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Regionleder
Atle Haglund

ansvarlig redaktør

”En sommeeeeeer er oveeeeeeer”....
 eller er den ikke det? 

Denne klassiske låta husker jeg godt fra ni-timen 
da jeg bodde hjemme og enda ikke var så veldig 
gammel. 

Det kan fortsatt bli mange fine dager, spesielt i septem-
ber. Stort sett har det vært en deilig sommer for mange, 
men flere syntes sikkert det var i varmeste laget i juni og 
selv august bød faktisk på overopphetede dager.

Selv har jeg vært på Vestlandet, og blant annet sjekket 
tilgjengeligheten på Flåmsbanen, noe som fungerte da 
de hadde en transportabel-rampe som sto klar. Det fine, 
spesielt i år på denne turen var at det var lite trengsel på 
toget da det ikke var cruisebåter i havn i Flåm. Det var 
en flott tur med mye norsk natur.

Koronaviruset har for mange satt en demper på det 
meste i år. Ting som har vært planlagt lenge har blitt satt 
på vent, men likevel håper jeg ingen av våre medlem-
mer har lidt noe nød. Morsomt er det jo at våre kjære 
medborgere (les: vanlige fotgjengere) har blitt tvunget 
fra statlige hold til å endre sine planer, altså ikke kunne 

leve sine liv basert på egne planer. Jeg velger å ikke si noe 
mer om dette!

Jeg håper at høsten kan by på at lokallagene kan holde 
sine planlagte medlemsmøter igjen og dekke medlem-
mers behov for å ha sosiale treff i gamle gode former 
og at vi også viser oss på alle mulige plattformer. Tiden 
fremover vil likevel by på flere webinarer med ulike 
temaer og nett-treff for åpen prat med medlemmer i fra 
andre steder i regionen. Dette kan være en ny måte å 
høre om folks utfordringer og kanskje bidra med nyt-
tige innspill. Gi gjerne beskjed til din lokallagsleder om 
behov for kurs eller opplysning om saker som skjer på 
internett eller om hvordan å bruke internett til dette.

Det er fortsatt viktig, eller kanskje enda viktigere enn 
før, at vi er der folk er og at vi viser at behovet for et 
samfunn for alle fortsatt er gjeldende. 

Med ønske om en god høst!

Atle 
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Onsdagstreff med ALF Buskerud

- Etter en lengre periode uten sin vante 
aktivitet kunne ALF Buskerud endelig starte 
opp med onsdagstreff på Årbogen ved 
Drammen. 

s 15

HBF Buskerud Vestfold til Abra Havn

- Til tross for Korona-pandemien kunne 
140 HBFere møtes i Kristiansand for å se 
på dyra og for å hilse på sjørøvere. 

s 14

s 24-25

Fantastisk i Skien fritidspark

- Etter en befaring har vi svaret: om man 
ønsker et tilgjengelig overnattingssted 
med noe for enhver smak så kom til Skien 
fritidspark. 

s 10-11

Regionstyret med sommeravslutning

- En solrik dag på og ved Slottsfjellet 
markerte overgangen til enkelte fysiske 
møteplasser for regionstyret. 

s 6-7
Det nye Strømbadet  
i Sandefjord
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Anna-Lisbeth Mikalsen
Regionkontorleder

La alle få bli med å bade!

Jeg håper dere alle har hatt en bra sommer i denne rare 
tiden vi lever i! For de fleste har nok årets sommer vært 
kortreist og vi har vel alle vært nødt til å tilbringe det meste 
av tiden vår med de vi har aller nærmest oss. For meg har 
dette vært helt perfekt, siden jeg både er så heldig å ha en 
fin familie som det er hyggelig å tilbringe tiden med, men 
også fordi jeg bor i en by som ofte blir omtalt som «som-
merbyen Tønsberg».

Men hva er det egentlig som skal til for at vi skal få den 
gode sommerfølelsen? Dette vil nok variere mye fra person 
til person vil jeg tro, men jeg vil tippe at for mange er nok 
det å bade utendørs, nettopp det som gjør at vi får den rette 
sommerfølelsen. Dette er nok spesielt viktig for mange 
barn, men også for mange voksne er badegleder en del av 
livets sommergleder.

Men det er dessverre ikke slik at alle kan bade utendørs 
på sin nærmeste badestrand denne sommeren. For mange 
steder innenfor vår region må man reise langt for å få dup-
pet seg i sjøen eller i vannet, selv om man kanskje bor rett 
ved en kommunal badestrand. Dette synes jeg ikke at er 
greit. Derfor synes jeg ikke vi kan være snauere enn at vi 
kan lage oss et mål for sommeren 2021: Alle kommunale 
badeplasser skal være tilgjengelig for alle å bade! 

Egentlig er vel ikke dette et for «hårete» mål heller, siden 
det nå er 11 år siden vi fikk et lovverk (DTL) som skulle 
sikre deltagelse for alle. Som det het i loven: Offentlige og 
private virksomheter rettet mot allmennheten har plikt til 
å sikre universell utforming av virksomhetens alminnelige 
funksjon. Selv om denne loven nå har blitt erstattet av en 
annen lov er innholdet i lovverket det samme i dag og nå 
som det har gått 11 år, må vi vel konkludere med at kom-
munene har hatt god tid på seg til å gjøre det utilgjengelige 
tilgjengelig for alle.

Om vi skal jobbe mot målet om at alle skal få mulighet 
til å bade ute sommeren 2021, må vi starte jobben denne 
høsten. Jeg oppfordrer herved alle våre engasjerte folk 
der ute, til å være våkne når kommunale budsjetter skal 

vedtas i høst. Enten du sitter i kommunestyret, er medlem i 
kommunalt råd eller bare et opptatt av at alle skal få mulig-
het til å bli med å bade, kan du bidra. 

Vi kan alle gjøre litt for å påvirke kommunene til å sette 
av midler i budsjettet for å gjøre kommunale badeplasser 
tilgjengelig for alle. Enten det er gjennom et formelt verv 
eller i sosiale medier. Noen steder er det en rampe ut i van-
net som skal til, mens andre steder kan det være enklest og 
rimeligst for kommunen å installere en universelt utformet 
badebinge. En badebinge gjør det mulig for alle å bli med å 
bade, uavhengig av funksjonsevne. 

Jeg håper at du vil være med å påvirke, slik at alle kan 
få mulighet til å ta seg et bad utendørs neste sommer! Det 
er bedre at badetemperaturen stopper oss fra å bade, enn 
manglende universell utforming.

Jeg ønsker dere alle en fin høst med kortreiste gleder!  
- Anna-Lisbeth

Dag Michelsen er ildsjelen bak Marinex badebinge, som 
er universelt utformet. Foto: Anna-Lisbeth Mikalsen 
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Din produsjonspartner innen:

- Styreskap/Tavler
- Kabelproduksjon

- Elektromekanisk produksjon
- Komplette logistikktjenester
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- Strømbadet

Det nye bybadet i Hesteskoen havnebasseng i 
Sandefjord er uten tvil et imponerende skue, og 
det er ingen tvil om at kommunen har satset tungt 
på å skape en badeplass for alle byens innbyggere. 
Arkitektkontoret Spir ble engasjert til å tegne badet, 
og allerede på skissene på deres hjemmeside kan man 
se ramper og en person i rullestol som er tegnet inn 
på rampa på veg ut på brygga. Det synes som om at 
kommunen og arkitektene har hatt et utgangspunkt 
om å gjøre det så tilgjengelig som mulig. Dette ble 
understreket da regionen fikk forespørsel om å komme 
på befaring og bidra med kunnskap i prosjektet. Mange 
av våre innspill har blitt tatt med i utformingen av 
anlegget, så selve anlegget har blitt i det vesentlige 
veldig bra, men èn vesentlig ting er utelatt.

Med en flat, kvadratisk utforming er badeanlegget 
mulig å komme seg ut på for alle, og det er jo veldig 
bra. Brede flate ramper gjør at man kan komme seg 
ut med rullestol, og det er også ramper som går ut i 
vannet. Men, bruken av disse typene ramper forutsetter 
at man selv klarer å komme seg fra rullestolen og 
videre ut i vannet uten å benytte rullestolen. Siden 

enden av rampen går rett ned på 10 meters dyp, er det 
en forutsetning at du kan svømme når du benytter 
denne. Rampen mangler også et sted å sette fra seg 
rullestolen om du har behov for å benytte rullestol helt 
ut i vannet. 

Da vårt tilgjengelighetsutvalg var i møte med 
arkitekten og kommunen i planleggingen av anlegget 
var en badebinge av samme typen som man blant annet 
finner på Verdens Ende på Tjøme og på Granholmen 
camping i Sandefjord, tegnet inn på plantegningene 
midt i anlegget. Dette ville løst disse utfordringene vi 
nå ser ved anlegget. 

Det nye anlegget er påkostet og flott, og et anlegg 
ikke alle byer kan skryte av. Samtidig gir det en 
liten bismak å se at man har hoppet bukk over selve 
krumtappen i anlegget. Med en badebinge midt i 
anlegget kunne anlegget vært for alle byens innbyggere. 
Slik anlegget fremstår i dag er det et flott anlegg for 
alle som kan svømme og for de som ikke trenger å 
benytte seg av rullestol helt ut i sjøen. Dette holder ikke 
synes vi. Om man skal lage et anlegg for –alle- byens 
innbyggere, så må de gjøre det da!

Strømbadet i Sandefjord  

– et topp moderne anlegg,  
men det er ikke for alle 

Tilgjengelighetsutvalget i NHF Oslofjord Vest har vært involvert i prosessen  
ved byggingen av det nye Strømbadet i Sandefjord, som ble åpnet i juni. Ved første øyekast ser  

det ut som et topp moderne anlegg tilgjengelig for alle, men ved litt nærmere  
ettersyn har en vesentlig del av det planlagte anlegget blitt utelatt. 

Tekst: Jørgen Wien, Foto: Anna-Lisbeth Mikalsen

Regionleder Atle 
Haglund ser mye bra, 
men lurer også på hvor 
badebingen er blitt av.
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Det er ikke noe å si på utførelse, 
hellingsgrad og materialvalg på 
rampene og anlegget.



EIKER 
HUSBYGG AS

Anemonevn. 5
3050 Mjøndalen

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

epost: erik@eikerhusbygg.no

www.kongsberg.com

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

 

 

 

Hemsedal kommune
Natur, kultur og livskvalitet

Telefonen er open
kl. 09.00 - 15.00 alle kvardagar

- tlf. 31 40 88 00

www.hemsedal.kommune.no

Søknadsfrist 30. mars.

Har du lærevansker eller psykiske/fysiske utfordringer?

Trenger du ekstra oppfølging for å fullføre en 
videregående opplæring?

Vi gir elever fra hele Norge en unik mulighet i et
trygt miljø.

• Elektrofag

• Salg, service og reiseliv

• Informasjonsteknologi og 
medieproduksjon

• Påbygg til generell  
studiekompetanse

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

www.krokeide.vgs.no

Vi hjelper 
deg 
å lykkes!

Verdens viktigste avis 
er den som skriver om det som skjer 
der DU bor. 
Ring 852 33 248 eller send e-post 
til abonnement@amedia.no

adresse                              tlf.:                          norskflid.no 
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Ja, vi elsker bunad!
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Adresse:  Øvre langgt. 44,       Tlf: 33313563       www.norskflid.no
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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

9
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- Sommeravslutning

Da viruset slo til for fullt i begyn-
nelsen av mars ble alt av møter og 
konferanser utsatt og avlyst, og dette 
inkluderte også regionstyrets studie-
tur, som regionstyret har annethvert 
år i stedet for å motta styrehonorarer. 
Regionstyret brukte ikke mange da-
gene på å kaste seg rundt og komme 
seg på digitale løsninger, og både 
styremøter og «digitale twistposer» 
ble gjennomført via video. Selv om 
det absolutt er mulig å ha sosiale 
møteplasser digitalt så må vi stikke 
fingeren i jorda og si at det å møtes 
ansikt til ansikt faktisk er noe eget. 
Derfor var det med stor glede at re-
gionstyret og administrasjonen i re-
gionen kunne planlegge en faglig og 
sosial sommeravslutning i Tønsberg 
i slutten av juni, med god avstand og 
klare smittevernstiltak.

Regionkontorleder Anna-Lisbeth 
hadde lagt opp til en variert dag i 
Tønsberg, som begynte med en guid-
et omvisning på Slottsfjellmuseet. 
Tønsberg kan skilte med en variert 
historie, som strekker seg fra viking-
skip til hvalfangst. Med en guide som 
åpenbart brant for å formidle den 
stolte gamle byens historie ble det en 
spennende tur rundt i museet. I til-
legg ble det en mulighet for å teste til-
gjengeligheten inne i museet, som alt 

i alt var ganske bra. Museumsguiden 
etterspurte aktivt tilbakemeldinger 
på tilgjengeligheten og eventuelt po-
tensiale for forbedring, og det setter 
vi pris på. 

Med 25 grader og strålende sol-
skinn ble det en etterlengtet pause i 
gresset utenfor museet, men med et 
styremøte i vente var en enstemmig 
gjeng klare for å komme i gang med 
møtet, vel vitende om at en tur opp 
på selve Slottsfjellet ventet etter endt 
møte. Regionleder Atle Haglund ut-
trykte stor glede ved å endelig kunne 
møte styret ansikt til ansikt igjen, og 
det var enighet rundt bordet om at 
digitale møter har sitt bruksområde 
og har vært et godt verktøy mens 
samfunnet har vært nedstengt, men 
at man har behov for å møtes fysisk 
fra tid til annen også. Kanskje har 
denne perioden gitt den nødvendige 
erfaringen til å vite i fremtiden hvilke 
møter som egner seg som digitale og 
hvilke som bør holdes fysisk. 

Selv om samfunnet har åpnet sta-
dig mer opp blir det mange forbehold 
når høsten planlegges. En ting som 
ble diskutert på møtet og som blir et 
av regionens viktigste fokusområder 
i løpet av høsten er at Stortinget i 
oktober nok en gang skal stemme 
om FN-konvensjonen for mennesker 

med nedsatt funksjonsevne (CRPD) 
skal innlemmes i norsk lov. Det 
er som tidligere SV som har løftet 
denne saken, som da har blitt stemt 
ned av stortingets majoritet. Nå når 
dette skal opp nok en gang så er det 
viktig at våre stortingsrepresentanter 
fra Telemark, Vestfold og Buskerud 
vet hva de faktisk skal stemme om. 
Derfor vil vi prøve å få til møter med 
disse representantene, så vi kan få 
muligheten til å fortelle dem hvorfor 
det er på høy tid at Norge innlemmer 
CRPD i norsk lov. 

Som en avslutning på en flott dag 
i Norges eldste by gikk turen opp på 
Slottsfjellet i strålende solskinn. Regi-
onkontorleder Anna-Lisbeth sørget 
også for å sjekke om vi hadde fulgt 
med i løpet av dagens museumstur 
og oppe på selve fjellet, da vi fikk en 
Quiz om Tønsberg og Slottsfjellets 
historie. Alt i alt var det en strålende 
dag i Tønsberg og alle var skjønt 
enige om at dette ga inspirasjon til å 
ta fatt på det viktige arbeidet vi har 
foran oss i høst og i tiden fremover. 
Så får vi bare håpe at vi ikke får noen 
tilbakeslag og at den gradvise åpnin-
gen av samfunnet fortsetter. 

Sommeravslutning i Tønsberg  
for regionstyret

Etter en vår som ble helt annerledes enn det noen kunne ha forestilt seg var det litt spesielt å møtes til 
sommeravslutning etter å ikke ha sett hverandre «live» siden februar. Samtidig var det flott å kunne møtes 
fysisk igjen. Når Tønsberg også viste seg fra sin flotteste side ble det en veldig trivelig dag hvor regionstyret og 
administrasjonen samlet nye krefter til en høst som forhåpentligvis gir oss en fortsatt gjenåpning av samfunnet.

Tekst: Jørgen Wien. Foto: Anna-Lisbeth Mikalsen



Veien fra museet og opp på fjellet 
var ikke lang, men noe bratt.
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Restauranter:
McDonald’s Flå

Bjørneparken kjøpesenter
Åpningstider:

Alle dager 08.00-23.00

McDonald’s Åssiden
Ing. Ryebergsgt 56a

3024 Drammen
Åpningstider:

Alle dager 08.00-23.30

McDonald’s Gulskogen
Gulskogen kjøpesenter

Åpningstider:
Mandag-fredag 10.00-22.00

Lørdag 09.00-21.00
Søndag 11.30-22.00

www.mcdonalds.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
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En fantastisk dag med laksefiske
Tekst & foto: Leif Helge Svae 

LARS Oslofjord Vest kunne invitere til laksefiske på 
Stubben i Kjærra fossepark den 26. juli, og fristet med 
både laksefiske, pølser og lapskaus. I tillegg er det en 
stor park rundt anlegget hvor man kunne aktivisere seg 
om man ikke var så interessert i å fiske. 

Det ble lagt stor vekt på smittevern og avstand. Terry 
Gabo er primus motor for dette arrangementet og har 
arrangert laksefiske på Stubben i en årrekke også før 
Lars Oslofjord vest kom med. Det var 11 påmeldte 
medlemmer + 10 familiemedlemmer/venner og 6 
lakseguider. Det var skikkelig hyggelig og folk storkoste 
seg. 

Det ble tatt opp 3 lakser denne dagen og en av 
deltagerne klarte å lande en laks til stor jubel. Man kan 
prøve fluekasting, sluk, mark og flue med dupp. Alt av 
stenger og fiskeutstyr holdes av Lardal Jeger og Fisk, og 
Lars Oslofjord vest kjøper inn fluer, sluker, mark m.m. 
En av guidene ga bort en laks som han hadde fått på 

morningen og den havnet på grillen og alle fikk smake. 
Vi grillet pølser til lunsj og serverte lapskaus kl. 18:00. 

Det som gjør dette arrangementet så bra er at guidene 
Gutta Boys fra Telemark gjør en vanvittig flott innsats 
for at vi med en funksjonsnedsettelse skal få en god 
opplevelse, slappe av og kose oss. Det var fullt på 
fiskeplassen fra kl. 10:00 til 20:00 - folk var virkelig 
ivrige. Det var riktignok ikke alle som kom bare for 
å fiske, men rett og slett bare for praten og samværet. 
Med tanke på at dette arrangementet er helt gratis og et 
flott tilbud hadde vi håpet at enda flere skulle melde seg 
på. Til neste år håper vi å se enda flere av dere! 

Mange takk til Gutta Boys for en ypperlig innsats, alle 
blir tatt vare på og ingen blir glemt.

En takk også til Larvik kommune som gir oss mulig-
heten til å benytte dette flotte fiskestedet. Velkommen 
tilbake i 2021.

Nærmere elva enn dette 
trenger man ikke komme
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Tekst og foto Jan Arne Dammen

Koronafritt onsdagstreff
- ute i det fri

Da Korona-viruset nådde Norge i mars så ble det iverk-
satt de strengeste og mest omfattende tiltakene i Norge 
noensinne. For oss så måtte alt av møtevirksomhet og 
planlagte turer avlyses og mange ble sittende ensomme 
hjemme. Også skoler og barnehager ble stengt, det 
samme gjorde en rekke bedrifter og servicenæringer. 
Det var en merkelig tid og de første dagene var det 
vill hamstring på butikkene. Vi prøvde å ha kontakt 
med våre medlemmer via Facebook og hjemmesiden, 
noen hadde vi også telefonkontakt med. Savnet av de 
ukentlige onsdagsmøtene var stort. 

En meter og antibac fra 20.mai
Så utover våren lettet myndighetene litt opp og vi så for 
oss en uteaktivitet. Vi tok en kjøretur rundt i distriktet 
for å finne en egnet plass hvor alle hadde mulighet 
til å komme til. Valget falt på skogstjernet Årbogen i 
Drammen kommune. Så 20. mai hadde vi vårt første 
treff. I henhold til smittevernreglene hadde vi med 
antibac, holdt en meters avstand og noterte alle som 
var der. Slik at om det skulle dukke opp noe, så var 
smittesporing enkelt. Det har gått veldig bra og flere og 
flere har funnet veien opp i skogen på onsdagene. Har 
du lyst så er det bare å ta med seg noe å sitte på og litt å 
drikke. Fra Marion og Jan Ronald Skogsrud som kjører 
helt fra Vestfossen har vi fått denne hilsenen;

Hilsen til ALF Buskerud 
Det er en glede å oppleve kreativiteten man finner 
i ALF Buskerud, en forening hvor man blir tatt 

vel imot og hvor man føler seg hjemme. Kanskje 
det at medlemmene eller pårørende er rammet av 
uheldige virkninger i arbeidslivet gjør at forskjellige 
sammenkomster bærer preg av likepersonsarbeide. Her 
er det greit å snakke om sine problemer av enhver art, 
og de som har noe å bidra med kommer med råd og 
støtte. Og ikke minst føler du deg trygg på at samtalene 
forblir i foreningen.

Hyggestund ved Årbogen
I disse korona-tider ble «onsdagstreffen» eller 
kafémøtene et stort savn. På disse treffene løste man 
jo verdensproblemer eller det mer personlige, og ikke 
minst delte gledelige hendelser. Her ved Årbogen har 
antibac, avstandsmeteren, kaffe og litt å bite i sammen 
med noe å sitte på blitt standard. I hele sommer har 
fra ti til tjue personer møtes og hatt en hyggestund. 
At dette har falt i smak forteller vel, at det som til å 
begynne med var estimert til ca. en time nå har blitt 
til mellom to og tre timer, noe om. Og selv de gode 
makter har bistått. Det har ennå ikke vært nødvendig å 
avlyse på grunn av været. Problemet framover nå er å 
finne et sted som ikke er for stort, men stort nok til at 
vi kan holde betryggende avstand. Inntil så lenge blir 
løsningen å kompensere med gode klær, skriver Jan 
Ronald.

Idyllisk ved skogstjernet



Vinnie Jonathan 
Helgerud fikk et 
spennende møte!   
Fotograf: Ole-Jonny 
Helgerud.
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Av: Lillian Nagel

HBF Buskerud Vestfold  
til Abra Havn

Fra 31. juli til 2. august gjentok Handikappede Barns 
Foreldreforening Buskerud Vestfold suksessen fra 
tidligere år og arrangerte tur for små og store landkrab-
ber til Abra Havn i Dyreparken Kristiansand.

Vi var rundt 140 deltakere og vi er stolte av å kunne 
si at alle som ville være med fikk delta. Styret jobber 
året rundt med å omsøke midler som kan være med å 
finansiere opplevelser som dette. 

Til tross for at situasjonen i samfunnet i år er an-
nerledes og utfordrende hadde både Dyreparken og 
HBF lagt til rette for at alle skulle ha det bra likevel, alle 
måtte for eksempel holde en sverdlengdes avstand til 
hverandre. Vi var heldige med været også, sola skinte 
og alle var glade!

Vi bodde i leiligheter i Abra Havn og kunne fritt be-
nytte oss av badeland, dyreparken og andre aktiviteter i 
området. Puljevis fikk vi delta på sjørøverfrokost, men 
ikke alle orket å smake på Skalkens rottehalesuppe. 
Lørdag kveld fikk vi være med på årets siste Kaptein 
Sabeltann-show til stor glede for alle sammen. Showet 
foregikk på tre scener så man måtte bevege seg fra en 
scene til neste i løpet av forestillingen.

HBF hadde dessverre ingen felles møtepunkter denne 
gangen på grunn av smittevernsrestriksjoner, men alle 
fikk utdelt klistremerker med logo så vi i alle fall kunne 
se hvem som tilhørte vår gjeng og som vi kunne slå 
av en prat med. Det er ikke til å se bort ifra at i en så 
stor gruppe som vi er vil det alltid være ulike ønsker 
og behov, og desto bedre er det da at alle kan finne 
sine høydepunkter, aktiviteter og opplevelser i parken. 
Noen levde seg inn i Kaptein Sabeltanns Verden, noen 
ville studere dyra, mens andre søkte fart og spenning i 
tømmerrenna eller i badelandet.

Et arrangement som dette er av stor betydning for våre 
medlemmer. Både søsken og foreldre får treffe andre 
familier i samme situasjon og i løpet av helgen knyttes 
det kontakter både hos barn og voksne som vi har stor 
nytte og glede av året igjennom.  

Vi håper og tror at vi også neste år kan ta turen sørover 
igjen.

Hiv O`Hoi!!
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En liten kort hilsen 
fra Søndre Vestfold

Sommeren er på hell, selv om været i skrivende stund 
er strålende. Sommeren ble ikke som vanlig og det er 
mye som ikke har blitt som det pleier for mange. Det er 
veldig mange som er berørt av Covid-19-situasjonen, 
og det har påvirket utrolig mange sine hverdager og 
tjenester. Noen tjenester har åpnet opp, andre ikke. 
Noen tjenester er endret og slikt påvirker folk. Det er 
ikke bare tjenester som blir påvirket, men også alles 
psyke. Det er mange som ikke har fått sett hverken 
familie eller venner og som blir ensomme. Mange har 
ikke mulighet til digital kommunikasjon og da føles det 
ekstra tungt. 

Vi har også en annen ting som vi gjerne skulle hatt litt 
mer informasjon om, det er hvor mange av dere som 
bor i omsorgsleiligheter fra kommunen, hvordan er 
tilrettelegging der, vedlikehold, hvem står for utgiftene 
til vedlikehold, dere som beboere eller kommunen? 
Hvordan er leieprisen i forhold til standard, og hvor 
stor påvirkningskraft har dere som beboere? Det viser 
seg at det er store forskjeller i de forskjellige kom-
munene. Har du vedtak på omsorgsbolig blir vi veldig 
takknemlige om du vil sende oss noen ord, både om 
beliggenhet, tilrettelegging, hvordan det fungerer når 

det trengs reparasjoner osv., er det organisert som et 
borettslag osv. Vi ber deg huske at du ikke skal skrive 
noe om diagnoser, private forhold og sensitiv informa-
sjon, men vi setter stor pris på tilbakemeldinger av 
generell karakter om hvordan det fungerer der du bor, 
slik at vi kan jobbe videre med det. 

Det kan enten sendes til epost nhf.sondre.vestfold@
nhfoslofjordvest.no eller via post NHF Søndre Vestfold, 
Skiringssalsveien 26, 3208 Sandefjord.

Så har vi endelig fått avholdt vårt årsmøte, vi skulle jo 
egentlig hatt det i mars men det ble jo som kjent utsatt 
pga. Covid-19.

Men med strenge smittevernsregler og super service fra 
Torp Hotel i Sandefjord fikk vi gjennomført. Vi hadde 
Atle Haglund som er regionleder til å lede årsmøte, og 
det gjorde han som vanlig med glans og humor. Det var 
veldig koselig å se at det var så mange som hadde meldt 
seg på årsmøtet, og det var flere nye som vi ikke har sett 
tidligere, det er kjempekoselig! Når årsmøtet var ferdig 
kom det som er litt trist, det er jo å takke av de som 
går ut av styret. Leif N Larsen er mangeårig medlem 
og en som har jobbet trofast for NHF Søndre Vestfold 
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En hilsen fra Nome Handikaplag 

Nome Handikaplag hadde styremøte 17.08. på Ribo 
i Ulefoss. Vår viktigste sak var å diskutere om vi kan 
arrangere medlemsmøter denne høsten. Styret ser 
utfordringer med å legge til rette for godt og riktig 
smittevern for våre medlemmer på møtene. Vi ble 
derfor enige om å vente med møtevirksomhet. 

Nome Handikaplag vil med dette sende en varm hilsen 
til alle som leser ”Grenseløst”.  

gjennom mange mange år. Han har vært både 
styremedlem, kasserer, og de siste årene nestleder, 
men nå skal Leif ut å prøve nye oppgaver som han 
fortalte litt om. Vi kommer til å savne Leifs kjappe 
kommentarer og humor på styremøtene våre, men 
Leif har sagt seg villig til å være reiseleder for neste 
Kiel-tur, så det er bare å følge med og være kjapp 
med å melde seg på når det kommer informasjon 
om den. 

Merete Bergan går også ut av styret, hun har vært i 
styret i 6 år både som styremedlem og som kasserer 
og i rettighetshjelperene/erfaringshjelperene. 
Merete hadde dessverre ikke anledning til å delta 
på årsmøtet, men begge som går ut har fått med en 
gave fra oss på veien og vi er takknemlige for den 
jobben og tiden de har lagt ned i styrearbeid i NHF 
Søndre Vestfold. Og selv om det er trist at noen går 
ut, så er vi også veldig glade for at noen vil ta på seg 
verv og komme inn i styret. 

Vi får to nye damer inn i styret; Inger Irene Løberg 
som selv har funksjonsnedsettelse og Margaret 
Vivelid som er mamma til en jente med funksjons-
nedsettelse. Vi ønsker dem varmt velkommen og 
gleder oss til å ta fatt på nye oppgaver sammen med 
dere. Det hadde jo vært koselig om vi kunne gitt 
dere et bilde av det nye styret, men det gikk rett og 
slett i glemmeboka, så vi får se om ikke vi kan få til 
det en annen gang. 

NHF Søndre Vestfold for de av dere som er på 
Facebook: Om dere skulle komme med ønske om 
en aktivitet eller kurs, hva ville dere valgt? Har du 
noe du brenner inne med og ønsker å høre/lære 
mer om, eller et tema dere kunne tenke dere, så slå 
på tråden, send et brev eller send en mail. Synes du 

det er lenge siden du har fått et brev eller en mail, 
vel det er ikke så lenge siden vi sendte ut begge 
deler. Det ble sendt ut innkalling til årsmøtet, både 
pr. post og pr. mail, men vi får både noen brev 
i retur og mailer i retur. Har du husket å melde 
adresseforandring til regionkontoret? Mange tenker 
at når de melder flytting så går det automatisk, 
men det gjør det dessverre ikke. Man må selv endre 
adresse og epostadresser der man er medlem, og 
har vi feil adresse så går du jo glipp av informasjon 
og det vi sender ut. 

Så har vi fått inn et lite hjertesukk fra noen i trafik-
ken, de opplever at enkelte brukere av små skutere  
(hjelpemiddel fra nav)  kjører midt i gata, som om 
det var en bil. Det er viktig å huske på at dette er 
et forflytningshjelpemiddel, men man skal kjøre 
på fortau (noen ganger må man ut i vegen pga. 
kanter osv.) men selv om den har blinklys så skal 
den altså kjøres på fortau. Man regnes som gående 
og når man kjører i gata, i trafikklys osv. så kan det 
oppstå farlige situasjoner når biler da presser seg 
til å kjøre forbi. Er du usikker på hvordan og hvor 
du kan kjøre med din skuter så ta kontakt med 
ergoterapauten som hjalp deg med å søke. Du skal 
ha fått opplæring og det er viktig at vi som bruker 
slike hjelpemidler vet hvordan vi skal forholde oss 
så vi ikke lager farlige situasjoner. 

Når høsten nå snart kommer sigende så husk 
refleks når det mørkner, og frem til neste gang vi 
ses, så ta vare på dere selv, vask hender, og hold 
avstand.

Hilsen fra Styret i Søndre Vestfold
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D R A M M E N

L I E R

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

G O L

Autorisert regnskapsførerselskap

Tlf. 905 05 704

Nordre Ruavei 11, 3614 Kongsberg
Tlf : 916 93 669

ACCEPT
RENHOLD OG KANTINE

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

 Navarhaugen 3, 3475 Sætre
Telefon: 917 29 735

Alt innen maling 

Tlf. 940 03 385

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)

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

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

Ø V R E  E I K E R

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

Gol Blomster AS
Tlf:32 07 42 73

Man-fre.: 08.00-16.00
www.hallingdalbiloppretting.no

H U R U M

K O N G S B E R G

Elitepartner
firmapost@devion.no 
www.devion.no

R I N G E R I K E

ANONYM STØTTE

N O R E  O G  U V D A L

Rødberg
Sentrum 50, 3630 Rødberg

Tlf. 31 00 46 10

B-O Bakken Maling 
& Oppussing

Solvangen 7, 3057 Solbergelva
Tlf. 913 66 214

N E D R E  E I K E R

R Ø Y K E N

Tlf. 32 25 27 00
www.hellik-teigen.no

SKOTSELV
Verksveien 19, 3330 SKOTSELV

Tlf. 32 75 60 15 • www.bunnpris.no

Frognesveien 7, 3301 Hokksund
 Tlf. 32 25 01 00

www.borgeinstallasjon.no

En stor takk 

til alle våre

annonsører
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VI HAR ALT AV SLANGER, KUPLINGER, DRIFT OG VEDLIKEHOLDSPRODUKTER

TESS as
Industrigata 8, 3414 Lierstranda

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

Følg oss på sosiale medier

God Jul og  
Godt Nytt År!

Fevang AS
3017 Drammen, Tlf.  32 27 49 10

_____________________________________________________

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

_____________________________________________________

Wethal Tavleteknikk AS
Støperigata 7, 3040 Drammen, tlf. 92 80 28 53

D R A M M E N

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

S I G D A L

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

______________________________________________________

Lothe & Motzfeldt AS
3045 Drammen, tlf. 32 83 56 50

N E D R E  E I K E RH U R U M
Toms Elektrotavler

3490 Klokkarstua, Tlf. 32 79 60 07
______________________________________________________

Hurum Mølle
3490 Klokkarstua, tlf. 32 79 80 06

______________________________________________________

Sand Gård
3484 Holmsbu, tlf. 32 79 85 00

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

B A M B L E

S E L J O R D

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

V I N J E

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

Versvikvegen 5, 3937 Porsgrunn
 Tlf : 35 56 85 05

P O R S G R U N N

GRENLAND 
CONTAINERSERVICE AS

Torbjørn Myrland
Valleveien 265, 3960 Stathelle

E-post: post@gc-as.no • Tlf. 95 87 37 33

N O M E

Jensen Transport AS
Ajertangen 16, 3825 Lunde

Tlf: 35 94 73 74

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

T I N N

D R A N G E D A L
Drangedal VVS A/S

Dag Arild Brødsjømoen
Rørlegger- og blikkenslagerverksted

Tlf. 90 87 58 61

e-post: post@drangedalvvs.no

BVT BYGG AS
Bjørn Viggo tlf: 46 83 69 05

Torbjørn tlf: 91 11 64 26

VI HAR KUNDEN I FOKUS!

Vi leverer kvalitet til 
konkurransedyktige priser

Nybygg
Tilbygg

Restaurering
Betong

Kontakt oss for en uforpliktende prat!
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- SAFO TVB Høstmøte
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Høstmøte 17. oktober 2020

SAFO er et samarbeidsforum mellom organisasjonene Norges Handikapforbund (NHF), Norsk Forbund for 
Utviklingshemmede (NFU) og Foreningen Norges Døvblindfødte (FNDB). SAFO TVB er den delen av SAFO som 

dekker Telemark, Vestfold og Buskerud. 

SAFO TVB inviterer alle våre representerer i kommunale- og fylkeskommunale råd for 
funksjonshemmede, i brukerutvalg ved helseforetak / rehabiliteringsinstitusjoner og i 

brukerutvalg ved NAV til høstmøte.

Tekst: Anna-Lisbeth Mikalsen

Program

Sted: Quality Hotel River Station  
(Dr. Hansteinsgate 7) 3044 Drammen og  
digitalt: pexip.me/meet/30867429

Konferansen er gratis, men deltagerne/
organisasjonene må selv dekke eventuelle 
reisekostnader. 

På grunn av årets utfordringer, har vi foreløpig satt 
et tak på 20 deltagere i det fysiske møtet,  
så her er det førstemann til mølla som gjelder! 

Dersom situasjonen i samfunnet endres kan det bli 
aktuelt å kjøre hele møtet digitalt. Mer informasjon 
vil gis til dere som melder dere på.

Påmelding til anna-lisbeth@nhf.no innen  
3. september.

Gi beskjed ved påmelding om du ønsker å møte 
fysisk eller digitalt. Om du ønsker å delta fysisk, må 
du gi beskjed om eventuelle allergier i forhold til 
lunsj og middag.

For dere som ønsker å delta elektronisk, 
utvides påmeldingsfristen til 10. oktober.

Fredag:
12.00:  Lunsj

13:00:  Velkommen ved styreleder i SAFO TVB Åse  
     Jakobsen & informasjon ved koordinator for  
     SAFO TVB Anna-Lisbeth Mikalsen 

13:15:  Tove Linnea Brandvik styreleder i SAFO  
    og forbundsleder i NHF har ordet

14.00:  Pause

14.15:  Humorinnslag

14.45:  Pause

15.00:  Kafèdialog med møtedeltagerne: Hva  
    ønsker vi at SAFO TVB skal være for våre  
    medlemmer i råd og utvalg? Hva forventes  
    av styret i SAFO TVB? Nettverksmøter mm.

16.00: Pause

16.15: Janne Skei ny daglig leder i SAFO har ordet 

17.00: Oppsummering & avslutning

17.30: Middag for de som møter fysisk
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- NHFs likestillingsstrategi

Om 10 år kan vi bo og leve i den kommunen vi vil,  
ha regien på egen hverdag, ta utdanning og være i arbeid. 

Da har funksjonshemmede borgere samme rettigheter, 
plikter og muligheter som alle andre i samfunnet. 

(Tove Linnea Brandvik, forbundsleder NHF)

I desember 2018 kom regjeringen med en strategi 
for likestilling av funksjonshemmede for tidsrom-
met 2020-2030. Samtidig som det var et positivt 
tegn at likestilling av funksjonshemmede ble tatt tak 
i av regjeringen, var strategien i seg selv skuffende. 

Den systematiske diskrimineringen vi så godt 
kjenner til ble ikke tatt på alvor, og man snakket i 
for stor grad om å finne ulike særløsninger, i stedet 
for å ta problemet ved roten. Med bakgrunn i dette 
har Norges Handikapforbund lenge jobbet med sin 
egen likestillingsstrategi, som vi mener regjeringen 
gjerne kunne sett til.

 Strategien, som ble lansert før sommeren 2020, 
finnes både i en fyldig 30-siders versjon, og som en 
fire siders pamflett. Begge versjonene kan finnes på 
denne nettsiden: nhf.no/norges-handikapforbunds-
likestillingsstrategi-2 I tillegg kan dere ta kontakt med 
regionkontoret om dere har et spesielt ønske om å 
få tilsendt en papirversjon. 

Vi håper denne strategien kan bli et godt 
arbeidsdokument også for dere, våre medlemmer 
som sitter rundt om i Innlandet og er medlemmer i 
kommunale råd og andre lokale organer. 

Personlig tenker jeg at strategien fungerer godt 
både som et verktøy i møte med kommuner, 
helseinstitusjoner, politikere og andre, men også 
som en påminnelse for meg selv på hva det er vi 
kjemper for hver eneste dag som medlemmer og 
ansatte i Norges Handikapforbund. 
Hovedelementene i strategien er tre nødvendige 
grep for å sikre likestilling. Grepene er følgende: 
•	  Holdningsendring; funksjonshemmede må 

anerkjennes som fullverdige borgere på lik linje 
med andre.

•	  Strukturer; lover og offentlig finansiering må 
ikke bidra til diskriminering og utenforskap.

•	  Samfunnet må utformes inkluderende og sikre 
alle deltakelse

Under hvert av disse grepene finnes det en rekke 

underpunkter som går mer konkret inn på hva som 
behøves for å bevege oss mot et likestilt samfunn. 
For en utfyllende liste anbefaler jeg å laste ned 
kortversjonen fra lenken over, men jeg vil gjerne 
nevne et par viktige punkter. 
•	  Stopp usynliggjøringen av oss i politikk, media 

og samfunnet for øvrig. 

•	  Stoppe den sosiale kontrollen over våre liv og 
sikre vår rett til likeverdig deltakelse.

•	  CRPD. Inkorporer CRPD i norsk menneskeret-
tighetslov. 

•	  Likestillings- og diskrimineringsloven. Avgrens 
bruken av «uforholdsmessig byrde» i likestil-
lings- og diskrimineringsloven, slik at bestem-
melsen ikke hindrer universell utforming, men 
fremmer lovens formål. Prioriter undervisnings-
bygg, publikumsbygg og arbeidsbygg. Private 
virksomheter for kulturopplevelser er også 
sentrale. 

•	  Start med å realisere «Veikart universelt utfor-
met nærskole 2030». En start er friske midler i 
2020. 

•	  Fylkeskommunene og staten må sikre universell 
utforming av videregående skoler, høyskoler og 
universitet.

Disse punktene, i likhet med resten av punktene 
i strategien, er veldig konkrete og slagkraftige, og 
jeg håper og tror at vi kan bruke strategien aktivt 
i vårt arbeid. Om dere i lokallagene har ønske om 
en innføring i strategien så skal vi i regionen gjøre 
vårt beste for å kunne stille til et møte hvor vi kan 
fortelle mer. Dette forutsetter naturligvis at vi kan 
gjennomføre et slikt møte innenfor de gjeldende 
smittevernreglene, og når situasjonen igjen tillater 
fysiske møter i større utstrekning. Ta gjerne uansett 
kontakt ved interesse, så ser vi hva vi kan få til. 
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Tenk at bare et steinkast fra hele landet ligger hotellet 
som har tatt de med nedsatt funksjon på alvor. Det er 
nesten som en kan felle en tåre, eller det er ikke nesten 
engang. Her har de ansatte og ledelsen tatt alle hensyn 
og da mener jeg ALLE. Jeg kan ikke presisere det nok.

Fritidsparken og hotellet har gjort det mulig for 
familier med medlemmer som har en eller annen 
stor eller liten funksjonsnedsettelse å virkelig ta en 
ferie med mening. Her er det tenkt på det meste, og 
plan for fremtiden og andre geniale muligheter for 
deltagelse er på trappene. Har du lyst å bade, ta badstue 
eller terapibasseng med deilig varmt vann, i et helt 
fantastisk anlegg som har flotte fasiliteter med egne HC 
garderober? Eller gå/trille i et nydelig naturområde, 
spille minigolf, tennisbane, eller kanskje du kunne 
tenke deg å henge i tretoppene? Shuffleboard, bowls, 
bordtennis eller klatrevegg.  Det er mulig! Ferie for 
mor blir det også i det nyoppussede relax-senteret med 
massasjebad og gyldne dråper i glasset. Det er nok 
det som er helt unikt, at en familie uansett funksjon 
kan virkelig utfolde seg og gjøre ting sammen som en 
familie. Det er tilgjengelig rundt anlegget, lett å komme 
seg både til naturen med mange forskjellige aktiviteter 
ute og inne. Badeland med ulike hjelpemidler for å 
flyte, nedsenkbare rullestoler, dusjsenger og heiser i 
taket. Eller drømmer du om å ta barnet ditt med til 
skøytehallen? Er du kanskje hekta på curling? Her er 
det faktisk mulig. Hele anlegget er åpent året rundt. 
Prisen er som et helt vanlig hotell i Norge, men her har 
du altså det lille ekstra som gjøre ferien din komplett. 
Har du lett etter et feriesenter for hele familien? Vel, 
her har du det.

Som de sier det selv; Vår visjon er å være et fyrtårn i 
Norge med tanke på at alle grupper skal kunne komme 
til Skien Fritidspark og oppleve mestring enten det er 

på en dagstur med en venn/ledsager, familieopphold en 
weekend eller på sommerleir i regi av en forening eller 
klubb. 

Litt om hotellet  
Hotellet har 65 rom av ulike type/størrelse, 
fredelig beliggenhet og gratis parkering. De fikk 
tilgjengelighetsprisen av Skien Kommune i 2018 for sin 
renovering av fellesområder. 

Alle fellesarealer er godt merket med gode 
kontraster for svaksynte. Det kjennetegnes av åpne 
områder og det er lett å komme til over hele området. 
Kort avstand til alt som du har lyst å drive med. En kort 
kjøretur tar deg til både byrom og senter, om du har tid 
til det med de brede tilbudet på selve hotellet. Heisene 
har lette tilgjengelige store trykknapper. Det er en stor 
flott spisesal, tv-stue, bar og møtelokaler med 2 store 
skjermer slik at alle får med seg alt.

Rommene er alle mer eller mindre tilgjengelige, og 
det er bare til å spørre så ordner personalet det til slik 
du måtte ønske. 

I 2020 ferdigstilte de 14 HC rom for ulike behov. Det 
er takheiser på 6 rom, med forbindelse inn til toalett 
og bad. På to av rommene finnes det heve og senke 
både på toalettet og vasken. Se selv på bildene om det 
høres for godt ut til å være sant.. HC Parkering er en 
selvfølge. 

ALLE REISELIVS- OG OPPLEVELSES-
BEDRIFTER KAN IKKE BLI OPTIMALE FOR 
ALLE, MEN ALLE KAN BLI BEDRE FOR 
FLERE!

Skien Fritidspark   - tilgjengelig for alle...
Gjengen som var på befaring var: Anne Iversen, Anne 
Beate Stokken og undertegnede, Vibecke Selliken. Egen 
bookingkode kommer også for NHF-medlemmer. 

Av: Vibecke Selliken

Slutt å leite folkens..... Vi fant det i Skien!

Opplevelser for ALLE 

- Skien Fritidspark og Hotell  
- Fritidsparken
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- Opplevelser for alle

- Fellesarealer er godt merket med kontraster og åpne områder. - Det er lett å komme til for både store og små 
rullestoler. - Møterom tilpasses kundes ønsker. - Standarden på rommene har alt av tekniske hjelpemidler
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LFPS.NO

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

- Landsforeningen for Polioskadde

Lunsj i den vakre bøkeskogen i Larvik

LFPS Vestfold

Den 19. august kunne vi endelig samles igjen til 
hyggelig samvær i Vestfold poliolag, og det var stor 
gjensynsglede etter en krevende periode med strenge 
smittevernstiltak. Vi måtte dessverre avlyse både 
årsmøtet og en konferanse på våren.

Vi møttes på Bøkekroa i Larvik, midt i bøkeskogen, 
i strålende vær. Det myldret av barn, ungdom 
og godt voksne som koste seg i den nydelige 
sensommerdagen. Naturen viste seg fra sin absolutt 
beste side.

Leder Torunn Jacobsen ønsket velkommen til i alt 19 
fremmøtte, som kunne se fram til en deilig lunsj fra 
en innholdsrik meny. Det var noe for enhver smak, 
og maten svarte til forventningene. Det var god 
stemning, og alle uttrykte glede over å kunne møtes, 
slå av en prat og oppdatere hverandre.

Vi håper å kunne avholde medlemsmøtet vårt i 
oktober og julemøtet i desember, alt avhengig av 
smittenivået, selvsagt.

Styret takker for at så mange deltok og ser fram til 
neste treff.
Tekst & foto: Torunn Jacobsen, leder LFPS Vestfold 
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Beste funksjon og livskvalitet for den enkelte!

PMS 322 c

PMS 318c

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

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

Sandefjord: Skolmar 13
Porsgrunn: Storgata 118
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Trenger du noen å 
snakke med?

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

Arbeid, NAV, hjelpemidler,  
fritid, reise og kosthold
Eva Røstad 
Tlf 41 41 64 93
E-post: tomrosta@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

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 
Fungerende leder  
Inger Marie Nilsen 
Tel.: 46 95 11 46 
roge-n2@online.no

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 
gunvorhegni@gmail.com

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

Norsk Forening for  
Arvelig -Spastisk 
Paraparese/ -Ataksi 
(NASPA):
NASPA (kontaktperson) 
Eva Røstad 
Tlf: 41 41 64 93 
tomrosta@online.no

Oversikt regionstyret, lokallag og landsforeninger



VI HAR ALT AV SLANGER, KUPLINGER, DRIFT OG VEDLIKEHOLDSPRODUKTER

TESS as
Industrigata 8, 3414 Lierstranda

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

Følg oss på sosiale medier

God Jul og  
Godt Nytt År!

Fevang AS
3017 Drammen, Tlf.  32 27 49 10

_____________________________________________________

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

_____________________________________________________

Wethal Tavleteknikk AS
Støperigata 7, 3040 Drammen, tlf. 92 80 28 53

D R A M M E N

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

S I G D A L

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

______________________________________________________

Lothe & Motzfeldt AS
3045 Drammen, tlf. 32 83 56 50

N E D R E  E I K E RH U R U M
Toms Elektrotavler

3490 Klokkarstua, Tlf. 32 79 60 07
______________________________________________________

Hurum Mølle
3490 Klokkarstua, tlf. 32 79 80 06

______________________________________________________

Sand Gård
3484 Holmsbu, tlf. 32 79 85 00
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- Lokallagskalender

September 2020
14.  NHF Vestfossen - Medlemsmøte
17.  NHF Gol - Medlemsmøte
30.  Møte i rådet for funksjonshemmede i Viken

Oktober 2020
01.  LFS Vestfold - Friluftsmøte med  
   nevrolog Siv B Krogseth

07.  Alle som vil - Aktivitetsdag med LFS Vestfold
12.  NHF Vestfossen - Medlemsmøte
14.  Regionstyret - Regionstyremøte
16. - 18.  NHF Ung Voksen - Nettverksamling 
17.  SAFO TVB - Høstmøte for brukermedvirkere
22.  LFPS Vestfold - Medlemsmøte
28.  NHF Gol - Medlemsmøte

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

Faste aktiviteter:
ALF Buskerud
Kafėtreff på Årbogen 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

På grunn av korona-situasjonen kan regler med henhold til fysiske arrangementer endre seg 
på kort varsel. Vi anbefaler derfor om å ta kontakt med ditt lokallag eller regionkontoret for å 
sjekke om en oppsatt aktivitet faktisk skal arrangeres fysisk. (oppdatert 1. september)

Slik ser kalenderen ut i øyeblikket:
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Sudoku

Sudoku
Se løsning på side 34

Salg av ved.  Tilbyr utkjøring i Vestfold
Mørkenveien 20, 3175 Ramnes | Tlf: 909 10 221

S A N D E F J O R DH O R T E N

Bergsgt 18, 3074 Sande i Vestfold, 
Tlf. 90782943 • bjmbamr@online.no www.masterregnskap.no

 Thorøyaveien 21
 3209 Sandefjord

Tlf : 405 55 976 • www.hkregnskap.no

S A N D E

L A R V I K

Tlf.: 33 14 00 60
www.thoresentransport.no

N Ø T T E R Ø Y

Løkkeåsveien 22 A, 3138 Skallestad
Tlf.: 33345757 • Epost: dag@eventyrhus.no

www.eventyrhus.no

T J Ø M E
Jan Mundal

Transport AS
Haugsveien 80, 3145 Tjøme

Tlf.: 907 35 824

Grenland Konferansesenter 
Sundbyveien 233   3961 Stathelle
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Løsning kryssord fra side 32

Løsning sudoku fra side 33

VI HAR ALT AV SLANGER, KUPLINGER, DRIFT OG VEDLIKEHOLDSPRODUKTER

TESS as
Industrigata 8, 3414 Lierstranda

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

Følg oss på sosiale medier

God Jul og  
Godt Nytt År!

Fevang AS
3017 Drammen, Tlf.  32 27 49 10

_____________________________________________________

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

_____________________________________________________

Wethal Tavleteknikk AS
Støperigata 7, 3040 Drammen, tlf. 92 80 28 53

D R A M M E N

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

S I G D A L

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

______________________________________________________

Lothe & Motzfeldt AS
3045 Drammen, tlf. 32 83 56 50

N E D R E  E I K E RH U R U M
Toms Elektrotavler

3490 Klokkarstua, Tlf. 32 79 60 07
______________________________________________________

Hurum Mølle
3490 Klokkarstua, tlf. 32 79 80 06

______________________________________________________

Sand Gård
3484 Holmsbu, tlf. 32 79 85 00
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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
3112 Tønsberg

Sykkelgruppa «På 3 hjul» med LFS Vestfold har vært 
aktiv under korona-perioden nå i vår, da vi trente i 
små grupper, samt at da kunne vi trene med avstand til 
hverandre. Å trene med avstand har fungert veldig fint.

På 3 hjul er en åpen sykkelgruppe for alle med nedsatt 
funksjonsevne, sykkel gruppa er også med i Re 
sykkelklubb. men er drifta av Landsforeningen for 
Slagrammede i Vestfold.. Om noen ønsker  å prøve å 
sykle på sittesykkel eller håndsykkel kan gruppa ordne 
dette. Ta kontakt med sykkelgruppa på telefonnummer 
901 98 305.

Sykkelgruppa på 3 hjul blir brukt i likepersonsarbeidet
Når vi besøker nye slagrammede, bare det å ha hatt 
et hjerneslag er ikke noe greit og det finnes kanskje 
ikke så mange lyspunkter da. Det er rett og slett en 
veldig vanskelig tid hvor livet blir snudd på hodet. Ved 
flere tilfeller har vi tilbudt sykkelprøving, under full 
tilrettelegging, og vi forklarer at sykkelprøving er trygt. 
Men nesten hver gang vi tilbyr dette, sier pårørende 
at «nei, det går ikke». Pårørende forteller oss at den 
slagrammede ikke klare å sykle i det hele tatt, ikke kan 
forskjell på høyre og venstre, kan ikke ditt og kan ikke datt.

Når vi har hatt sykkelprøving klarer bruker å gjøre alt 
det den pårørende sa han/hun ikke klarte.

Sykling handler hovedsakelig om:
•	 Mestring
•	 Frihetsfølelse
•	 Det å være selvstendig
•	 Å være i fysisk aktivitet.

På 3 hjul møtes jevnlig til sykkeltrening, der vi også 
trener på å sykle i trafikken, har det utrolig sosialt og 
morsomt, og gruppas eldste medlem er 82 år(!).
Aldersgrense for gruppa er 15 år

På 3 hjul har egen Facebook-side, søk oss opp!

Vi har aktivitetsdag med utstillinger av sykler og 
andre ute aktivitetshjelpemidler fra flere leverandører 
7. oktober. Sted: Storås skistadion i Stokke, her er 
det bindende påmelding via Facebook, dette pga. 
smittevernshensyn. 

Sykkelgruppa i LFS Vestfold 
Tekst & foto: Arne Mjåland, leder LFS Vestfold

Håvard Andreassen og Bjørn Harald 
Hasle tar en fortjent pust i bakken.


