgen Wien finner dere 
et annet sted i bladet.

Koronakrisen har ikke bare ført til en helsekrise i landet 
vårt, men den har også ført til en økonomisk krise. Dette 
merkes i handikapforbundet også, siden de krisepak-
kene som har kommet fra regjeringen til nå, ikke har gitt 
kompensasjon for bortfallet av våre inntekter. Det har 
dermed blitt enda viktigere for oss å beholde statusen som 
en selvfinansiert region i NHF, og jeg har gjennom vår 
ungdomssatsning troen på at dette skal vi klare! 

Vi må i fremtiden tørre å satse på aktiviteter som er 
synlige for folk flest og å bruke mindre tid på internt 
organisasjonsarbeid. Vi må tenke litt utenfor «boksen» 
for å nå våre mål i vårt samfunnsoppdrag, og dette har jeg 
troen på at vi sammen skal finne frem til i NHF.

Både koronakrisen og den økonomiske krisen vi står 
overfor, tvinger oss til å ta i bruk nye møteformer. Vi har 
mange medlemmer som er innenfor risikogruppen for å 
utvikle Covid-19, og våre fysiske aktiviteter vil derfor ikke 
bli de samme på lang tid fremover. 

Vi har derfor gått nye veier for å nå ut til våre med-
lemmer, ved at vi arrangerer faste digitale møteplasser. 
Hver mandag kl 12 og hver torsdag kl 18 åpner jeg mitt 
digitale møterom, slik at flest mulig av våre medlemmer 
skal bli komfortable med å benytte denne møtefor-
men. Du finner møterommet ved å klikke på lenken:  
https://pexip.me/meet/30867429/ og å følge instruksjo-
nene. Siden den virtuelle møteformen har kommet for å 
bli, finner du mere informasjon om hvordan du kan ta 
del i dette et annet sted i bladet. Møtene finner du også 
på vår Facebook side, vi har kalt møtene for Den digitale 
twistposen. 

Med ønske om en god vår og sommer til dere alle  
- Anna-Lisbeth
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EIKER 
HUSBYGG AS

Anemonevn. 5
3050 Mjøndalen

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

epost: erik@eikerhusbygg.no

www.kongsberg.com

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

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

 

 

 

Ramton Brygge
Her kan du nyte et godt 
måltid i hyggelig miljø  
beliggende ned til sjøen. 
Ramton Brygge ligger 
inne på Ramton Camping. 
Vi har dagens og ala carte og alle skjenkerettigheter. 
Du kan komme sjøveien og legge til gjestebrygga.

Tlf: 31 28 22 49 • Fax: 31280370
Epost: ra-cam@online.no 

Her kan du nyte et godt måltid i 
hyggelig miljø beliggende ned til 
sjøen. Ramton Brygge ligger inne på 
Ramton Camping. Vi har dagens og 
ala carte og alle skjenkerettigheter. 
Du kan komme sjøveien og legge til gjestebrygga.

Leiligheter til leie. www.ramton.no

post@tungbilskolen.no

www.tungbilskolen.no

 

Persontransport 5 til 16 personer 
Rullestolkjøring 

Bryllups/selskapskjøring 
 

Vakttelefon 90 15 15 55 / skientaxi.no 
 

 

Grenland Konferansesenter 
Sundbyveien 233   3961 Stathelle
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Søknadsjackpot for 
NHF Ung Voksen
Søknadsskriving kan føles tungt og utfordrende i blant. Desto søtere smaker 
seieren når kronene ruller inn i kassa!

Tekst: Ida C. Freng Foto: Anna-Lisbeth Mikalsen

Arbeidsgruppa: Marius Korsell (f.v), Inger Svenning, Ann Helen Skogly og prosjektkoordinator Birgitte 
Holmsen Kristiansen gleder seg til hverdagen vender tilbake til normalen, og man igjen kan møtes 
fysisk.

Denne gangen er det prosjektkoordinator for 
NHF Ung Voksen Birgitte Holmsen Kristiansen 
som kan strekke armene i været og juble for gode 
nyheter. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet 
(Bufdir) har i siste søknadsbehandling virkelig 
fått øynene opp for det viktige arbeidet prosjektet 
gjør, og tilgodeser det nå med en halv million- 
500.000kr- til prosjektets aktiviteter.

- Endelig var det «Ung Voksen» sin tur og vi 
trengte det så sårt, sier Holmsen Kristiansen om 
de gode nyhetene.

Det demmer litt opp for skuffelsen over at 
den heidundrende samlingen prosjektet hadde 
planlagt i mai strandet på grunn av corona-
restriksjonene.

- UngVoksen gjør som mange andre og prøver 
oss på webinar-bølgen, slik at vi får opprettholdt 

noe aktivitet for unge voksne i år. Det blir litt 
nytt og spennende. Vi kommer til å bruke noe av 
midlene på webinar, og resten ønsker vi helt klart 
og spare og bruke til vi kan ha fysiske samlinger 
igjen, sier hun.

For det er det som frister mest. Å møtes fysisk, 
og få den gode og nære praten om foreldrerollen, 
om da kroppen sviktet, om den skjulte 
funksjonshemning, om identitet og selvbilde, og 
om fordommer og diskriminering for å nevne 
noen av de temaene Ung Voksen fokuserer på.

- Men inntil restriksjonene letter så har vi fokus 
på webinar og aktivitet på Facebook! Helt til slutt 
må jeg også fortelle at vi skal i gang med å få vår 
egen nettside- det synes jeg ung voksen fortjener, 
sier prosjektkoordinatoren bestemt.



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

ER BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) 
INTERESSANT FOR DEG?

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

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

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

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

Se verden og bli sett med Atto!

atto

HJELPEMIDDEL 
EKSPERTEN AS HE

HJELPEMIDDEL 
EKSPERTEN AS HE

OPPOGFRAM

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

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

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

ATTO og nyt dagene. 

ATTO 
by Movinglife

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

til å komme seg opp igjen. 

RAIZER 
by Liftup

GATSBY 
by Vintage mobility

Scooter med personlig preg og 
egen sjarmerende stil, Sveitsisk 

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

HØR MED OSS OM FORDELSAVTALER 
OG SERVICE-AVTALER

Bygdøy allé 23 • 0262 Oslo • Tlf. 45 21 21 52 • E-post: post@dinehjelpemidler.no • www.dinehjelpemidler.no
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Ny organisasjonskonsulent 
i regionen vår
Den nye organisasjonskonsulenten heter Jørgen Wien, og har erfaring fra samme type 
stilling i NHF region Innlandet. Jørgen skal ha et spesielt ansvar for ungdomsarbeidet i 
regionen og vil også jobbe med blant annet medlemsblad og sosiale medier. 

Tekst: Anna-Lisbeth Mikalsen Foto: Privat/Jorun Granberg

Etter et par år med kun en ansatt i administrasjonen i 
regionen vår vedtok regionstyret å ansette en organisa-
sjonskonsulent i 50% stilling. Med en krevende økono-
misk situasjon i organisasjonen vår, ytterligere forsterket 
av korona-situasjonen, ble løsningen å rekruttere en 
organisasjonskonsulent internt i organisasjonen. Jørgen 
Wien (28) har jobbet som organisasjonskonsulent i NHF 
Innlandet siden januar 2018 og har blant annet vært 
med på å bygge opp en livskraftig ungdomsgruppe som 
kulminerte i stiftelsen av NHFU Innlandet. Siden mai 
2018 har han også vært nasjonalt ansvarlig for prosjektet 
Ambassadør i Skoleverket, og kjenner slik sett også til 
historien og den viktige rollen dette prosjektet har spilt 
i vår region. 

Fra 1. mai deler Jørgen tida si mellom NHF Oslofjord 
Vest og NHF Innlandet som 50% organisasjonskonsu-
lent i hver region, noe han gleder seg til. 

– Jeg ser veldig frem til å komme skikkelig i gang 
med arbeidet i Oslofjord Vest, ikke minst til å komme 
i kontakt med ungdommene i regionen. Å jobbe med 
å motivere og legge til rette for frivillighet blant unge 
er noe av det mest spennende jeg vet, og jeg er sikker 
på at det finnes mange unge i denne regionen som har 
lyst til å være med i et sterkt sosialt og interessepolitisk 
fellesskap. 

I første omgang er Jørgen ansatt ut dette året, og han 
skal ha kontorsted på Gjøvik, hvor regionkontoret til 
Innlandet ligger. Rettere sagt skal han i første omgang 
jobbe fra Raufoss, hvor han er bosatt og har hjem-
mekontor i disse spesielle tider. Ingen vet hvor lenge 
situasjonen med korona-viruset vil vedvare, men Jørgen 
håper å få muligheten til å besøke regionkontoret i 
Tønsberg etter hvert. 

– Jeg må innrømme at det føles litt spesielt å skulle 
sitte på tjukkeste Toten og jobbe med ungdomsarbeid 
og andre organisatoriske oppgaver i en region som jeg 

egentlig assosierer med sol, sommer og saltvann (selv 
om jeg vet at regionen også inneholder fantastiske dal-
fører og innlandsområder). Samtidig er det jo slik at vi 
alle jobber hjemmefra på grunn av korona-situasjonen, 
og det er jeg redd for at vi kommer til å gjøre i ganske 
god tid fremover også. Dermed spiller det egentlig liten 
rolle akkurat hvor jeg sitter geografisk. Å skulle jobbe 
med ungdomsarbeid utelukkende digitalt blir en ny 
utfordring, men er det noen som er gode på digitale 
løsninger og ikke ser geografiske skillelinjer så er det 
ungdommen. Jeg håper vi etter hvert får til sosiale 
digitale treff for ungdommene i Oslofjord Vest. Andre 
arbeidsoppgaver som regionblad og sosiale medier 
er oppgaver som uansett krever digitale løsninger, og 
disse lar seg fint jobbe med hjemmefra. Samtidig kan 
jeg love at jeg ikke blir sen om å sette meg i bilen i ret-
ning Tønsberg når forholdene eventuelt igjen tillater 
fysiske møter, da jeg gjerne vil treffe dere medlemmer 
og kanskje også få et gløtt av sjøen som vi Innlendinger 
ikke er alt for bortskjemte med. 

Jørgen oppfordrer alle unge i regionen som vil enga-
sjere seg og delta på sosiale og/eller interessepolitiske 
aktiviteter til å ta kontakt på epost jorgen.wien@nhf.no 
eller på Facebook. Fra og med neste utgave av Grense-
løst vil Jørgen ha hovedansvaret for innholdet i bladet, 
og alle som har innhold de vil ha med i bladet kan også 
ta kontakt på ovenfor nevnte e-post. 

– Jeg ønsker veldig gjerne å høre de gode historiene 
fra dere ute i lokallagene og landsforeningslagene i re-
gionen. Spesielle tider til tross, send meg gjerne noen 
ord om hva som foregår i lagene. Jeg er sikker på at mye 
spennende foregår selv om man ikke kan møtes fysisk. 
Regionen ser frem til å ha med Jørgen på laget i tiden 
fremover, og ønsker han lykke til i det spennende arbei-
det i vår flotte region. 
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Ungt medlem? Vi vil ha deg med på laget! 
Som nyansatt organisasjonskonsulent vil jeg veldig gjerne få 
kontakt med de unge medlemmene i region Oslofjord Vest, 
og håper at vi sammen kan ta ungdomsarbeidet og NHFU 
Oslofjord Vest til nye høyder. Enten du er mest interessert i 
det sosiale eller har et brennende politisk engasjement er du 
hjertlig velkommen til å bli med på aktiviteter med NHFU 
Oslofjord Vest. 

Vi befinner oss i en tid som oppleves veldig spesiell og 
kanskje vanskelig for mange, med korona-pandemien som 
påvirker oss alle. Samtidig er isolasjon og utestengelse fra ulike 
arenaer ikke noe nytt for mange funksjonshemmede. Kanskje 
kan man til og med si at resten av samfunnet nå får føle på 
hvordan det er å ikke kunne dra hvor man vil når man vil. 
I denne tiden er det viktig for oss å stå sammen, og være et 
sterkt fellesskap. Både fordi vi må ta vare på hverandre sosialt 
i denne tiden, men også fordi vi nå har muligheten til å si fra 
at den manglende bevegelsesfriheten mange opplever i disse 
tider faktisk er dagligdags for mange funksjonshemmede, og 
at det ikke er ok! 

Jeg håper at alle dere som leser dette bladet, og er mellom 13 
og 30 år gamle, har lyst til å være med aktivt i NHFU Oslofjord 
Vest i tiden som kommer. I begynnelsen vil vi ha digitale treff 
over video, hvor vi kan bli kjent og hvor man kan få utveksle 
erfaringer. Kanskje finnes det også måter vi kan nå ut med 
vårt budskap om funksjonshemmedes manglende likestilling 
i samfunnet? 

Med tiden håper vi også at det vil bli mulig med fysiske treff 
hvor vi kan møtes ansikt til ansikt. NHFU Oslofjord Vest vil 
ha med alle dere der ute på laget, og man kan selvfølgelig være 
med så mye eller lite man selv ønsker. Alle som synes dette 
høres spennende ut oppfordres til å ta kontakt med organi-
sasjonskonsulent Jørgen Wien på Facebook, på epost jorgen.
wien@nhf.no eller ved å søke opp NHFU Oslofjord Vest på 
Facebook. Der vil vi planlegge aktiviteter fremover. Jeg gleder 
meg til å høre fra dere.

Hilsen Jørgen  



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
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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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Foto: Colourbox

Førerhundens dag

I år falt «Førerhundens dag» på onsdag 29. april. Førerhundvettreglene, som Norges Blindeforbund lanserte i fjor, 
er imidlertid like aktuelle hele året. Hvis hundeeiere og folk flest lærer seg reglene, vil det bety en mye enklere 
og tryggere hverdag for både dem selv og landets cirka 300 førerhundbrukere. Mange av rådene er også direkte 
overførbare til servicehunder. 

1. Jeg jobber når selen er på. Ikke klapp,  
snakk eller ta øyekontakt med meg 

2. Hold hunden din på avstand, så vi ikke  
møtes for tett 

3. Gi deg gjerne til kjenne, og fortell eieren  
min at du har med hund 

4. Hvis jeg går uten sele, spør eieren min om  
det er greit før du slipper din hund bort til meg 

5. Gi meg ikke godbiter – det er det bare  
eieren min som får gjøre 

6. Hvis du vil gjøre oppmerksom på en  
fare, si fra til eieren min 

7. Hvis jeg går uten sele kan du spørre eieren  
min om å få klappe meg
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BPA også etter fylte 67 år
Regjeringen går nå inn for en lovendring som sikrer at brukere av BPA får 
beholde assistansen også etter fylte 67 år, så lenge de hadde tjenesten før 
fylte 67 år. Det forutsettes imidlertid at bukeren har et så høyt timetall at de 
er omfattet av den individuelle retten til å få tjenestene organisert som BPA, 
altså 25 til 32 timer assistanse i uken i mer enn to år, melder Handikapnytt. 

– Jeg er strålende fornøyd. Det er en stor lettelse at vi får dette på plass, sier 
Høyres stortingsrepresentant fra Rogaland og andre nestleder i Helse- og 
omsorgskomiteen, Sveinung Stensland til magasinet. 

Foto: Stortinget

Alle har ikke adgang til Maier 
Arena i Tønsberg!
Det er svært sjelden vi får inn melding til kontoret at nye idrettsanlegg ikke er tilgjengelig for alle. Men dette var 
faktisk beskjeden vi fikk inn til kontoret fra flere hold i starten av 2020. På grunn av Maier Arenas beliggenhet 
og grunnforhold, har man dessverre ikke klart å gi rullestolbrukere adgang til indre bane, siden kulverten som 
er laget inneholder trapper. Derfor må man ha alternative løsninger, når det er arrangementer på isen. Disse 
alternative løsningene ble ikke fulgt på et arrangement tidligere i år og dette skapte store oppslag i lokalavisen 
og folk var mildt sagt opprørt!

Selvsagt ble vi også svært opprørt over dette, så vårt tilgjengelighetsutvalg ble satt på saken. Det ble derfor 
gjennomført en befaring av arenaen sammen med kommunen og de som er satt til å vedlikeholde anlegget. 
På befaringen ga vår regionleder, som også er en svært erfaren idrettsutøver på isen, nyttige tips og innspill til 
hvordan feilene ved arenaene kunne rettes opp, slik at denne arenaen kan benyttes av alle, også de som kommer 
på hjul.   

Tilbud om Covid-19 rehabilitering
Sunnaas sykehus HF tar fra mandag 4. mai 
2020 imot pasienter med rehabiliterings-
behov etter covid-19, melder sykehuset på 
sine hjemmesider. 

De forventer at mange pasienter vil ha 
følgetilstander med rehabiliteringsbehov, 
herunder tap av muskelkraft, kognitive 
svekkelser, emosjonell affeksjon, nedsatt 
lungefunksjon, svelgevansker og smerter.  
Foto: Bård Gudim
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KLAGER FOR LITE!
Tekst: Atle Haglund

Hjelpemiddelsentralen som ligger i Drammen, dekker 
etter sammenslåing av fylker nå også Asker og Hurum-
landet. I brukerutvalget ved hjelpemiddelsentralen sitter 
Inger Marie Nilsen og Atle Haglund for SAFO/NHF, som 
syntes det er lite klager i forhold til hjelpemidler som blir 
utlånt eller utstyr som trenger service.

Generelt sett har denne sentralen i mange år fungert 
godt, etter at de har hatt brukerrepresentanter i mange år. 
Arve Kristoffersen som satt i veldig mange år har kanskje 
gjort en grunnleggende bra jobb. Det er fint å få inn kon-
struktive klager til oss som dekker bredden av brukere og 
spørsmål rundt tilrettelegging, service og drift. 

Mandatet sier at det ikke skal behandles enkeltsaker 
i utvalget, men det kan være at en enkeltsak gagner en 

bredde av brukere likevel, så vi bruker enkeltsaker som 
eksempel uten i disse tilfellene å bruke navn. 

Likevel, så er det få saker som kommer inn fra de forskjel-
lige representantene i forbundene som sitter i utvalget, 
selv om bredden er stor i brukerutvalget. Kanskje funge-
rer denne sentralen helt perfekt, eller så får kanskje ikke 
medlemmene i utvalget spredt dette nok ut til brukerne 
av hjelpemidler. 

Om det er noe du ønsker å melde inn til brukerutvalget 
ved hjelpemiddelsentralen, så ta kontakt med Atle 
Haglund. Kontaktinformasjon finner du et annet sted i 
bladet.
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NHF Grenland arrangerte 
aksjon 14. februar!

Tekst: Anna-Lisbeth Mikalsen 
Foto: NHF Grenland

Den 14. februar ble det gjennomført en rekke aksjoner 
i hele landet til støtte for Hanna Lunden og alle andre 
funksjonshemmede som ikke får leve selvstendige liv. 
Hos oss var det NHF Grenland som tok utfordringen og 
arrangerte en aksjon utenfor rådhuset i Porsgrunn, hvor 
mange engasjerte medlemmer og andre fant veien. 

Lunden saksøkte staten for sin rett til et selvstendig liv, 
og hennes kamp mot staten skapte et stort engasjement 
over hele landet. Rettssaken utløste både en underskrifts-
kampanje med krav om at BPA må bli det likestillings-
verktøyet det er ment å være, og massive støtteaksjoner. 
Underskriftkampanjen resulterte i over 10 000 under-
skrifter på kun en uke, som Helse- og omsorgsminister 
Bent Høie fikk overrakt under markeringen i Oslo. Under 
overrekkelsen ga Høie klart uttrykk for at han ikke er for-
nøyd med kommunenes BPA-praksis, at han ser at loven 
ikke er god nok og at han vil jobbe for en lovendring som 
sikrer funksjonshemmedes frihet og likestilling.  

Dessverre tapte Hanna rettsaken i tingretten og hun 
valgte å ikke anke saken. Dette gjør at vi må fortsette 
denne kampen, og fokuset fremover nå blir å endre loven.

Vi ønsker å gi stor kred til Anne Iversen og Anne Beate 
Stokken og resten av de fine folkene i NHF Grenland som 
på et par dager snudde seg rundt og laget en meget bra 
aksjon for funksjonshemmedes rettigheter i Grenland! 

Bra jobba!
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Vinteraktiviteter i  
fritidsparken 7. Mars

I år hadde vi virkelig tenkt å slå på stortrommen, vi 
hadde fått opptil 25 000,- kr til å bruke på aktiviteter i 
Skien Fritidspark og kunne annonsere med både fine 
aktiviteter på isen og i terrenget. Til og med bading 
inne i det flotte anlegget kunne vi invitere til....

Vi hadde annonsert i det fine bladet vårt Grenseløst og 
sendt invitasjoner til alle ledere i lokallagene våre, men 
det var akkurat i starten av dette forferdelige virusut-
bruddet.  Noen av oss ble skikkelig redde mens andre 
tenkte ikke så mye på det.  Det ble derfor ikke mange 
som turte å ta turen, det har vi full forståelse for. 

Men vi stilte opp vi som var med å arrangere dagen, 
og vi fikk god hjelp fra to av parkens aktivitører. Så da 
kunne vi arrangere for de som kom, både lokale og 

langveisfarende, ja helt fra Fredrikstad kom det fire 
medlemmer som ønsket å delta.  Parken disket opp 
med både pølser og varme skillingsboller, og alle fikk 
drikkeflaske med en overraskelse oppi, mmmm. 

Vi hadde en løype med quiz på veien, og det ble premie 
til vinnerne så klart. Alle kunne prøve seg på kropps-
bowling, dette var kjempegøy, og så klart curling som 
jo alltid er en kjempehit.  På slutten av dagen grillet vi 
Marshmallows på det store grillen inne i hytta. Det ble 
en perfekt dag!

Alle som deltok hadde en kjempefin dag ute, og til 
neste år satser vi både på snø, sol og ingen Corona. 

Takk til alle som hjalp til denne dagen.

Tekst & Foto: Vibecke Selliken
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Tekst og Foto: Stein Wilmann

Digitale møter…
Nåtid? JA! Fremtid? Ja det også!

Hele Norge havnet plutselig på hjemmekontor, alle møter 
og andre ansamlinger av folk bråstoppet og vi ble sittende 
hjemme alle sammen. Men vi trenger å møtes! Og vi hadde 
løsningene klare allerede før pandemien brøt ut, vi hadde 
til og med begynt så smått å bruke dem, men nå ble det 
plutselig viktigere enn noen sinne!! Nå går vi digitalt og 
møtes på video!

Hva er fordelene med et digitalt møte?
Det er tre helt åpenbare fordeler: Reiseavstander, Tidsbruk 
og Økonomi. Nå er det ingen forskjell på om du bor bare 
et steinkast unna regionkontoret eller om det er en liten 
dagsreise. Tiden det tar å koble seg opp er den samme i 
Tønsberg som på Geilo. Men det er ikke bare reisetiden 
man sparer. Slike møter har også en tendens til å bli litt 
kortere enn når vi møtes fysisk, kanskje er det mindre 
utenomsnakk? Og sist men ikke minst er slike møter 
myyyye billigere!!

Er det noen ulemper?
Selvsagt! Alle som har prøvd slike møter vet at de glir 
enklere når deltagerne kjenner hverandre fra før. Tidligere 
var telefonmøter eneste alternativ, og det var veldig slitsomt 
spesielt hvis du ikke kjente de øvrige deltakerne. Video 
gjør det mye lettere! Nå kan du se den som snakker! Se 
mimikk, se håndbevegelser og se kroppsspråk. Men likevel 
er det fortsatt litt mer slitsomt over tid enn når man sitter 
samlet rundt et bord eller i en møtesal. Man må være enda 
mer disiplinert med ikke å snakke i munnen på hverandre. 
Det er ikke like lett å be om ordet, og sist men ikke minst: 
Vi blir ikke kjent med hverandre på samme måten.

Blir det mye videomøter i fremtiden?
Man trenger ikke være klarsynt for å se at det nok kommer 
til å bli mer bruk av videomøter i fremtiden. Men med 
bakgrunn i ulempene nevnt ovenfor vil vi garantert fort-
sette å møtes fysisk. Særlig i de settingene der det sosiale 
står i sentrum. Rene styremøter, komitemøter etc. vil nok i 
mye større grad gjøres på denne måten i fremtiden enn det 
har gjort til nå. Vi kan spare mye både tid og penger på det. 
Men sosiale samlinger, medlemsmøter etc. vil vi garantert 
fortsette med på ”gammelmåten”. Jeg klarer liksom ikke 
helt å se for meg 30 personer i et lokallag sittende på hvert 
sitt sted og spise en juletallerken mens de ser de andre på 
skjermen…

Så hvordan fungerer det?
Du må ha en PC, nettbrett eller mobiltelefon med høytta-
ler, mikrofon og kamera. PC eller nettbrett er nok absolutt 

å foretrekke fremfor mobiltelefon, men siden du kan klare 
deg med bare en mobiltelefon vil dette være noe som er 
tilgjengelig for de aller fleste. Et headset med mikrofon kan 
være kjekt å ha, men er overhodet ikke noe krav.

I tillegg må man ha et ”virtuelt møterom”. NHF sentralt 
har en løsning som har mange slike virtuelle møterom. 
I regionen har vi for tiden tilgang til tre slike møterom. 
Anna-Lisbeth, Atle og Stein har hvert sitt møterom som 
kan brukes. I eksemplene i denne artikkelen vil jeg bruke 
Anna-Lisbeths møterom, da det er det som for tiden blir 
brukt mest.

Det hele starter med at du i innkallingen/invitasjonen 
til møtet/samlingen får oppgitt en adresse som denne: 
https://pexip.me/meet/30867429/ Dette ser ut som en 
WEB-adresse, og der er fordi det er nettopp er en WEB-
adresse. Den klikker du på eller limer inn i WEB-leseren 
din. Du kommer da til en webside som ser ut som dette:

I realiteten har man da to alternativer, og det er de to som 
er ringet inn her. Man kan enten trykke på den store knap-
pen for å delta direkte i nettleseren, eller man kan bruke 
et eget Pexip-program som man starter ved å trykke på 
den litt mindre knappen helt til venstre. Siden det å delta 
direkte gjennom nettleseren er det enkleste går jeg gjen-
nom det først. Det beste resultatet får du om du bruker 
Google Chrome eller FireFox. Om du ikke har en av dem 
kan Microsoft Edge og Safari på Mac (ikke iPad/iPhone) 
også brukes men da er det ikke all funksjonalitet som er 
tilgjengelig og opplevelsen av å være med i møtet kan bli 
dårligere.  Når du klikker på den store knappen kommer 
du til et nytt vindu som ser ut som dette (De røde ringene 
og tallene har jeg satt på):

1 Dette er indikatorer for om mikrofon og kamera er på 
eller av når du går inn i møtet. Her har jeg slått av kameraet 
fordi ellers ville jeg sett bilde av meg selv i bakgrunnen i 
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istedenfor sort som nå, og da hadde det blitt vanskeligere å 
beskrive for dere. 2 Er en indikator som viser volumnivået 
på mikrofonen. Hvis prøver å snakke litt ser du at den grøn-
ne indikatoren går litt opp og ned. Hvis den går litt under 
halvveis opp er det fint nivå for de andre å høre det du sier. 
3 Dette er en knapp du kan trykke på for å teste at lyden 
fra Pexip kommer i høyttaleren din (eller i headsettet). 4 
Dette er knappen for å åpne ”avanserte innstillinger”. Jeg 
går ikke gjennom det her, men det er her du velger kamera 
(hvis du har flere), høyttalere (hvis du har både headsett 
og høyttalere) osv. 5 I dette feltet skriver du navet ditt. Det 
viser hvem du er når du kommer inn i møterommet. Dette 
er spesielt viktig i møter der ikke alle kjenner deg godt. 6 
Når du er klar til å gå inn i møterommet trykker du på 
denne knappen og du kobles inn i møterommet. 

 

Hvis du er den første inn i møterommet ser vinduet du 
kommer inn i slik ut:

1 Dette er kontrollene du vil bruke mest. Den første 
knappen slår mikrofonen av og på (kalles også ”å mute”). 
Den røde i midten avslutter din deltagelse i møterommet. 
(De andre fortsetter uten deg.) Og den siste slår av og på 
kameraet. 2 Her er flere kontroller som du ikke bruker så 
mye. Den første er hvis du skal vise en presentasjon, eller 
noe annet du har på skjermen din. Den neste gir deg et 
telefontastatur. Det har du ikke bruk for hos oss. Den tredje 
blåser opp videomøtet til å fylle hele skjermen, og den siste 

åpner et ”chat vindu” til venstre for videobildet. Her kan 
man skrive kommentarer underveis i møtet. 3 Denne 
knappen gir deg de samme ”avanserte innstillingene” som 
du også hadde i det forrige skjermbildet.

Hvis noen andre har kommet inn i møterommet før deg 
ser bildet ca. slik ut. 

Den som snakker (eller snakket sist) er i stort bilde, og de 
andre som er tilstede er i små. Hvis du beveger musa di 
inne i bildet, vil de samme kontrollene som jeg viste rett 
over kommer frem på de samme plassene på skjermen.

Bruke Pexip-programmet (appen)
Hvis du ikke kan starte møtet rett i nettleseren må du bruke 
Pexip-programmet. Da klikker du på knappen for det i det 
aller første skjermbildet jeg viste i denne artikkelen. Hvis 
programmet ikke allerede er installert på maskinen din vil 
du komme til en side hvor du kan gjøre det. (Litt forskjellig 
side om du bruker telefon/Pad eller PC). Når programmet 
starter vi det se helt likt ut som det jeg har beskrevet for 
å koble seg opp via nettleser. Den eneste forskjellen med 
å bruke programmet fremfor nettsiden er at kvaliteten på 
lyd og bilde har en tendens til å være litt bedre gjennom 
programmet enn gjennom nettsiden, men forskjellen er 
ikke større enn at det er opp til deg selv hva du vil bruke.

Noen råd til slutt
Først og fremst: Slå av mikrofonen når du ikke snakker. 
Husk at alle andre lyder i rommet ditt også sendes til alle 
andre.

Hvis det er mange (mer enn 10) i møtet er det ikke alle 
som vises på skjermen. Bruk da gjerne chatten for å be om 
ordet. Da er det lettere for den som leder møtet å holde 
rede på talelisten.

Prøv å unngå å ha et vindu rett bak deg. Det vil stort sett 
være mye lysere enn rommet og du blir veldig mørk eller 
bare en skygge.

Lykke til med digitale møter!
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Landets fresheste 98-åring?
Neida, ikke mannen på bildet, men derimot magasinet  
han er redaktør for!
Tekst: Ida C. Freng Foto: Privat

Det er selvfølgelig Handikapnytt det er snakk om. Magasinet som dum-
per ned i postkassen til Handikapforbundets medlemmer, og andre 
abonnenter, seks ganger i året- i et opplag på over 14.000. Proppfullt 

av interessante artikler, politikk og nyheter fra funksjonshemmede-feltet og 
ikke minst fantastiske bilder. 

Bladet har røtter helt tilbake til «Solglimt»-medlemsbladet, men selv om 
det nærmer seg 100 år, er det verken antikvarisk eller utdatert. Snarere fresht, 
moderne og tilpasningdyktig. Nå finner man nemlig også Handikapnytt på 
nett, som en daglig kilde til nyhetsbildet på funksjonshemmede-feltet.

- Nyhetsjournalistikken på nett er viktig for å bringe stoff om funksjons-
hemmedes likestillingskamp ut til et større publikum. Det er i nettutgaven vi 
kan være dagsaktuelle. Dette har vi sett tydelig ikke minst nå i disse koronati-
der, sier redaktør Ivar Kvistum.

I en tid med krisemaksimering, oppslag i krigstyper og mye spekulasjoner 
er nettstedet handikapnytt.no en viktig kilde til nyansert, godt researchet og 
aktuelt stoff- også om korona og følgende det har for funksjonshemmedes 
hverdag og frihet. 

52-åringen leder det som de facto er landets eneste redaksjonelt uavhengige 
medium som systematisk dekker hvordan krisen rammer funksjonshem-
mede. Det har han gjort i drøye 10 prosent av magasinets leveår. Han kom til 
Handikapnytt i 2011, fra mediegiganten Egmont Publishing (tidligere kjent 
som Hjemmet Mortensen), forlaget som utgir blant annet Norsk Ukeblad, 
Hjemmet, Bonytt, Vi Menn og en rekke andre av de største og mest kjente 
magasinene i Norge.

– Det som lokket meg til Handikapnytt, var muligheten til å bruke alt jeg 
kan og hele min erfaring på én gang. I tillegg er det en verdimessig match som 
betyr mye for meg. Jeg kjenner meg veldig hjemme i Handikapforbundets 
verdier og menneskesyn, sier Kvistum.

Han har markert seg ved å holde «Redaktørplakaten» høyt i arbeidet med 
det som fort kunne blitt «nok et medlemsblad». Den redaksjonelle linjen lig-
ger fast. Handikapnytt skal være en motvekt til de vanlige framstillingene av 
funksjonshemmede som ofre eller passive mottakere av tjenester, og skal vise 
mennesker som aktive og handlende sjefer i eget liv- uten å gå i inspirasjons-
porno-fella.

– Vi skal holde høy kvalitet, særlig når det kommer til design og foto. Det 
visuelle er kanskje det sterkeste politiske virkemiddelet vi har. Det er vanskeli-
gere å se ned på funksjonshemmede når du møter dem på profesjonelle bilder i 
et magasin som ser dyrt ut. Jeg tror dette er viktig for intervjuobjektene også, at 
de blir presentert på en måte som fremmer respekt, sier Kvistum, og legger til:

– I mediene generelt er det altfor få bilder av funksjonshemmede som for-
midler likeverd og likestilling. Ofte tar rullestoler og andre hjelpemidler una-
turlig mye plass, eller så blir folk fotografert ovenfra og ned, både bokstavelig 
og i overført betydning. Dårlig bildekvalitet er også en form for diskriminering.

Ambisjonene er det med andre ord ingenting å si på. Økonomien holder 
ikke helt tritt bestandig, men Kvistum og hans team med frilansere jobber 
på spreng for å holde kvaliteten oppe og kostnadene nede. At bladet står 
sterkere i annonsemarkedet enn noen gang før er imidlertid et lyspunkt- eller 
«solglimt», om du vil…

Handikapnytt på nett finner du 
på adressen handikapnytt.no, og 
du kan også følge magasinet på 
Facebook. Del gjerne lenker til 
Handikapnytt-saker du synes er 
spennende, aktuelle eller viktige 
så får enda flere lest dem!
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Yrkesstolthet: Redaktør Ivar 
Kvistum i Handikapnytt bruker sin 
brede medieerfaring for å skape 
Handikapnytt.
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Tove Linnea Brandvik 
Forbundsleder
Norges Handikapforbund

1. mai-appell 

Gratulerer med dagen
Første mai feires også i en unntakssituasjon. Behovet for 
solidaritet, fellesskap og vern om grunnleggende verdier 
forsterkes av en krise.

En appell i en digital 1. mai-feiring. Lite ante vi at da 
dette året startet, at dette skulle være den eneste mulighe-
ten til å samles mange samtidig. 2020 har satt oss på en 
prøve. En prøve vi må løse sammen. 

Jeg er funksjonshemmet. Tidligere brukte man som 
oftest uttrykket «handikappet» for å beskrive «sånne som 
meg». Man antar at begrepet stammer fra det engelske 
«cap-in-hand»- altså det «å stå med lua i hånda». Ikke et 
ukjent begrep for fagbevegelsen, med andre ord! Kampen 
fagbevegelsen og funksjonshemmedes organisasjoner 
kjemper er grunnleggende den samme. Retten til beskyt-
telse mot maktovergrep. Retten til økonomisk sikring. 
Retten til en trygg alderdom. Retten til utdanning på like 
vilkår for alle. Retten til likestilling.

Rettighetene er laget i en sterk forvissning om at 
utjevning av makt krever lover og rettigheter som verner 
individet mot utnyttelse og undertrykkelse. Fordi vi vet 
diskriminering skjer fordi det er noe feil ved samfunnet- 
ikke fordi det er feil med folk!

Solidariteten mellom yrkers- og aldersgruppen har tatt 
oss gjennom den første fasen av pandemien. Noen tok på 
seg smittevernutstyret, andre sørget for at vi fikk handlet 
mat, eller at vi fikk vasket lokalene vi trengte å bruke.

Noen måtte gå hjem og vente på at smitten kom under 
kontroll. På noen få uker økte antallet arbeidsledige i 
Norge fra 3,8 prosent til skyhøye 15,3 prosent. Uten vernet 
mot total mangel på inntekt ville konsekvensene blitt enda 
mer dramatiske. 

Alle har vi i en eller annen form vært vernet av ordnin-
gene som fagbevegelsen har kjempet frem. Men for noen 
av oss er veien frem til et likestilt samfunn fremdeles lang. 

Noen brutale fakta om funksjonshemmedes  
muligheter i Norge i dag: 
•	Mange sto allerede utenfor arbeidslivet- hele  

66 prosent av landets funksjonshemmede.

•	Kun 1 av 10 boliger er tilgjengelige for  
funksjonshemmede.

•	Du må melde ifra senest 48 timer før du skal ta toget, 
og er likevel ikke garantert å komme med.

•	Manglende timer med brukerstyrt personlig as-
sistanse gjør at mange ikke kan komme seg ut av 
hjemmet sitt. Eller de må velge mellom en dusj eller 
det å tilbringe en ettermiddag med venner og familie.

•	En undersøkelse fra 2014 viser at 80% av landets 
skoler ikke er tilgjengelige for funksjonshemmede.

Vi vet godt hvem som betaler den høyeste prisen i 
kriser. Det er de som faller utenfor i utgangspunktet. Er 
du diskriminert, så blir diskrimineringen enda sterkere 
når kriser oppstår. 

Rettigheter som verner deg fra utnyttelse, som sørger 
for at det ikke lenger handler om veldedighet og under-
trykkelse, men rettigheter som du har som menneske og 
innbygger. Vi skal ikke står med lua i hånda. Vi skal gå til 
forhandlingsbordet med rak rygg.

For oss har krisen vist tydelig hvordan lover og regler 
verner majoriteten. Tjenester til funksjonshemmede ble 
tatt bort over natten. Familieomsorgen oppstår på nytt 
som det grunnleggende sikkerhetsnettet vi står igjen med 
når alt kommer til alt.

Diskrimineringen av funksjonshemmede blir begrun-
net med biologi. Akkurat slik andre diskriminerings-
grunnlag har erfart historisk. Vernet mot diskriminering 
ligger i lover og holdninger. Vi trenger et skifte i synet på 
mennesker. Det er feil med samfunnet som skaper diskri-
minering- ikke feil på folk!

I dag, på 1. mai, vil jeg vil jeg si takk til fagbevegelsen 
som har gitt oss rettighetene som gjør det mulig å komme 
gjennom store kriser. Takk til dere som kjempet for vel-
ferdsstaten og den grunnleggende verdien av mennesket. 
Takk til alle medlemmene i Handikapforbundet som 
daglig kjemper for likestilling og helt grunnleggende ret-
tigheter. Takk til alle dere som faktisk mener at naboen er 
like viktig som dere selv. Vi trenger dere alle sammen med 
oss for å sikre at alle får det samme vernet og beskyttelsen 
av lovverket.

Likestilling er ikke en luksus for godværsdager. Det 
sikkerhetsnettet som tar oss gjennom uvær, kriser og krig. 
Vi kan ikke løfte nasjoner alene. Nasjoner kan bare løftes 
i flokk.
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- Hilsen fra LKB

Vårhilsen 2020

Hei til alle våre medlemmer
Nå er vi i en periode hvor mye av vår hverdag er snudd 
på hodet, og som fører til mange tanker og følelser. Vi 
må endre rutiner for oss selv og for hele familien, og 
tilpasse oss i forhold til de anbefalinger vi får.

Etter samtaler med Norges Handikapforbund, så har vi 
kommet frem til at det med bakgrunn i Covid-19 ikke 
vil være forsvarlig å gjennomføre et årsmøte i 2020. Vi 
i styret i LKB Buskerud har med anbefaling fra NHF 
derfor besluttet at neste årsmøte vil bli avholdt i 2021, 
og at dagens styre vil bli sittende frem til det årsmøtet. 
Vi i styret lover å holde dere oppdatert og informert 
underveis.

Vi ser oss dessverre også nødt til å avlyse medlemsturen 
vår til Norefjell inntil videre. Men: Vi satser på å gjen-
nomføre denne turen til neste år, når situasjonen har 
roet seg. Dette kommer vi tilbake til.

Vi håper jo at denne situasjonen vil roe seg mer i løpet 
av sommeren og høsten, slik at vi får muligheten til å 
arrangere et kafétreff og muligens et førjulstreff

Vårt førjulstreff i fjor var et vellykket arrangement for 
alle våre medlemmer, hvor vi møttes til middag på Egon 
på Bragernes torg og etterhvert gikk over til Drammens 
teater for å oppleve Humorgalla med Else Kåss Furuset. 
Det var en flott og artig opplevelse. Og vi ser virkelig 
frem til å kunne arrangere nye sosiale treff etterhvert, så 
vi kan møtes og dele erfaringer

Vi vil minne om at i en tid som denne, så er det for oss 
med kroniske smerter og lidelser ekstra viktig å også 
tenke på egen helse. Nå begynner vi på mai måned, 
med blomster, trær og busker som våkner for fullt etter 
vinterdvalen. Det å sitte ute i solveggen, gå en liten tur i 
nærområdet, ta inn frisk luft og kjenne på at vi våkner 
til liv

En god bok i sofakroken eller ute i en god stol, god 
drikke med isbiter og gode samtaler på telefonen kan 
gjøre underverker. Skrive kort eller brev til kjente og 
kjære, som er til glede både for avsenderen og mottake-
ren. Et godt bad eller en god dusj, med tente duftlys på 
vasken eller kommoden. Vi må hver og en prøve å finne 
en måte for å også kunne ta vare på oss selv, spesielt nå 
når mange er hjemme med familie og barn til enhver 
tid. For å kunne ta vare på hverandre, må vi også huske 
å ta vare på oss selv.

De siste par månedene har vi måttet roe ned og ta et steg 

tilbake. Det er på mange måter en tid til ettertanke. Det 
er som i naturen i den årstiden vi er inne i nå, vi våkner 
sakte men sikkert opp fra vinterdvalen, blomstrer og 
ser fremover. Hverdagen vil sakte, men sikkert komme 
tilbake til det som for mange er normalen. Og da lover 
vi i styret at vi igjen skal arrangere treff og nye aktiviteter 
for alle våre medlemmer

Ta gjerne kontakt på mail: buskerud@lkb.no dersom det 
skulle være noen spørsmål.

Sidemedlemskap 
De fleste fylker har egne LKB lokallag eller kontaktper-
soner. For 40 kroner i året kan du bli sidemedlem i andre 
lokallag. Med sidemedlemskapet vil du støtte lokallaget 
(lagene) du velger å være medlem i, og du vil kunne få 
tilbud om å være med på lagets arrangementer.

Grasrotandelen
LKB Buskerud er registrert i Grasrotandelen hos Norsk 
Tipping. Det betyr at du hver gang du tipper kan gi et 
lite bidrag til LKB Buskerud, uten at det koster deg en 
eneste krone. Det eneste du må gjøre er å registrere LKB 
Buskerud som Grasrotmottaker når du tipper.

Det er enkelt og du har flere muligheter:
•	Gi tippekomisjonæren vårt orgnr: 995 563 673 neste 

gang.

•	 Send SMS: GRASROTANDELEN 995 563 673 til 
2020 (tjenesten er gratis)

Vi hører gjerne fra deg om du har noen tips og ideer, 
eller om du bare trenger noe åsnakke med. Vi har like-
personer som står til deres disposisjon.

Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig  
fin vår og forsommer

Med vennlig hilsen 
Styret i LKB Buskerud 
Tove Kristin B. Johnsen buskerud@lkb.no, Hilde Bjørn-
vold, Lene Rundbråten Selbo, Siv Beathe Skryseth
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- Sykkelgruppe LFS Vestfold

På 3 hjul med LFS Vestfold

Landsforeningen for slagrammede (LFS) i Vestfold har 
en åpen sykkelgruppe for mennesker med nedsatt funk-
sjonsevne. Sykkelgruppen møtes til faste treningstider 
til sykkelturer som varer ca. 2 timer. Sykkelturene forgår 
oftest i Sandefjordområdet.

Det å møtes å sykle sammen med andre som har en 
funksjonsnedsettelse, er med å skape en felles mestring 
følelse for de som deltar. På sykkeltreningene tas det 
hensyn til alle som er med, slik at man kan delta uav-
hengig av hvilken fysisk form man er i. Alle er velkomne 
til å være med, uavhengig av hvilken type sykkel man 
bruker, så ta med deg sykkelen din å bli med i gruppen, 
oppfordrer Arne Mjåland som er leder for LFS Vestfold.

Sykkelgruppen har også en sykkel på 3 hjul som kan lånes 
ut for prøving og testing om noen ønsker dette. Gruppen 
kan også ordne utprøving av andre sykler som er tilret-
telagt for funksjonshemmede om dette er ønskelig.

Oppmøtested for sykkeltreningene er på tivolitomta i 
Bugården i Sandefjord, like ovenfor idrettens hus. Syk-
kelgruppen er med i Re sykkel klubb. 

Det er fint om de som ønsker å være med, gir beskjed 
om at de kommer. Send en SMS til tlf. 90198305. Syk-
kelgruppen har også en egen Facebookside der det gis 
beskjeder før trening. Dersom det er dårlig vær blir det 
som oftest ikke trening.

På grunn av frykten for spredning av korona viruset, 
kan i skrivende stund kun 5 personer trene sammen. 

Vi regner med at det åpnes opp for større grupper et-
ter hvert, men da blir det gitt ut beskjed om dette på 
Facebook. 

Kontaktinformasjon til sykkel gruppen er: Tlf 90198305 
og e-post: firehjuling@gmail.com

Bildene viser den flotte måten man kommer seg ut på tur på. Ved å bruke sittesykkel kan man sykle året rundt.  
Foto: Arne Mjåland. 

Juni
Tirsdag 8.6 kl. 17.00

Tirsdag 16.6 kl.17.00

Tirsdag 23.6 kl.17.00

August
Tirsdag 11.8 kl. 17.00

Tirsdag 25.8 kl 17.00

Tirsdag 31.8 kl. 17.00

September
Tirsdag 8.9 kl. 17

Tirsdag 22.9 kl. 17

Treningstider fremover:
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Tekst: Gro B Rohde

En hilsen fra NHF Søndre Vestfold.
Først av alt så håper jeg at dere har det bra. Det er en under-
lig og rar tid vi er inne i. Det er endringer på alt, og mange 
av dere opplever tap av tjenester, endringer av tjenester og 
lite kontakt med familie. Noen har også opplevd redselen 
vet smitte og miste sine kjære. Mange sitter også med en 
redsel nå som samfunnet sakte åpner litt og litt, og det er litt 
lemping på restriksjoner. 

Vi har fått telefoner med både konkrete problemstillinger 
som våre medlemmer står overfor og telefoner fra medlem-
mer som trenger noen å prate med og å få ut litt frustrasjon 
og høre en annen stemme. 

Vi får også en del tilbakemeldinger på at selv om mye er 
stilt i bero så er livet på en måte det samme, man merker 
ikke så mye til brakkesyke, isolasjon og ensomhet fordi det 
er jo nettopp slik vi er vant til å leve. Vi er jo vant til å ikke få 
delta er noe som går igjen hos flere, og akkurat det er vondt. 
Det viser nemlig at likestilling ikke har kommet så langt som 
vi gjerne skulle ha kommet. Men hvorfor er det egentlig slik? 

En ting er sikkert, det er lov å bli sånn passe muggen enten 
når noen kommer bort og sier: Sååå koselig å se at sånne 
som deg er ute å koser seg, så fint du har en liten hund, da 
er du jo ikke så aleine… Ehh hva er sånne som meg? Og 
hva vet de om jeg er alene eller ei?  Eller når de står storøyd 
når du kjører heisen på bilen opp, og sier: Så flink du er kan 
du kjøre bil? Nei, her må det jobbes mer med holdninger 
og kunnskap, så vi raker nok neppe opp for noe å gjøre. 
(Det hadde kanskje vært drømmesituasjon da, tenk for et 
fantastisk samfunn om alle kunne godtatt alle som de er, og 
ikke prøve å trykke de inn i en form der alt skal være likt og 
ingen skal skille seg ut.)

Det er ganske mange digitale plattformer som man kan 
bruke for å ha litt kontakt med omverdenen på for tida, men 
det er ikke like lett for alle, og det er mange som ikke har den 
muligheten, det må vi også ta hensyn til. Men vi vil slå et slag 
for litt digitalisering, om du ikke har en data eller en «padde» 
så har du kanskje en smarttelefon? Da er mulighetene mange 
selv om det kan være skummelt i starten.  Facebook er en 
mulighet å holde kontakt med venner og familie, det samme 
er mail, og det funker også med en vanlig telefonsamtale, 
eller en SMS om man ikke kan prate i tlf.  Brev kan også 
brukes. 

Vi er med på regionens digitale twistpose, en halv time 
med digitalisering mandag fra 12 – 12.30 og torsdager fra 
18 – 18.30 og med mulighet til å få litt starthjelp.

På vår Facebookside legger vi ut forskjellige artikler, der 
har vi også delt muligheten til å delta på den digitale twist-
posen. Det som er fint med Facebook er jo at du kan gå inn 
å like flere forskjellige lag av NHF, kanskje noen du har møtt 
på et arrangement sitter på den andre siden av landet og har 
en digital kaffekopp, mulighetene er så utrolig mange. 

Egentlig skulle dere jo i dette bladet bli presentert for nytt 
styre, men slik gikk det ikke dessverre for bare 2 dager før 
vi skulle hatt vårt årsmøte, så kom beskjeden om at vi ikke 
kunne avholde årsmøte pga Covid – 19 situasjonen.  Så nå 
sitter vi litt på gjerdet å dingler og venter på hva skal vi gjøre? 
I skrivende stund har vi nettopp avsluttet et digitalt styre-

møte, der ble det besluttet at vi skal gjennomføre årsmøtet 
så fort det lar seg gjøre og vi får lov til å holde det. Så vi får 
bare håpe at samfunnet sakte men sikkert åpner opp og vi 
kan starte opp med alt vi gjør. En ting er sikkert og det er at 
vi gleder oss i alle fall til å kunne møte dere igjen!

Vi har måttet omstille oss, men selv om vi ikke kan møtes, 
så betyr det ikke at vi har sluttet å jobbe. Vi har kontakten 
med dere, vi har kontakt med flere instanser, høringer skal 
svares på, saker skal sendes videre til råd i de forskjellige 
kommunene. Når tiden kommer tilbake til litt mer vante 
former så kommer vi nok fremdeles til å holde på et par ting 
vi har lært oss i denne rare tiden, det er at vi nok i tillegg 
til vanlige treffpunkter også kommer til å holde på noen av 
våre digitale treffpunkter. I dag har vi startet å planlegge vårt 
første digitale medlemsmøte, det blir 26. mai om det ikke 
oppstår endringer. Så hold gjerne av tiden fra kl 18.00, dere 
vil få mer informasjon i mail og brev. 

Vi har et par ting (litt mer enn et par egentlig) som vi 
brenner for, det ene er brukerrepresentanter og det andre er 
likepersoner. Like viktige begge to! Lurer du på hva det er, 
kontakt oss da vel enten på tlf 48394416 eller på epost nhf.
sondre.vestfold@nhfoslofjordvest.no så får du vite mer. 

En annen ting som er viktig for utrolig mange er et sted 
å gå til, en jobb, uansett om den er i det ordinære arbeids-
markedet, eller om det er varig tilrettelagt arbeid så gir det 
mange muligheter. Mange av våre ungdommer får ikke en 
gang valget, rett og slett for at de ikke får vite mulighetene 
som finnes. Mange vet heller ikke at det finnes ordninger 
som gjør at de enklere kunne fått en mulighet til et likeverdig 
tilbud som andre får. Mange kommuner er den store hem-
skoen fordi de velger å ikke bruke for eksempel BPA som 
det likestillingsverktøyet det egentlig er. Mangel på assistent-
timer gjør at noen må velge mellom ting andre tar som en 
selvfølge og det er ikke riktig. Hvordan kan for eksempel en 
kommune bestemme at du ikke kan få nattevakt eller hjelp 
tidsnok til å kunne for eksempel gå på toalettet om natta? 
Kan et verdig liv måles i kommuneøkonomi? Nei det kan det 
ikke, det er ikke andre enn en selv som kan si noe om hva 
som er riktig for deg og hva som du føler at gir deg et like-
verdig liv, det er en menneskerett å få ha sine egne meninger 
om sitt eget liv!

Hvilke aktiviteter ønsker du at vi skal gjøre? Hva slags 
tema ønsker du vi skal ta opp? Spørsmålene er mange og vi 
håper jo selvfølgelig at du vil sende oss noen tanker med hva 
nettopp DU ønsker deg av oss. Hvem vet, kanskje det er ditt 
svar som blir vårt neste medlemstema? Det finner du kun ut 
ved å sende oss et svar, og delta på det neste arrangementet 
enten det blir digitalt eller om vi kan møtes, så ønsker vi i 
alle fall veldig gjerne å høre fra deg. Og frem til neste blad 
så håper vi selvfølgelig at du tar kontakt om du har noen 
ønsker. 

Så ønsker vi dere en fin tid fremover, selv om den blir både 
annerledes og ikke helt som vi hadde forventet. 

Hilsen fra styret i NHF Søndre Vestfold. 
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- Årsmøtereferat Nome Handikaplag

Årsmøte i Nome Handikaplag
Nome Handikaplag hadde sitt årsmøte på Ribo Ulefoss 
02.03.2020. 

Leder Kari Grønstein Dahl ønsket velkommen til de 
34 frammøtte, spesielt velkommen til Stein Wilmann, 
nestleder i regionstyret Oslofjord Vest, Norges Handi-
kapforbund. Møteleder ba forsamlingen om å reise seg 
og minnes med ett minutts stillhet de av våre medlem-
mer som har gått bort i 2019. 

Kari gikk deretter gjennom kveldens program, vi startet 
så med årsmøtet.

Stein Wilmann ble valgt til møteleder og styret hadde 
utpekt Reidun Baksås Bærland til referent. 

Årsberetning og regnskap for laget og Stiftelsen Nome 
Handikaplag, samt budsjett for 2020 ble lest opp av Kari 
og enstemmig godkjent.

I 2019 hadde laget 82 medlemmer ved årets slutt. Nome 
Handikaplag har dette året vært ganske aktive, forsøkt 
å ha interessante og aktuelle temaer på møtene. Vi har 
hatt 7 medlemsmøter, 1 årsmøte og 5 styremøter. Vi har 
behandlet 33 saker. Laget har også vært på en dagstur til 
Tvedestrand og Næs Jernverksmuseum. Våre medlem-
mer får ukentlig tilbud om trening i basseng på Dagsrud. 

Valgkomiteens innstilling ble fulgt og disse er: Leder og 
kasserer: Kari Grønstein Dahl,  Sekretærjobben blir et 
samarbeid i styret. Styremedlemmer: Ingeborg Lunden, 
Reidun Baksås Bærland, Astri Aaheim Andersen, Ruth 
Vetne og Bjørg Nagelhus (ny). Varamedlemmer: Ada 
Møllen (med møteplikt), Bjørg Torhild Hellstad og Ar-
vid Høgvoll. Teknisk utvalg: Brita Kåsa . Revisor: Gerd 
Møllen. Valgkomite: Sylvi Waal. Styret fikk fullmakt til 
å finne minst en person til i valgkomiteen.  Alle er valgt 
for 1 år. Styret tar seg av turer. 

Kari takket Stein Wilmann for god møteledelse på 

årsmøtet og gav han et blomstergavekort. De som gikk 
ut av styret og komiteer, samt de som har vært i mat-
komiteene fikk alle gavekort. Kari, som både er leder 
og kasserer, fikk også gavekort. Kari takket alle for godt 
samarbeid, spesielt takk fikk Ingeborg Lunden som slut-
ter som nestleder. 

Stein Wilmann fikk ordet og fortalte at Handikapfor-
bundet er i ”vinden” for tiden. Han snakket bl.a. om 
all oppmerksomheten i massemedia og markeringer 
rundt i landet for støtte til Hannah Lunden (19 år) som 
tapte saken hun anla mot staten, for å få rett til nok 
brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Hun er lam et-
ter en rideulykke. Rullestolbruker Amir Hashani, som 
ikke fikk være med siste kveldsbuss hjem, har også fått 
mye omtale.  Vi fikk høre at organisasjonen vår har 
dårlig økonomi, dette har bl.a. ført til nedbemanning. 
Kari takket Wilmann og sa at vi vil invitere han til et 
medlemsmøte på høsten.

Så var det tid for den sosiale delen av programmet. 
Kveldens meny var lapskaus, kaffe og bløtkake. Det var 
også åresalg og trekning av mange gevinster. Det ble 
solgt årer for 2710 kr. 

Kari informerte litt om dagstur 4. mai til Vest-Telemark 
Museum. 

Neste møte blir 6. april. Atle Skoe, hjelpetekniker i 
Nome kommune kan ikke komme, møteprogrammet 
er ennå ikke helt klart.  

Kari leste tilslutt et dikt av Aslaug Vaa: ”Å eiga”.

Hun takket for en trivelig kveld, kjøkkenkomiteen fikk 
også takk.

Møteslutt: kl.21.00 
Ref. R. B. Bærland



LFPS.NO
26 

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

- Landsforeningen for Polioskadde

Vi avlyser vår tiltenkte tur til Blaafarveverket i juni. 

Mvh LFPS Buskerud
Leder Wera Fjell

Til alle medlemmer i LFPS Buskerud

På grunn av covid-19 og faren for smitte har vårens program følgende endringer:
12. mars  Årsmøtet på Torp Hotel, Sandefjord – AVLYST

15. mai   Likepersonkonferanse (Buskerud, Telemark, Vestfold) på Torp Hotel , Sandefjord – AVLYSES

        Tema: Kosthold og ernæring/smertelindring/livsmestring

Etter sommerferien håper vi at det lar seg gjøre å gjennomføre disse aktivitetene:
19. august  Sommeraktivitet, lunsj i bøkeskogen i Larvik

22. oktober Medlemsmøte på Torp Hotel, Sandefjord. Kommer tilbake til tema

3. desember Julemøte på Torp Hotel, Sandefjord

Det blir sendt ut nærmere informasjon etter hvert som datoene nærmer seg.

Da gjenstår det å ønske alle en god sommer. Hold avstand, og hold dere friske!!

Kjære alle medlemmer i Vestfold poliolag



2020

7. mai
–

11. okt.

Medlem av en av Norges største boligbygger i 50 år 
Utfører alt fra rehabilitering og nye  boliger

Foto: Jeanette Kjærstad
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Tekst: Thina Alice Andersen

Stolpejakt
Er du korona-lei? Har lyst til å komme deg ut på en 
trygg og trivelig utendørs fritidsaktivitet som passer 
også for deg som sitter i rullestol? Da er det bare å 
plotte inn Holmestrand i Vestfold og Telemark fylke på 
GPS`en. Nærmere bestemt; 3089 Gullhaug.

Den 7.mai åpnes det igjen opp for Stolpejakt i 
Holmestrand via både App (med QR-scanning/
inntasting av kode) eller på gamlemåten ved at du 
tar med en penn og skriver ned bokstavkoder på 
kartbrosjyren. Det som imidlertid er spesielt med 
Botne SK Orientering sin stolpejakt i år er at ett 
helt kart, altså på Gullhaug, er 100% tilrettelagt 
for gjennomføring fra elektrisk rullestol, med 
«rekkeviddegaranti» også for de med muskeldystrofi. 
For å få vite litt mer om dette spesielle engasjementet, 
har jeg kontaktet primus-motor Kai Midtskogen og 
bedt ham fortelle:

«Det er jo som utgangspunkt at Stolpejakten skal 
ha noen stolper tilrettelagt for funksjonshemmede. 
Så tidligere har vi pleid å angi de stolper som det 
passer med, uten å tenke noe mer gjennom det. 
Men på medlemsmøtet vårt i høst var det et av 
medlemmende som tok dette med å tilrettelegge for 
funksjonshemmede spesielt opp. Ettersom hun er 

samboer med en som sitter i rullestol, skjønte vi at her 
har vi en ressurs som kunne hjelpe oss å sikre et godt 
opplegg. Så vi fant ut at vi like gjerne kunne legge til 
rette for dette på et helt kart, slik at det også blir en 
meningsfull tur ut av det (eller to….). Samt at man ikke 
skal undervurdere gleden av å kunne sette seg som mål 
å fullføre ett helt kart på egenhånd. 

Siden vi har et medlem i klubben som kjenner 
utfordringene, men også mulighetene, har vi kunne 
lage ett helhetlig opplegg på samme kart. Det har 
helt klart vært en oppmuntring til å gjøre dette, men 
også en trygghet for å sikre riktig kvalitet. For de som 
ønsker å tilrettelegge for det samme, men kanskje 
ikke har en slik ressurs i egen orienteringsklubb eller 
gruppe, vil jeg anbefale å kontakte en lokal gruppe av 
handikapforbundet. Responsen på dette har bare vært 
positiv, og jeg er sikker på at lokal gruppe kan bistå 
med innspill på en slik tilrettelegging» 

Så for deg som enda ikke vet hva du skal finne på 
kommende helg, det er bare å sette nesa og hjula mot 
Holmestrand. Og er du riktig heldig, møter du kanskje 
på Kai også.
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Trenger du noen å 
snakke med?

Kanskje kjenner du noen som har vært gjennom en alvorlig sykdom, vært utsatt for en ulykke og fått livet endret på 
dramatisk vis? Det som før var en normal dag med arbeid og familieliv er blitt snudd helt på hodet!

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

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

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

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

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

Tekst: Torleif Støylen

Ta gjerne kontakt med våre erfaringshjelpere!
Likepersonkontakt og generelle spørsmål
Gro B. Rohde
Tel.: 48 39 44 16
Epost: likeperson@nhfoslofjordvest.no

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

Bilsaker, NAV og Husbanken
Arve Kristoffersen
Tel.: 481 27 001
Epost: arv-kr@online.no

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 
Petter Schupp
Epost: BPA@nhfoslofjordvest.no

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

Bil, hjelpemidler og øvrige spørsmål:
Atle Haglund  
Tel: 930 54 244  
E post: atle@atlesiden.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
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- 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 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

Jørgen Wien 
Organisasjonskonsulent  
Tlf: 90724929 
E-post: jorgen.wien@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
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Lokallagskalender 2020  
- Vår aktivitetskalender er også på nett http://aktivitetskalender.nhfoslofjordvest.no/

På grunn av restriksjoner i forbindelse med korona- 
viruset er alle fysiske møter i regi av NHF, i  
skrivende stund, innstilt inntil videre. Informasjon 
om dette gis fortløpende på nhf.no

Mens vi venter på at vi kan møtes fysisk, kan alle som 
vil bli med inn i den Digitale Twistposen hver mandag 
kl 12 og hver torsdag kl 18 i vårt digitale møterom: 
https://pexip.me/meet/30867429/ 

Hensikten med Den digitale Twistposen er å få flest 
mulig av våre medlemmer komfortable med å ta i 
bruk vårt digitale møterom. Her er det lov til å prøve 
og feile, flere ganger, om det er det som skal til for å 
få alle med. Når vi først møtes, er det jo hyggelig å slå 
av en prat også 

Juni 2020
11.  LKB Buskerud  - Vårtreff
20.  NHF Grenaland  - Sommeravslutning

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  
SLAGKAFE: Hver 1. torsdag i måneden. 
Shuffelboard annenhver uke. 

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 (Dangsrud) 
torsdager fra kl. 15.00 – 16.00
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B A M B L E

S E L J O R D

N O M E

BRB BYGG AS
Hellebergvn. 37, 3960 Stathelle

Bygg • Byggetegninger • Murertjenester
Tømrere og tømrertjenester

Tlf. 35 96 27 70

Sannidal Bilverksted og Bensinstasjon 
Sannidalsveien 164, 3766 Sannidal 

Tlf. 35 98 65 00  

www.sannidal-bilv.no

Seljord Rekneskapsservice AS
Nyvn. 3A, 3840 Seljord

Tlf. 35 05 80 00
www.seljordregnskap.no

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

T I N N

LØVENSKIOLD-FOSSUM

SKOGBRUK  •  JORDBRUK
KRAFT  •  FORVALTNING

5

9 1 8 4

2 1 7 5

7 4 1

2

6 2

4 7 6

3 5 7

1 3 4
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Sudoku

Sudoku
Se løsning på side 34



3 8 5 4 2 6 7 9 1

7 6 9 5 1 8 4 3 2

4 2 1 7 9 3 8 5 6

2 7 6 8 4 5 9 1 3

8 9 4 1 3 2 5 6 7

1 5 3 9 6 7 2 4 8

9 4 2 3 7 1 6 8 5

6 3 8 2 5 4 1 7 9

5 1 7 6 8 9 3 2 4
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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
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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.

Hovedmedlemskap kr 350,-

Husstandsmedlemskap kr 175,-*

Juniormedlemskap kr 75,-*

Sidemedlemskap kr 40,-

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!

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.



Returadresse:
Norges 
Handikapforbund
Oslofjord Vest
Skogergaten 1
312 Tønsberg

Grenseløs 
fjelltur
Tekst og foto: Atle Haglund

I tiden som har vært og fortsatt ikke er 
helt over, har jeg ”leder‘n” hatt mer tid 
til overs og benytter anledningen til å ta 
dagsturer til Beitostølen og Valdresflya 
for å pigge på ski. Dagsturen starter 
med matpakke, tut, spis & kjør på disse 
turene. Det er alltid viktig for alle å gjøre 
en eller annen aktivitet i hverdagen for å 
bygge overskudd og bedre helse. Jeg lar 
mine bilder tale for seg over det flotte 
fjellandskapet.




