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Regionleder
Atle Haglund

ansvarlig redaktør

Vi er nå langt inn i høsten og egentlig på vei inn 
i vintermåneden og fortsatt så henger koronaen 
over oss som en mørk skygge som på flere må-

ter hindrer oss i å nå flere av våre mål. Julen står igjen 
for døren som likevel gjør at vi ser lyst på tiden med god 
mat og familieliv.

Denne høsten har bestått av mye sofatid og tv-titting 
for mange og det har også bidratt til det positive ved at 
manges forbilde Birgitt Skarstein har stått for en del av 
underholdninga i ”skal vi danse”. Hun vant ikke som 
kjent, men fylte flere lørdagskvelder med sin flotte dans 
og kanskje ga ett godt inntrykk til funkishaterne der ute 
likevel. Det beste for meg hvis jeg noen ganger føler at 
folk er veldig usikre på meg, er i grunn og på en eller 
annen måte få kontakt. Det fungerer som oftest greit.

Nye tider og nye plattformer dukker opp på digitale 
medier som stadig blir flittigere brukt, så følg med der 
du har mulighet til å henge med. I utgangspunktet ingen 

aldersbegrensning. Ring et barn eller barnebarn for litt 
igangsetting for å komme på nett. Kanskje det egentlig 
er litt mere morsomt enn det er vanskelig, egentlig.

Uansett så håper jeg flere kan bruke nettet og finne 
saker der. På Facebook er det en side for oss funkiser 
som heter ”positivt rullende”, gå inn å bli medlem på 
denne siden du også. Denne siden har også vært omtalt 
i HandikapNytt.

Lykke til med nye utfordringer, så får vi se frem til 
bedre tider for oss alle sosialt når koronaen etter hvert 
blir mulig å beskytte seg ovenfor, så vi får satt i gang fel-
lessamling igjen. Enn så lenge, så følg med i vår digitale 
verden på nett av opplysningsarbeid og kurs ...

Til deg fra meg GOD JUL

Atle 
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Innhold:

En container full av 
muligheter s 8-9

Sære hjelpemidler

- siste nytt på hjelpemiddelfronten, 

s 10

Slagdagen - FAST-regelen redder liv. 

F - Fjes, Lammelser i ansiktet

A - Arm, Kan personen løfte begge   
  armene over hodet?

S - Språk, Snøvler personen eller  
  problemer med å prate?

T - Tid, Om ett eller flere av disse  
  stemmer haster det, Ring 1-1-3

s 12

Poliodagen

- Polio er ikke utryddet i verden. I Norge er 
det ca. 10 000 Polio-overlevere. I perioden 
1950-54 hadde vi over 4 000 rapportert 
tilfeller i Norge, og over 500 døde. 

s 27
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Anna-Lisbeth Mikalsen
Regionkontorleder

Likestilling, CRPD og 
Menneskerettighetsloven

Stortinget skal i starten av 2021 behandle et forslag fra 
SV om å inkorporere funksjonshemmedekonvensjonen 
(CRPD) i Menneskerettighetsloven. Vi i Handikapforbundet 
mener at det er på høy tid at også vår konvensjon tas inn 
i loven, slik som bla barnekonvensjonen og kvinnekon-
vensjonen. Derfor har vi sendt oppfordringer til alle våre 
stortingsrepresentanter om å stemme for dette forslaget. 

Dette er en viktig sak for Norge, fordi formålet med Men-
neskerettighetsloven er å styrke menneskerettighetenes 
stilling i norsk rett. Vi mener at funksjonshemmedes men-
neskerettigheter må stå like sterkt i Norge, som alle andre 
borgeres rettigheter.

Funksjonshemmedes likestillingskamp er den glemte 
likestillingskampen. Samfunnets syn på oss er at vi først og 
fremst er annerledes og har spesielle eller andre behov enn 
folk flest. Likestilling handler om menneskets rett til å være 
likestilt, til å ta egne valg og ha samme muligheter som 
andre. Folk flest tar friheten til å delta i samfunnet som en 
selvfølge. Vår hverdag består av mange menneskeskapte 
hindringer og fordomsfulle holdninger. Konsekvensene er 
at vi ikke kan leve frie liv og delta på lik linje med andre i 
utdanning, arbeid, kultur og samfunn.

Diskrimineringen av funksjonshemmede er grundig 
dokumentert. 125 frivillige organisasjoner i Norge har i 
Alternativrapporten til FN (2019) gitt et tydelig bilde av 
diskrimineringen. Forskningsrapporter, offentlige utred-
ninger og erfaringstilbakemeldinger fra organisasjonene 
og tilsynsmyndighetene har i snart 50 år varslet klart og 
tydelig at funksjonshemmedes menneskerettigheter brytes 
ofte og systematisk i Norge.

Norge fikk i 2019 kraftig kritikk fra FN for alvorlige og 
systematiske brudd på menneskerettighetene. Tilsvarende 
kritikk er også gjentatte ganger uttrykt fra Diskrimine-

rings- og likestillingsombudet, ikke minst i «Ombudets 
rapport til FNs komité for rettighetene til mennesker med 
nedsatt funksjonsevne» (2015). 

Ved å innarbeide konvensjonen i Menneskerettighetsloven 
vil Stortinget gå fra ord til handling, og anerkjenne at 
funksjonshemmedes likestilling handler om menneskeret-
tigheter. CRPD må da legges til grunn ved norske dom-
stoler og brukes som rettskilde. På denne måten vil CRPD 
få status i lovverket på lik linje med kvinnekonvensjonen, 
barnekonvensjonen og andre sentrale konvensjoner.

La oss håpe at 2021 blir året da funksjonshemmede får 
samme rettigheter som andre borgere i Norge.

Med ønske om en riktig bra jul og et godt likestilt år!  
- Anna-Lisbeth

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!



Booking: 3207 8500 eller e-post: booking@storefjell.no 
Onlinebooking på storefjell.no

FJELLET
Jul og nyttårsfeiring pa

Storefjell og Golsfjellet gir deg muligheter 
du skal lete lenge etter andre steder.

Julefeiring
23-26.12

Opphold i dobbeltrom inkludert 1/2 
pensjon (frokost og julebuffet).

Pris pr person pr døgn: 
Fra kr 1.395,-

Nyttårsfeiring
30.12-3.1

Opphold i dobbeltrom inkl. 1/2 pensjon 
(nyttårsbuffet torsdag). 

Pr person 2 døgn: Fra kr 3.590,-
Pr person 3 døgn: Fra kr 4.785,-

Julebord
13.11-13.12

Inkludert aftensbord fredag,frokost 
stort julebord lørdag, frokost søndag.
Pris pr person 2 døgn i dobbeltrom: 

Fra kr 2.840,-

Romjulsferie
26-30.12

Opphold i dobbelrom inkl. 1/2 pensjon 
Pris pr person pr døgn: 

Fra kr 1.195,-

Tillegg enkeltrom kr 350,- pr person pr døgn
Barnerabatter 
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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

775

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

STATSBYGG.NO 

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

Foto: Rampen i Eidsvollsbygningen
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GGGGGGustavsen
www.gustavsenas.no

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

Treskjæring • Trefresing • Tredreiing

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

www.brekke-eiendom.no

EIKER 
HUSBYGG AS

Anemonevn. 5
3050 Mjøndalen

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

epost: erik@eikerhusbygg.no

www.kongsberg.com

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

 

 

 

Din samarbeidspartner innen:
Adressering  • Plastpakking  • Håndarbeide • Pakking

Tlf .: 32 21 08 70 • www.vinn-drammen.noTlf .: 32 21 08 70 • www.vinn-drammen.no

ann DNF_Layout 1  25.01.13  13:41  Side 2

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

Hostvetveien 370, 3618 Skollenborg
Tlf. 32 86 78 00 | E-post: firmapost@stiltre.no | www.stiltre.no

Circle K Vik
Holeveien 1741
3530, RØYSE
Tel. +47 32 16 13 04

• Periodisk kjøretøy kontroll 
PKK

• Service og reparasjon av de 
fleste merker

• Reparasjon og vedlikehold av 
AC-anlegg

• Salg av deler og rekvisita
• Salg av dekk og felger (skaffer 

på bestilling)

For deg med person og varebil:

www.bulder.no/verksted/solbergmoen 
Adresse: Tverrveien 3, 3058 Solbergmoen 
Telefon: 95 20 20 48 | Mail: verksted.Solbergmoen@bulder.no

S O L B E R G M O E N
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En container  
full av muligheter

Sykkelgruppa På 3 hjul ønsker å være med å bidra til å tilgjengeliggjøre 
uteaktivitetsmidler for funksjonshemmede. 

Tekst og foto: Arne Mjåland

Vi ønsker å være med å øke interessen for fysisk aktivitet, 
både sommer og vinter. Det er søkt om midler til å kjøpe 
en container som skal brukes til et lager av aktivitets-
hjelpemidler. Containeren skal stå på Storås skistadion i 
Stokke. I 2020 gjorde sykkel gruppen en avtale med Nav 
Hjelpemiddelsentral, at vi får utrangerte uteaktivitetshjel-
pemidler. 

Utstyret som vi kan få er:
•	 sitte-/håndsykler
•	 tandem
•	 snø og vinter
•	 piggekjelker
•	 skilator.

Dette prosjektet er for alle som har nedsatt funksjons-
evne: Barn, ungdom og voksne. Vi har fått inn flere 
sykler for funksjonshemmede barn. En container full 
av muligheter vil bli gitt som et tilbud til alle foreninger 
som har en tilknytning til funksjonshemmede. Også San-
defjord kommune sine boliger for funksjonshemmede, 
kan benytte seg av tilbudet. Tanken er da at foreningene 
selv arrangere sine egne aktivitetsdager, for prøving av 
utstyret i containeren.
Storås skistadion er et tilrettelagt område for funksjons-
hemmede, samt rullestolbrukere. Området har 2 gapa-
huker som er spesielt tilrettelagte for rullestol. Området 
har også egne asfalterte rundløyper, et område med store 
flate partier, som er spesielt fin å utprøve aktivitetsmidler. 
Vinterstid er det en rundløype på 500 m som er flat og 
tilrettelagt. Storås har eget snøanlegg

Tanken med dette tilbudet er at folk kan komme å prøve 
ut aktivitetsmidler, og å teste disse i fred og ro. Deretter 
kan man kontakte ergoterapeuten sin i kommunen, slik 
at man kan fortelle at nå har jeg prøvd ut eks sykkel, og 
jeg klarte å sykle fint, for deretter å søke på et aktivitets-
hjelpemiddel.

Prosjektet skal være med å gi
•	 utprøving og mestring
•	 ha tilgjengelige aktivitetsmidler for vinter og sommer 

bruk, for barn, ungdom og voksne.
•	 rekruttering
•	 stimulere til økt interesse fysisk aktivitet ute

Vedlikehold av utstyr, går på egne avtaler som blir gjort 
med aktivitetsmidler leverandørene.

Vi samarbeider med
•	 Sandefjord kommune
•	 Storås skistadion
•	Vestfold og Telemark idretts krets
•	  Norges sykkelforbund
•	Quality Care
•	 Flere leverandører av uteaktivitetsmidler
•	NAV
•	NHF Oslofjord Vest
•	 Stiftelsen Vi, som skal bistå med det faglige og å synlig-

gjøre prosjektet.

Ta kontakt med oss i LFS Vestfold for mer informasjon.
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SÆRE HJELPEMIDDLER
På hjelpemiddelmesser ser man ofte det vanlige, som rullestoler, ganghjelpemidler  

og en del aktivitetshjelpemidler. 

Jeg bestemte meg før jeg besøkte denne messa, for å 
se litt etter de litt mer spesielle produktene som kan 
gjøre stor forskjell i hverdagen. Dette er ofte produkter 
som vi ofte ikke vet finnes, da vi ofte går på messer 
for å se folk og å se om det er noe nytt innenfor det 
hjelpemiddelet vi allerede har.

Denne messen kunne by på noe jeg ikke har sett før, 
fordi jeg ikke har hatt fokus på annet enn manuelle 
rullestoler da jeg sitter i en selv, men denne gangen 
hoppet jeg rett inn i rullatorverden. Noe så enkelt som 
dette, har vel ikke noe unikt å by på, eller?

Joda, rullatoren du nå sikkert allerede har tatt en 
kikk på, er av typen offroad med grove knastedekk 
og drivringer. Dette er et uvanlig syn. Jeg ba om en 
gjennomgang av produktet hvor selgeren viste meg 
at her kan du holde deg i håndtakene og gå som 
vanlig stødig, men i tillegg kan du sette deg ned på et 
ikke spesielt komfortabelt sete, men greit nok ved en 
forflytting på dårlig underlag som myk grus, plen osv. 
På snø er den også ypperlig.

Du slår ned fotplatene, selvfølgelig og bruker 
drivringene til å forflytte deg som om det var en vanlig 
rullestol. Et veldig praktisk hjelpemidden egentlig. Det 
er hjelpemiddelpartner som formidler denne. 

Et annet unikt produkt for deg som gjerne skulle 
vært, eller innerst inne burde trent, bare litte grann og 
attpåtil gjort denne aktiviteten i egen bolig, så har du 
sikkert allerede tatt en sniktitt også på bildet, og sett at 
dette er en arm- og bensykkel. 

Kjedelig tenker du kanskje, men ikke hvis du nå får 
vite at her kan du stille inn mye data som gir deg 
informasjon om din utvikling og ditt forbruk av 
kalorier og masse mer. Om du ikke syntes at bare 30 
minutter om dagen syklende foran tv er nok, så er 
alternativet, å sitte denne tiden passiv foran tv’en iallfall 
dårligere. Bruk av armer og ben på denne måten øker 
blodsirkulasjonen og har en fin effekt på kropp og ikke 
minst sjel. Er du smart kontakter du leverandøren for 
et tilbud og søker på legat om du ikke får den over 
NAV.

Tekst og foto: Atle Haglund



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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Hjerneslag rammer hvert år ca. 12.000 personer i Norge, er den tredje hyppigste dødsårsaken, og er 
en dominerende årsak til alvorlige funksjonsnedsettelser. Hjerneslag har derfor store konsekvenser 
både for den enkelte som rammes, for pårørende, for helsetjenesten og samfunnet.

Slagdagen 29. oktober

Hva er hjerneslag?
Hjerneslag defineres av Verdens helseorganisasjon 
(WHO) som en plutselig oppstått fokal eller global 
forstyrrelse i hjernens funksjoner av vaskulær årsak som 
vedvarer i mer enn 24 timer eller fører til død.

Hjerneslag omfatter hjerneinfarkter (85-90%) som 
oppstår som følge av en blodpropp. Blodpropper kan 
oppstå i selve hjernen, i pulsårene på halsen, eller det 
kommer blodpropper fra hjertet som skyldes flimmer, 
uregelmessige slag eller klaffefeil. Blodpropp skyldes 
ofte åreforkalkning i blodkarene, som blokkerer for 
blodtilførselen til hjernen.

Hjerneblødninger (10-12%) som oppstår som følge av 
blødning ved at en blodåre i hjernen brister, og blodet 
danner en blodansamling i området som er rammet. I 
tillegg kommer hjernehinneblødninger (3-5%) som er 
en akutt blødning fra store og middelsstore pulsårer 
inne i skallen, men utenfor selve hjernen.

Hvert år rammes rundt 245 personer i alderen 18-44 år 
av hjerneslag. Dette er personer i arbeidsfør alder som 
trenger nødvendig rehabilitering for å komme tilbake i 
arbeid. Når disse rammes, rammes også kollegaer, ar-
beidsgivere m.fler i tillegg til familie og venner. Det er 
viktig at arbeidsgivere også terper på symptomene på 
hjerneslag når de ansatte kurses i førstehjelp og hjerte-
startere.

Om du kjenner til symptomene på hjerneslag, kan du 
være med på å redde liv:

Kan du FAST regelen? 
F - Fjes, Lammelser i ansiktet
A - Arm, Kan personen løfte begge armene over hodet?
S - Språk, Snøvler personen eller problemer med å prate?
T - Tid, Om ett eller flere av disse stemmer haster det,

Ring 1-1-3

Se mer info på www.slag.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!

ANNONSER
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Mandag-lørdag: 14.00-23.00 Søndag: 13.00-22.00
Kjøkkenet stenger 30 min før stengetid.
www.mirawarestaurant.no

D R A M M E N

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

F L E S B E R G

G O L

Stærkeby Takst AS 
- Din takstmann i 

Drammen 
- Boligsalgsrapport, 

lånetakst & verditakst

Søm & Idestua
Brudesalong / Systue
Laila og Turid Waagø

Sentrumsveien 120, 3050 Gol
Tlf. 32074229 / 90823581

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

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

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

TØMRER 

Arne Nålby
Øren Haveby 24, 3023 Drammen

Tlf 99276596 •  jnaalby@frisurf.no

Muusøya 1, 3023 Drammen
Tlf. 982 95 186

www.promiso.no

Tlf: 32 08 61 70
www.ehi.no

https://kirkengeiendom.no

D R A M M E N

3622 Svene | post@svene-pukkverk.no | Tlf: 952 61 710

Sentrumsvegen 120, 3550 Gol
Tlf.: 32 07 40 60   //   918 05 518
 www.norskflid.no/hallingdal

G O L

H O L E

Nav Hole

S U N D V O L L E N
Hverdager: 07.00 - 23.00

Lørdag: 08.00 - 20.00 • Søndag stengt

 Navarhaugen 3, 3475 Sætre
Telefon: 917 29 735

H U R U M

Hurum Plastindustri
Åsveien 15, 3475 Hurum

 Tlf 32 79 06 86

Hallingdal Revisjon og Regnskap 
Kjell Magne Fauske
Registrert revisor - Autorisert regnskapsfører

. 

. 

Tlf.: 970 62 275
E-post: post@hallingdalrevisjon.no
Internett: www.hallingdalrevisjon.no

Bankkto.nr. 2324.16.17521 
Org.nr. 996 957 659 MVA

Gamlevegen 6, 3550 Gol

Hallingdal Revisjon og Regnskap 
Kjell Magne Fauske
Registrert revisor - Autorisert regnskapsfører

. 

. 

Tlf.: 970 62 275
E-post: post@hallingdalrevisjon.no
Internett: www.hallingdalrevisjon.no

Bankkto.nr. 2324.16.17521 
Org.nr. 996 957 659 MVA

Gamlevegen 6, 3550 Gol

 
3003 f.o.h

Skiing since ever!

www.kamben.no

Telefon: 479 79 252
Mail: post@revisorteam.com
www.revisorteam.com

• REVISJON • ATTESTASJON 
• RÅDGIVNING
• REGNSKAP • SKATT • AVGIFT
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- NHF Ung Voksen

Hilsen fra NHF Ung Voksen
INNSPILL TIL TEMA /AKTIVITET 2021 I KORANANS TID

NHF UngVoksen holder den viktige aktiviteten oppe 
i denne spesielle situasjonen vi er i, ved å kjøre noen 
webinarer selv. Og inviteres med i webinarer NHF og 
NHFU arrangerer som er innholdsrike i forhold til den 
viktige kampen om likestilling for funksjonshemmede 
og våre rettigheter. Disse deler vi på vår facebookside 
NHF UngVoksen og Norges Handikapforbund. 

Vi i NHF UngVoksen vil fortsette og ha webinarer neste 
år også. Fordelen med å treffes digitalt er at vi kan nå ut 
til flere og vi alle slipper å måtte bruke mye tid og krefter 
på å reise fra A til B. Vi kan også møtes oftere digitalt. 
NHF er også veldig opptatt av at våre medlemmer skal 
ha det best mulig i den krevende situasjonen vi vet at 
mange står oppe i. Vi ønsker veldig gjerne å høre fra deg. 
Hva kunne du tenke deg at UngVoksen kunne hatt som 
tema el aktivitet på et webinar/videomøte som du ville 
delta på? Kanskje du selv har et tema el en hobby du 
ønsker og dele med andre. Et politisk tema du brenner 
for, en rettighet du ønsker vi kan sammen sette fokus på 
i UngVoksen. Om du ønsker og møtes i mindre grupper 
digitalt er det også en mulighet. Bare ta en digital kaf-
fekopp sammen med noen. 

Arbeidsgruppa i NHF UngVoksen er også i gang med å 
lage vår egen nettside på nettsiden til NHF. Den ønsker 
vi å fylle med informasjon, rettighet, politisk temaer, 
matoppskrifter, bokanbefalinger, ungvoksen nettverk ut 
i regionene osv.

Jeg ønsker veldig gjerne å komme i kontakt med deg der 
ute for å få innspill, ideer, samtaler til hva vi sammen 
kan gjøre digitalt el kanskje fysisk i 2021. Du kan nå meg 
på epost birgitteh@nhf.no eller på Facebook eller SMS 
988 42 221. 

Sammen får vi til et sterkt felleskap for unge voksene og 
den viktige kampen mot full likestilling og menneske-
rettigheter for funksjonshemmede!

Da vil jeg avslutte med å ønske deg en fin adventstid! 
Gjør noe som gjør deg glad! Ta vare på deg selv og de 
rundt deg! Husk at vi står sammen i den litt usikre tida. 

Birgitte H Kristiansen 
Koordinator NHFUngVoksen



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

Vår kraft - din energi!
3830 Ulefoss

Tlf. 35 94 90 00 • www.mtenergi.no

Seljord Rekneskapsservice AS
Nyvn. 3A, 3840 Seljord

Tlf. 35 05 80 00
www.seljordregnskap.no

Foss Elektro AS
3919 Porsgrunn, tlf. 35 59 53 42

P O R S G R U N N

N O T O D D E N
Lidalen Grustak AS

Gransherad vegen 103, 3677 Notodden, tlf 35 02 28 23

KRAGERØ • Tlf: 35 98 02 64

K R A G E R Ø

Strandgt. 1, 3960 Stathelle, 
Telefon 915 59 475

P O R S G R U N N

N O M E

Jensen Transport AS
Ajertangen 16, 3825 Lunde

Tlf: 35 94 73 74

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

Amundsen Bygg AS
Bjønnveien 23
3962 Stathelle
Tlf. 916 45 560

www.amundsenbygg.no

Byggmester
Anders Olsen AS
Bråtaneveien 6, 3780 Skåtøy

Tlf: 922 25 985
E-post: snekk-tj@online.no

S I V I L A R K I T E K T E R
   M N A L

Lyngbakkvegen 1, 3736 Skien
Tlf. 35 58 70 70 • autostrada.com

www.nordan.no

Århusvegen 220, 3721 Skien
Tlf: 952 51 545 | E-post: per@laurits1.no

post@auto1skien.no
Tlf.: 35539146  |  www.auto1skien.no

S K I E N

Raymonds Transport AS

Romnesvegen 78 A, 3830 Ulefoss
Telefon: 35 52 14 94

www.betonmast.no
Schweigaardsgate 34 E, 0191 Oslo

Tlf.: +47 22 17 54 80

B Ø
Hellestad Sandtak AS

Hegnunvegen 131, 3804 Bø i Telemark, tlf. 35 95 01 49

K R A G E R Ø

En stor takk 

til alle våre

annonsører
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S A N D E F J O R D

H O R T E N

Gamle Eidsfoss Kro
Bråtagata 47B, 3095 Eidsfoss, tlf. 33 05 70 00

H O L M E S T R A N D

BORREVEIEN
Tlf. 33 08 49 00

BORREVEIEN
Tlf. 33 08 49 00

ÅPNINGSTIDER 08-22  |  LØRDAG 0800-2100
  Følg oss på facebook: @MenyBorreveien

Olav Askjer Kran 
og Transport AS

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

www.masterregnskap.no

Torsvang 3, 3271 Larvik
Telefonnummer: 33 11 70 00

 Thorøyaveien 21
 3209 Sandefjord

Tlf : 405 55 976 • www.hkregnskap.no

N Ø T T E R Ø Y

L A R V I K

T J Ø M E

H O L M E S T R A N D

L A R D A L
Streterestranda 90

3290 Stavern
Tlf: 33 19 56 01 / 99 10 72 73

post@streterecamping.no

www.stretere.no

Tlf. 922 02 422 • post@bergsror.no
https://bergsror.no/no/

L A R V I K

S A N D E

TORMOD BJØRNDALEN
Hvasservn. 229 - 3148 Hvasser

ØMRER• TILBYGG 
• NYBYGG

REPARASJONER
Mob. 928 84 508 Putten 21 C - 3148 Hvasser

T Ø N S B E R G

TØNSBERG
Måkeveien 1A, 3112 Tønsberg

Tlf. 48 07 30 00

agendaregnskap.no

TØNSBERG

Steier - Næss AS
3241 Sandefjord, tlf. 33 45 40 80

S A N D E F J O R D

http://bmde.no/

www.wilhelmsenchemicals.no

Vi utfører tjenester innen 
 Graving og drenering 
 Støttemurer  
 Hager og gårdsplasser 
 Steinarbeider 

 Grøntvedlikehold 
 Beplanting og hekker 
 Beskjæring/trefelling 
 Snøbrøyting og strøing 

17
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Kjølemedie: R32. CO2-ekvivalent: 0,675 tonn. Kjølemediefylling: 1,0 kg.

Behagelig inne. Uansett ute.

DIN LEVERANDØR 
I HALLINGDAL

Tlf 32 07 60 50  
www.gkof.no

Integrert WiFi 
Testet til -35°C 
3100W ved -25°C 
Energimerke: A+++ 
SCOP 5,1 

TOPPMODELLEN

GKOF_186x123.qxp_Layout 1  17.08.2020  16:00  Side 1

STRAI KJØKKEN HALLINGDAL
Enden 1, 3550 Gol, Tlf: 94 02 63 20
 

ECIT Solutions
– Vi gjør det enklere å drive selskap

+47 92 200 200     |     ecit.no/solutions
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DIN LEVERANDØR 
I HALLINGDAL

Tlf 32 07 60 50  
www.gkof.no

Integrert WiFi 
Testet til -35°C 
3100W ved -25°C 
Energimerke: A+++ 
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STRAI KJØKKEN HALLINGDAL
Enden 1, 3550 Gol, Tlf: 94 02 63 20
 

ECIT Solutions
– Vi gjør det enklere å drive selskap

+47 92 200 200     |     ecit.no/solutions

Grenland Konferansesenter 
Sundbyveien 233   3961 Stathelle

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

Tron Taalesen
Selger 

Mercedes-Benz Varebil
+4790076361

tron.taalesen@bos.no

Bedriftsveien 120, 3535 Skien
Tlf: 35 50 90 00 * www.bos.no

Salg nyttekjøretøy
Thomas Myrtvedt

Selger
Peugeot varebil

+4792063453
thomas.myrtvedt@bos.no

Vi er leverandør til samfunnskritiske tjenester

Vi leverer tjenester til alle 
i Nome kommune.

Flytteoppdrag, hagearbeid, ved,
vedlikehold og mye mer.

Tlf. 92340340
www.ideakompetanse.noAvdeling Nome

Bli med turgruppa Klart Det Går på tur! 
Vi har aktiviteter i Telemark en gang i måneden og 
en årlig ukestur på Hardangervidda - “Rubenstur”. 

Les mer om vårt tilbud her: 
https://telemark.dnt.no/dnt-tilrettelagt

Besøksadresse: Torggata 15, 3717 Skien, 
Telefon: 35 53 25 55   •   Mobil: 90868182

https://telemark.dnt.no/ 

www.jamas.no

Rimelig fiskeutstyr til hobby og yrkesfiskere på nett

Kjølemedie: R32. CO2-ekvivalent: 0,675 tonn. Kjølemediefylling: 1,0 kg.

Behagelig inne. Uansett ute.

DIN LEVERANDØR 
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TOPPMODELLEN
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ECIT Solutions
– Vi gjør det enklere å drive selskap

+47 92 200 200     |     ecit.no/solutions
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- aktuelt

Blir du diskriminert?

Foto: colourbox.com

Noe av det viktigste vi kan gjøre for å komme diskrimineringen til livs, er å vise at det 
skjer. At det er samfunnet, og ikke vi, som er feil. Vi i handikapforbundet har laget en 
digital postkasse for diskrimineringshistorier, slik at vi kan samle og vise fram den virke-
ligheten funksjonshemmede møter i Norge i dag. Vi trenger alle de historiene vi kan få, 
og vi vil gjerne høre din også. Vil du fortelle om diskrimineringen du har opplevd? Trykk 
på lenken under for å komme til postkassen

NB! Det kan gjøres helt anonymt. 

https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=14HYA1TNLJ36
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- aktuelt

Inkluderende opplæring 
– informasjon og tips til foreldre
Foreldre til barn med funksjonsnedsettelse opplever ofte at det er vanskelig å finne fram i 
rettigheter og muligheter for sine barn i skolen. SAFO ønsker derfor å bidra med informa-
sjon og tips fra andre foreldre gjennom nettressursen Inkluderende opplæring. Her finnes 
nyttig informasjon om rettigheter og muligheter, og du finner tips fra erfarne foreldre.  
Mer informasjon på safo.no

Stortinget sa nei til tidsfrister for når 
Norge skal være universelt utformet

Høyre, Venstre, KrF og Frp avgjorde 3. november 
at funksjonshemmede fortsatt skal bli ekskludert 
på ubestemt tid. Funksjonshemmede settes bakerst, 
også denne gangen. Det sa SVs Karin Andersen når 
Stortingsflertallet sa nei til forslaget om å sette en tids-
frist for når Norge skal være universelt utformet. SV, 
Arbeiderpartiet, Senterpartiet, MDG og Rødt foreslo 
både klare forpliktelser og mål. Et eksempel på tiltak er 
”Veikartet for skole” hvor direktoratet har laget en plan 
om hvordan vi kan sikre at alle barn får mulighet til å 
gå på sin egen nærskole innen 2030. Direktoratet har 

hatt planen til ekstern samfunnsøkonomisk vurdering, 
og konklusjonen er krystallklar: Dette er ikke bare lønn-
somt, det er nødvendig for å oppfylle de internasjonale 
menneskerettigheter Norge er bundet av.
Likevel sier Regjeringspartiene, Høyre, Venstre og KrF 
et rungende NEI. De får støtte fra FrP, og dermed fikk 
dessverre Karin Andersen rett igjen. Funksjonshem-
mede blir satt bakerst igjen.
Også forslaget om sterkere rettigheter til familier med 
funksjonshemmede barn ble nedstemt.

Foto: colourbox.com
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NHF Søndre Vestfold

Så var tiden her til en ny liten hilsen fra oss i NHF Søn-
dre Vestfold. Det er en underlig tid vi lever i, ingenting 
blir som forventet, ikke en gang været er som normalt 
på denne årstiden, men samtidig så er restriksjonene vi 
lever etter ganske så normale for en stor del av oss. 

Hva gjør vi så i denne underlige tiden? Vi har en del 
likepersonsarbeid, vi tar i mot henvendelser, vi svarer på 
forskjellige høringer og vi prøver planlegge fremover slik 
at vi er klare når vi en gang i tiden kan starte opp igjen 
med fysiske møter, nå foregår mesteparten digitalt. 

Det har skjedd en liten nyhet hos oss da, vi bytter 
postadresse, mange lurer nok på hvorfor vi gjør det, det 
er rett og slett en følge av tiden vi lever i nå. Vår nye 
postadresse er: Norges Handikapforbund Søndre Vestfold, 
Postboks 87 Fritzøe Brygge, 3285 Larvik.

Eposten vår er som før: nhf.sondre.vestfold@nhfoslo-
fjordvest.no og tlf er som før 48394416, så har du lyst til 
å slå av en prat er det bare å sende et brev, en mail eller 
ringe. Tar vi ikke tlf når du ringer, så ringer vi deg opp 
så fort vi kan. 

Nå skulle vi egentlig vært midt i innspurten til plan-
leggingen til arrangement til 3. desember som er FN sin 
internasjonale dag for funksjonshemmede, som vi pleier 
feire med NHF Grenland. Men i år så får vi dessverre 
ikke hatt noen fysisk møte, stort sett alt vi gjør fremover 
i tiden må bli digitalt pga restriksjonene vi lever i. 

Vi synes at når alt skal bli digitalt, kan det bli vanske-
lig for mange av dere, for vi har nemlig mange på vår 
medlemsliste som ikke er digitale og hva da? Hvordan 
kan vi løse dette på en god måte? Har dere innspill så tas 
det imot med stor takk.

I forrige Grenseløst skrev vi litt om en sak vi jobbet 
med i forbindelse med kommunale omsorgsleiligheter 
og manglende vedlikehold, det er en sak vi fremdeles 
jobber tett på. En annen ting vi undrer oss litt på er 
forskjellen fra kommune til kommune når det gjelder 
ventetid på ergoterapitjenester. Ut fra tlf vi får så er det 
ikke bare ventetid på ergoterapi men det er også mange 
som må vente på teknikere som skal komme å reparere 
hjelpemidler og akkurat det er skummelt å tenke på. Så 
uansett hvor vi snur oss så ser vi at COVID 19 setter 
en stopper for mye og gir en vanskeligere hverdag for 
mange, som allerede har det tøft. 

Før de siste strenge restriksjonene kom så rakk vi 
akkurat å avholde et organisasjonskurs, et slikt kurs 
er kjempeviktig for de som skal utføre styrearbeid, 
opplæring er viktig. Og det som gjorde vårt kurs ekstra 
spennende er at vi valgte å kjøre det sammen med en 
landsforening, for samarbeid på tvers innad i organisa-
sjonsfamilien er viktig. Vi er kjempeglade for det sam-
arbeidet vi har både med NHF Grenland og med LARS 
Oslofjord Vest (Landsforeningen for ryggmargsskadde). 
På den måten kan vi lære av hverandre, vi kan få ideer av 
hverandre og det gir et økt fellesskap, for utfordringene 
er jo mye av samme. 

Vi har et ønske når restriksjonene blir mer opphevet 
at vi også kan få til et kurs om interessepolitisk arbeid 
i hele NHF familien, et slikt kurs ønsker vi at også skal 
kunne være åpne for våre medlemmer og ikke bare de 
som er i styrene. Vi ser nemlig på et slik kurs som en 
mulighet til å verve flere brukermedvirkere for det er 
ikke til å legge under en stol at det trengs.

Lurer du på hva en brukermedvirker er så kan du 
kontakte Anna-Lisbeth på regionskontoret. Hennes 
mail er anna-lisbeth@nhf.no

I tiden som kommer nå fremover, så nærmer det 
seg også jul, vi vet ikke noe om hvordan julen blir, men 
vi håper at virussituasjonen er slik at vi kan møte våre 
familiemedlemmer og feire jul med dem. Vi håper også 
at alle har noen de kan feire med sammen med. En ting 
er i alle fall sikkert, og det er at det er ting man kan gjøre 
som ikke skal medføre smittefare, det er å løfte opp tlf 
og ringe noen du ikke har pratet med på lenge. En god 
samtale er oppkvikkende for humøret og kan glede noen 
andre.

Har du innspill til tema vi kan ha enten digitalt eller 
fysisk når den tid kommer, så håper vi at du tar kontakt, 
enten via tlf, brev eller epost. 

Så gjenstår det bare å ønske dere alle en riktig god og 
sikker førjulstid, en trygg og god jul når den tid kommer 
og et godt nytt år som vi håper at blir bedre enn dette 
året har vært. Vi håper at vi ses snart. 

Hilsen fra Styret i NHF Søndre Vestfold



L I E R

ACCEPT
RENHOLD OG KANTINE

K O N G S B E R GH U R U M
HURUM ENERGIVERK AS

Øvre Skoledalen 12
3482 Tofte

Tlf. 32 79 20 00

V O L L E N

www.stenseth-rs.no

avd. Tofte
tlf. 32 79 42 49

avd. Sætre
tlf. 99 30 70 10

Avd. Tofte  •  Tlf. 32 79 42 49

Nordre Ruavei 11, 3614 Kongsberg
Tlf : 916 93 669

Tlf. 32 72 20 00   • service@visluft.no

Kobberbergsveien 8, 3615 Kongsberg
Telefon 32 72 32 00

www.autogarden.no/

Bryn Bydrift AS holder på med sommer og vintervedlikehold
og har gjort dette siden etableringen av selskapet i 1985.

post@brynbydrift.no | Tlf: 32 73 12 04 | www. brynbydrift.no

www.hosfunnemark.no

Graving- brøyting- feiing- transport- kantklipping- veivedlikeholdt

HS MASKIN AS
LAUGERUDÅSEN 28 3618 SKOLLENBORG | post@hs-maskin.net

HVITTINGFOSS
Sentrumsveien 7, 3647 Hvittingfoss

Kongsberg galaxy Pizza as
Åpningstider: 11-23

Telefon: 327 22 327

Søhus Transport
Runden 13, 3647 Hvittingfoss

Telefon: 32855329

«Vi støtter stolt vårt lokallag» 

K R Ø D S H E R A D

Ringnesvein 10, 3536 Krødsherad
www.krodsherad.kommune.no

Lierstranda 52, 3400 Lier
Tlf. 32 84 81 70

www.lierblikk.no

L I E R

Fruene Haugestad AS
Haugestadbakken 7, 3400 Lier
Telefon:  32 84 58 58
www.fruenehaugestad.no

Ivar Tanum Entreprenør AS
Autorisert maskinentreprenør

Telefon: 32 84 14 25
E-post: post@ivartanum.no

www. ivartanum.no

M O D U M

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

Falkeveien 19, 3475 Sætre
Tlf. 97 09 84 82

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

www.rodbysetra.no

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

www.rodbysetra.no

Mur og Pipeservice AS 
- for bedre service!

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

N E D R E  E I K E R

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)

Sommerstad 
Anleggsservice AS
Røedsjordet 8 B, 3480 Filtvet

Tlf. 976 53 352
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Store smil på Sagvollen på Hadeland

Norges Handikapforbund Hadeland arrangerte aktivi-
tetsdag for barn, unge og voksne med funksjonsnedset-
telser den 20. september på Sagvollen i Gran. 

Styret hadde planlagt flere aktiviteter i løpet av året, 
men som andre frivillige organisasjoner har vi dessverre 
måttet avlyse alt på grunn av covid-19. I fjor hadde vi en 
flott dag på Ulsnestangen med over 100 deltagere; med 
hundekjøring, padling og grilling. I år måtte vi forsøke 
å tenke litt nytt. 

Det er mange som har vært hardt rammet av pande-
mien, og vår medlemsgruppe har vært blant de hardest 
rammede med tap av helsetjenester, terapiridning, ha-
biliteringstjenester, fysioterapi og stengte dagaktiviteter. 
Når det bare har vært lov med én eller få lekevenner, har 
det vært ekstra vanskelig for dem som ikke har blitt valgt 
som den ene. Mange av oss har tydd til reiser i Norges 
langstrakte land, naturen og det den har å by på, noe 
som har gitt gode minner og fine mestringsopplevelser. 
Det er dessverre ikke slik at det er så lett for alle å benytte 
seg av de fine friluftsområdene vi har på Hadeland, da 
mange har behov for tilrettelegging og ledsagere. Vi i 
styret mente derfor at det var ekstra viktig å få til noe 
for vår gruppe, og måtte gå i tenkeboksen for å finne 
ut hvordan vi skulle løse dette mens vi overholdt smit-
tevernreglene.

Løsningen ble en fin uteaktivitetsdag med bål, natursti, 
fiskekastekonkurranse og medbrakt nistepakke. Sagvol-
len i Gran kommune var for mange en uoppdaget perle, 

og vi fikk flott vær og billedskjønne omgivelser. Noen 
av oss syntes det var som å komme til Bakkebygrenda! 
Utedoen ble tilrettelagt med en hjemmelaget rampe, og 
håndspriten stod tilgjengelig på en stubbe, selvfølgelig i 
passende rullestolhøyde. 

Det var utrolig moro å se unger både med og uten rulle-
stol som koste seg med å kaste etter fisk (riktignok uten 
at den beit). For noen var det ikke så viktig med agn hel-
ler, for det var deilig bare å komme seg litt ut. Manglende 
fiskelykke førte ikke til sure miner, og det ble i stedet 
fine premier fra som vi hadde fått fra næringslivet og 
jeger- og fiskeforeningen. Takk for en flott dag!

Med vennlig hilsen 
Norges Handikapforbund Hadeland v/styret

NHF Hadeland dekker tre kommuner i to fylker. Lun-
ner og Jevnaker har havnet i Viken (Lunner har f.eks 
valgregion i Akershus og Jevnaker til Buskerud) og Gran 
har gått til Innlandet.

Kontaktperson til NHF Hadeland er Kelly Galloway  
Tlf: 934 42 644 og e-post: hadeland@nhf.no.
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3. desember
FN-dagen for funksjonshemmede

- FN-dagen 3. desember

FN Dagen for funksjonshemmede er 3. desember. Som 
symbol for markeringen av FN Dagen har vi i Handi-
kapforbundet valgt snøkrystaller fordi alle snøkrystaller 
er unike og vakre. Hver for seg kan snøkrystaller være 
skjøre, men sammen med andre snøkrystaller kan man 
lage snøballer eller snøskred som er fulle av kraft.

På årets FN dag ønsker vi å kvitte oss med dårlige hold-
ninger en gang for alle, enten ved å brenne dem eller 
begrave dem for godt. 

Krøpling! Lat! Trygdemisbruker!

«Om de handikappede absolutt vil danse, kan de vel lage 
sitt eget danseprogram.

Nei fysj, hvem vil se på folk i rullestol danse?»

«De må jo være fornøyd med den hjelpen de får. Det finnes 
mange gode tilbud

for sånne som dem.»

 «Du må dø. Sånne som deg fortjener ikke å leve!»

Ordene over er bare noen av eksemplene på fordommer, 
hets og hat som funksjonshemmede møter hver eneste 
dag. 

2020 er det store holdningsendringsåret i NHF, og dette 
skal også prege FN-dagen for funksjonshemmedes men-
neskerettigheter den 3. desember. For å få med oss ALLE 
over hele landet og ivareta godt smittevern, vil vi i år 
satse ekstra stort på en digital markering. Her vil vi by 
på livesending gjennom store deler av dagen med appel-

ler, filmvisninger og Norge Rundt-sendinger med gode 
underholdningsinnslag – fest og protest. 

Vi håper at DU og dine blir med og markerer dagen! Du 
kan velge å være mer eller mindre aktiv, helt etter eget 
ønske.

Vi kommer til å lage kampanjemateriell i form av filmer 
og plakater, facebookrammer etc., som du gjerne kan 
bruke og spre. Lik og del om du vil!

Tilbakeblikk på FN Dagen 2018 fra stand på Hvaltorvet i 
Sandefjord. Fra venstre: Ann Kristin Semb, Tore Fredriksen, 
Inger Kvennodd, Esben Lund, Vibecke SellikenBirgitte 
Holmsen, Anna-Lisbeth Mikalsen, Anne Beate Stokken og 
Arne Mjåland som til sammen representerer NHF Grenland, 
Landsforeningen for Slagrammede i Vestfold og NHF Søndre 
Vestfold



Ø V R E  E I K E R

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

R I N G E R I K E
R Ø Y K E N

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

Stasjonsgata 2, 3050 Mjøndalen
Tel: 32 87 87 80

Verkstedveien 20, 3516 HØNEFOSS
90531111  •  tiindustrier.no

NYE CITROËN
C5 AIRCROSS 
SUV

Advanced Comfort-seter
Fjæring med Progressive Hydraulic Cushions®
3 individuelle justerbare bakseter
Bagasjekapasitet opptil 720 liter

FRA KR

303.000,-

Utvid komfortsonen

STORGATA 26 • 3510 HØNEFOSS • TELEFON 32 14 03 00
ÅPNINGSTIDER: MANDAG-FREDAG 07.30-16.30
LØRDAG 10.00-14.00 (FORUTEN SOMMERTIDER)

«Er dette komfort-
mesteren? Vi tror 
Citroën nå har 
klart det.» 
Dinside,
13.11.18

Veiledende utsalgspriser inkludert mva, avgifter. Frakt og levering 9.900. CO2 utslipp fra 106 g/km.
Drivstofforbruk blandet kjøring fra 0,40 l/mil. Bildet er illustrasjonsfoto og utstyr kan avvike. Forbehold om trykkfeil. For mer info citroen.no.

Storgata 26, 3510 Hønefoss 
www.sverre-haugli.no

Norderhovsgata 21, 3510 Hønefoss
Tlf. 32 12 22 64

www.hønefossrørleggerbedrift.no

N E D R E  E I K E R

Price Lagerbutikk AS
3055 Krokstadelva

Tlf. 32 23 10 80

N E S

Rukke, 3540 Nesbyen
www.rodegaard.no

Brødrene
Rodegård as

Røgeberg Maskin AS
Ankersgt. 16, 3513 Hønefoss

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

R I N G E R I K E

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

www.treko.no
Stakittgjerde, porter og støyskjerm

SPIKKESTAD
Nye Stasjonsvei 29, 3430 Spikkestad

Tlf. 31 29 08 50

 

KIWI PLUSS-KUNDER FÅR

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

- Ei krone her, og ei krone der!

ole.solheim@online.no

www.k2facility.no

www.pooltech.no

R Ø Y K E N

EIKER SPORT AS

kjøkken- og interiørbeslag 

nibu.no

Tlf. 906 06 680
Jakslandveien 117, 3440 Røyken

  AULIE LOMPEBAKERI AS
  

   Teglverksv. 67, 
   3057 Solbergelva
   Tlf. 32 23 60 60
   www.aulie.no

Hurumveien 19 B, 3440 Røyken
Telefon:  31 28 52 13 • Mob.: 412 57 634

post@wearmaskin.no • www.wearmaskin.no
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- Landsforeningen for Polioskadde
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Informasjon fra Landsforeningen for Polioskadde  
- Vi har lokallag i Vestfold, Buskerud og Telemark.

LFPS Vestfold - medlemsmøte

Vi møttes nok en gang til hyggelig samvær, denne gang på Torp Hotel, Fokserød, torsdag 
den 22. oktober kl. 17.00. Torunn Jacobsen ønsket velkommen til i alt 18 fremmøtte. Pga 
koronasituasjonen var det vanskelig å arrangere noen underholdning, så vi møttes rett og slett for 
å prate og hygge oss.

Før middagen ble servert, hadde vi en halv time til rådighet. Det kom et viktig innspill fra et av 
medlemmene om hvor viktig det er å revaksinere seg mot polio hvert 10. år. Dem av oss som ikke 
har gjort dette, ble sterkt oppfordret om å skride til verket og få det gjort. Det beskytter både oss 
selv og andre.

Så var det duket for middag, noe en sulten forsamling hadde gledet seg til. Alltid godt å komme til 
ferdig mat! Over dessert og kaffe gikk praten livlig rundt bordet, vi er som en stor familie, og det 
er alltid hyggelig å treffe hverandre.

Tradisjonen tro var det også utlodning av gevinster, og det knytter seg stor spenning til hva den 
enkelte pakker ut. Kveldens ”høydare” var nok en pakke med tulipanløk som vitner om en ny vår 
og lysere tider etter en langvarig ”mørketid”, i dobbelt forstand.

Vi avholder julemøtet vårt torsdag 3. desember på Torp Hotel, Fokserød, kl. 17.00. Meny og 
innhold blir presentert når vi kommer litt nærmere datoen.

Tusen takk til alle som kom og skapte en god stemning i fellesskap!

Med hilsen
Torunn Jacobsen, Leder LFPS Vestfold
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- Landsforeningen for Polioskadde

Polio truer fortsatt
Den 24. oktober er verdens Poliodag. Polio er ikke utryddet i verden. I Norge er det ca. 10 000 
Polio-overlevere. I perioden 1950-54 hadde vi over 4 000 rapportert tilfeller i Norge, og over 500 
døde.

Husk å vaksinere
2,5 mrd. barn er vaksinert mot Polio siden 1985. Polio er redusert med mer enn 99,9%. 5 av 6 
verdensdeler er poliofri. Rotary internasjonal har donert 1 862 mrd. dollar, private har gitt 600 
mrd. dollar til vaksiner. Polio viruset kan ikke leve lenge uten et menneske. Vaksinens varighet er 
omtrent 10 år, derfor er revaksinering veldig viktig.

Covid-19 og Polio
Begge smitter mellom mennesker via nærkontakt.
Polio angriper nervesystemet og gir lammelser, i hovedsak barn. Covid-19 angriper luftveiene/
lungene. Begge ligner på influensa. Polio kan ikke behandles. Vaksine er det eneste som forbygger. 

Den andre Polio-bølge
Forskere regner med, at omkring halvparten vil utvikle postpolio. Selv om polio på verdensplan 
er utryddet, så vil polio og særlig postpolio være her i mange år. Det er derfor viktig, at 
helsepersonalet fortsatt blir undervist om polio og postpolio.

Om polio
Polio spres også gjennom infisert vann og kloakk. Viruset kan skade ryggmargen og føre til 
lammelser. Hvis man har hatt polio, kan man mange år senere utvikle postpolio. Siste polio tilfelle 
på norsk jord var på begynnelsen av 1970 tallet.

Verdens Poliodag 24. oktober 2020
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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.

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
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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

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
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- Lokallagskalender

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

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 12. november)

Slik ser kalenderen ut i øyeblikket:

November 2020
24.  SAFO TVB - Dialogmøte
25. SAFO TVB - Styremøte
27. Ledermøte NHF
28. Ledermøte NHF

Desember 2020
03. FNs internasjonale dag for funksjonshemmede
03. For alle - Vi markerer FN-dagen i den  
   digitale twistposen
03. LFPS Vestfold - Julemøte
15. Regionstyret - Juleavslutning 

Januar 2021
12. Regionstyremøte

Februar 2021
17. Regionstyremøte

Mars 2021
04. LKB Buskerud - Årsmøte

April 2021
22. Regionstyremøte
23.-24. Regionårsmøte-

Mai 2021
25. Regionstyret Styreseminar

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



Kryssord

Kryssord Se løsning på side 34
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2 8 3

9 6 3

5 4 9

7

9 3 6

4 1 7

8 1

3 4 5

5 8 6

Grenland Konferansesenter 
Sundbyveien 233   3961 Stathelle

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

Tron Taalesen
Selger 

Mercedes-Benz Varebil
+4790076361

tron.taalesen@bos.no

Bedriftsveien 120, 3535 Skien
Tlf: 35 50 90 00 * www.bos.no

Salg nyttekjøretøy
Thomas Myrtvedt

Selger
Peugeot varebil

+4792063453
thomas.myrtvedt@bos.no

Vi er leverandør til samfunnskritiske tjenester

Vi leverer tjenester til alle 
i Nome kommune.

Flytteoppdrag, hagearbeid, ved,
vedlikehold og mye mer.

Tlf. 92340340
www.ideakompetanse.noAvdeling Nome

Bli med turgruppa Klart Det Går på tur! 
Vi har aktiviteter i Telemark en gang i måneden og 
en årlig ukestur på Hardangervidda - “Rubenstur”. 

Les mer om vårt tilbud her: 
https://telemark.dnt.no/dnt-tilrettelagt

Besøksadresse: Torggata 15, 3717 Skien, 
Telefon: 35 53 25 55   •   Mobil: 90868182

https://telemark.dnt.no/ 

www.jamas.no

Rimelig fiskeutstyr til hobby og yrkesfiskere på nett

33

Sudoku

Sudoku
Se løsning på side 34
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1 4 2 7 5 8 6 3 9

8 9 7 2 6 3 4 1 5

3 5 6 4 1 9 8 7 2

2 8 5 6 3 7 1 9 4

7 1 9 8 2 4 3 5 6

4 6 3 1 9 5 7 2 8

5 2 8 3 4 1 9 6 7

6 3 4 9 7 2 5 8 1

9 7 1 5 8 6 2 4 3

Toms Elektrotavler
3490 Klokkarstua, Tlf.  32 79 60 07

_____________________________________________________

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

_____________________________________________________

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

_____________________________________________________

Dinboligstylist AS, avd. Mjøndalen
Strandveien 6C, 3050 Mjøndalen, tlf. 92 82 24 74

D R A M M E N

F L E S B E R G
Arnt Bakke Transport

Lyngdalsveien 1017, 3624 Lyngdal i Numedal, tlf. 32 76 16 10

Ø V R E  E I K E R
Hobbelstad & Rønning AS

Tangengata 5, 3301 Hokksund, tlf. 32 75 30 44

H U R U M
Hurum Mølle

3490 Klokkarstua, tlf. 32 79 80 06
______________________________________________________

Sand Gård
3484 Holmsbu, tlf. 32 79 85 00

G O L

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

S I G D A L

K O N G S B E R G
Nils Løff AS

Skrubbmoen 11, 3619 Skollenborg, tlf. 32 76 33 50

Optiker Ness
Furuvn. 14, 3550 Gol, Tlf. 32 07 47 27

_____________________________________________________

Gol Taxi
3550 Gol, bestillingstlf. 32 07 42 13, Rullestolbil tlf. 909 02 873

_____________________________________________________

Wøllo Regnskapskontor AS
3550 Gol, Tlf. 32 07 49 94

_____________________________________________________

LPG Gol
3550 Gol, Tlf. 97 11 32 56

Løsning kryssord fra side 32

Løsning sudoku fra side 33
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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,-

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.

Etterlysning !
Ung og engasjert?

Er du i alderen 13 til 30 år og ønsker å fylle tiden din med noe mer? 

Har du lyst til å engasjere deg sammen med de flotte ungdommene i Norges  
Handikapforbunds Ungdom (NHFU)? 

Vil du være med å bidra til at funksjonshemmede skal få like muligheter som andre  
i Norge? Er du opptatt av menneskerettigheter? 

Om du svarer ja på en eller flere av disse spørsmålene ønsker vi å komme i kontakt 
med deg. Vi trenger flere engasjerte ungdommer som ønsker å lage aktiviteter med - 
og for unge i regionen vår. 

Om du er interessert i å bidra så send en e-post til: anna-lisbeth@nhf.no eller søk oss 
opp på FB og send oss en melding: facebook.com/NHFOslofjordVest



Plasseres på bakside

Returadresse:
Norges 
Handikapforbund
Oslofjord Vest
Skogergaten 1
3112 Tønsberg


