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Hei på dere!

Regionleder
Gro Rohde

ansvarlig redaktør

De fleste har sikkert fått med seg at årsmøtet for 
2021 ble avholdt i april, men denne gangen ble 
det jo litt spesielt pga Covid 19 situasjon som 

gjør at vi ikke kan møtes fysisk, men det måtte gjen-
nomføres digitalt, som stort sett all møtevirksomhet og 
annen aktivitet har vært siden mars 2020.  Jeg ble både 
overrasket og litt satt ut når jeg fikk spørsmålet om jeg 
ville stille på valg som leder, så jeg trengte å «gå noen 
runder med meg selv» og ta en lang god prat med Atle, 
som for meg har vært en god støtte og en inspirasjon. 
Det var liksom litt skummelt å skulle hoppe rett fra et 
vara verv etter en periode i et regionstyre, til et leder-
verv for en region, det var litt mer skummelt enn å være 
leder i et lokallag. Men jeg er heldig, jeg har med meg 
en utrolig fin gjeng med masse kompetanse og i tillegg 
har vi jo også Anna-Lisbeth på regionskontoret, så da 
blir det litt som Pippi sier: «Dette har jeg ikke gjort før 
så det går sikkert bra» og lasset dras jo ikke alene, men 
sammen. I tillegg til at jeg også har muligheten til å løfte 
telefonrøret og ringe å prate med Atle, som fremdeles er 
vår supergode tilgjengelighets guru.

Jeg skal i denne utgaven av GRENSELØST fortelle litt 
om meg, helt ny i organisasjonslivet er jeg ikke, jeg har 
mange års erfaring innenfor organisasjonsliv, både som 
mamma til barn, nå unge voksne med funksjonsned-
settelser og fordi jeg er funkis selv. Jeg verner om mitt 
privat liv for selv om man er frivillig så skal man også få 
lov til bare å være seg selv.

Jeg har vært aktiv i regionens erfaringshjelpere i flere 
år, og har noen forskjellige interesser som bla er baking, 
matlaging, jeg har en forkjærlighet for lover og regler, 
jeg blir glad av å se soloppganger, stjernehimmelen og 
se gleden i ansiktet når noen mestrer oppgaver de har 
prøvd på lenge. Det er noen ting som får meg sint og ir-
ritert, det er politikere som har vondt i viljen til å forstå, 
systemer som diskriminerer og gjør utsatte grupper enda 
mer utsatt. Kommuner som skal utrede i øst og vest for å 
omgå at det finnes føringer, retningslinjer, rundskriv og 
intensjoner i henhold til forskjellige tjenester. Men det 

er ikke bare tjenester som er viktig, det er og viktig å 
kunne bo trygt. Å bo er så mye mer enn bare ha tak over 
hode og en fast adresse, det skal både være tilgjengelig ut 
fra både livssituasjon og økonomi og det er det ikke alle 
kommuner som helt forstår virker det som. Det har vært 
gjort store endringer i overføringene til kommunene fra 
husbanken, nå er overføringene tatt inn i rammetilskud-
det kommunene får og det fordrer at kommunene er sitt 
ansvar bevist og sørger for at midlene går til nettopp bo-
ligformål for vanskeligstilte og mennesker med nedsatt 
funksjonsevne. 

Det er en del ting som jeg brenner for og synes er 
viktig å huske på, det er at alle mennesker er like viktige, 
det er ikke en funksjonsnedsettelse som er viktigere enn 
en annen, man må huske på at alle funksjonsnedsettelser 
ikke synes, de skal ikke holdes utenfor av den grunn!

En annen ting som vi skal jobbe med er at ungdom 
og unge voksne må inn i styre og stell, de unge gjør 
en super jobb og det er de som skal ta over etter oss. 
Ungdomsarbeidet i NHF er viktig å få frem og vi må 
finne aktiviteter som passer ungdom og unge voksne, 
samtidig som det er nødvendig å ha samarbeid på tvers 
av lokallag, landsforeninger og regioner, slik at sammen 
blir vi sterke og synlige. 

Andre tema jeg er opptatt av er brukermedvirkning, 
både på systemnivå og individ nivå.  Det er et svært 
engasjerende tema, som vi må ha fokus på, det gir nem-
lig mulighet til å påvirke både hverdag og tjenester. Når 
man påtar seg et brukermedvirkerverv må man huske 
på at man representerer en hel gruppe og ikke bare egen 
funksjonsnedsettelse.

Jeg ønsker oss alle lykke til med arbeidet videre og 
håper regionen bruker styret etter behov, og ber dere 
også se frem mot sommer & sol og bedre tider der vi 
kan møtes fysisk.

Gro Rohde
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Anna-Lisbeth Mikalsen
Regionkontorleder

En ny tid

Vi har nå gjennomført historiens første digitale regionårs-
møte og hvilket spennende valg det ble på nytt regionstyre! 
Det ble ikke mindre enn 4 avstemninger som måtte til for 
å få på plass et nytt regionstyre, varaer til regionstyre og ny 
valgkomite med varaer. Resultatet av valget og presenta-
sjon av nytt regionstyre kan du lese om i dette bladet. 

En stor takk til Atle Haglund som har styrt regionen med 
stødig hånd gjennom denne rare tiden vi har hatt, og 
hvordan han har klart å tilføre mye av styrets arbeid en hu-
moristisk vri er beundringsverdig. Jeg kommer til å savne 
han som regionleder, men vi er mange som samtidig er 
veldig glade for at han kommer til å fortsette med arbeidet 
i Tilgjengelighetsutvalget vårt. 

Haglund har gitt stafettpinnen videre til Gro B Rohde som 
nå tar fatt på det viktige arbeidet som regionleder hos oss. 
Rohde har lang og bred erfaring som funkis, og jeg har stor 
tro på at også kommende styreperiode blir en aktiv periode 
der vi kommer ennå litt lengre på veien mot et samfunn der 
personer med funksjonsnedsettelser kan delta i samfunnet 
på lik linje med dem som ikke har en funksjonsnedsettelse. 

Hverdagen med korona-restriksjoner har vist oss at det 
går fint an å være aktiv selv om vi ikke kan møtes fysisk. 
Digitale møter og sosiale medier har blitt vår nye hverdag 
og dette kommer til å fortsette selv når samfunnet åpner 
helt opp igjen. Å effektivisere driften vår med digitale 
møter, kommer vi uansett til å fortsette med, da dette gjør 
at vi kan gjøre mer med de ressursene vi har. Jeg heier på 
vår nye digitale hverdag, samtidig som jeg gleder meg til 
å møte folk igjen. All fysisk kontakt kan aldri erstattes av 
digitale møter. Jeg håper virkelig at vi får til fysiske møter 
etter sommeren, men dette vil tiden vise …

Vårt viktigste arbeid i 2021 blir å endre holdninger. Dette 
arbeidet kan vi fint gjøre gjennom sosiale medier og på 
digitale arenaer. Men dette arbeidet kan ikke gjøres av 
andre, dette arbeidet må gjøres av hver og en av oss, både 
gjennom at vi blir mer bevist på hvordan vi ser på andre 

mennesker og gjennom å bli mer bevisst på hvordan vi ser 
på oss selv. 

Til dette arbeidet har vi i år fått hjelp på veien gjennom den 
norske finalen i Melodi Grand Prix. For i år gikk seieren 
til en hardtarbeidende musiker, som oftest har blitt dømt 
ned i media og av andre «forståsegpåere». Gjennom sin 
musikk, opptreden og seier i den norske finalen i Grand 
Prix viser Andreas (TIX) oss at det går an å snu noe som 
kan oppfattes av andre som noe negativt til å bli noe man 
kan bruke positivt. Dette gjorde han ved å ta eierskap til 
sin egen funksjonsnedsettelse (tix) og brukte nettopp dette 
til å jobbe frem fengende musikk. Jeg heier på Andreas i 
den internasjonale finalen, men uansett hvordan det går 
der, har han allerede gjort noe viktig for oss alle. Gjennom 
musikken har han vist oss at det går an å gå fra å være 
stemplet som den stygge andungen til å bli en stor stjerne 
og et forbilde for oss alle. For som han selv sier: Når livet 
ser som kjipest ut finnes det håp, for enten går det bra eller 
så går det over! 

Med ønske om en bra sommer til dere alle! 
- 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!
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- et kollektivtilbud til alle i Telemark! 

Transport fra hjemmet til sentrum og 
hjem igjen!  Kun kr 35 per vei! 

Bor du i et område det går sjelden buss? 
Er det langt å gå til holdeplassen? 
Prøv Flexiruter! 

 

Les mer på flexiruter.no 
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K I W I  R i s i n g ve i e n  S ki e n

Tlf: 35 02 90 10
www.notodden.bbl.no 
e-mail: post@notodden.bbl.no

Steintjønnvegen 2, 3804 Bø i Telemark
Tlf. 35 06 16 00

Epost: informasjon@sommarland.no

www.sommarland.no

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

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!

Det rimelige alternativet
Overnatting/kurs

Tlf. 35 07 32 92

www.raulandsakademiet.no

Maskineriet er kjent for godt arbeidsmiljø,
og gir gode utviklingsmuligheter for alle.

www.maskineriet.no

Grenland Konferansesenter 
Sundbyveien 233   3961 Stathellewww.pipelife.no

ANNONSER
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- NHFU

Søk oss gjerne opp på Facebook. Ønsker du å engasjere deg i regionens 
ungdomsarbeid, så send en e-post til kontoret anna-lisbeth@nhf.no

Vil du være med og fronte  
vår tids viktigste likestillingskamp?

Vi søker deg som vil være med å jobbe for vår likestillingskamp og vise fram den diskrimineringen vi 
møter i samfunnet. NHFU inviterer til en rekke samlinger som består av engasjerte innledere, verktøyene 
vi trenger for å fremme et budskap, og et felleskap for å dele erfaringer, bygge hverandre opp og stå 
sammen mot diskrimineringen. Mer informasjon om samlingene finnes på nettsidene til NHFU.

«Om de handicappede absolutt 
vil danse kan de vel lage sitt eget 
danseprogram. Nei fysj, hvem vil 
se på folk i rullestol danse?»

Krøpling! Lat! Trygdemisbruker!

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

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

Viktig melding til alle våre medlemmer i  
aldersgruppen 13. til 30 år:

Hei kjære NHFUer!
Vi i NHFU Oslofjord Vest har tenkt å arrangere 
en Kahoot! Den 13. juni og vil gjerne ha med 
DEG! Mer informasjon om dette kommer. 
Planen er også etter hvert å arrangere flere 
spennende arrangementer! Vi har opprettet en 

ny Facebook gruppe som du kan være med i 
for å holde deg oppdatert. Den nye Facebook 
gruppa heter «Medlemmer av NHFU Oslofjord 
Vest»
Med vennlig hilsen 
Emilie Kristoffersen og Julie Bløchlinger
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Verdens Ende på Tjøm
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En dukkert for alle!
Et kartleggingsprosjekt i regi av NHF Oslofjord Vest

Tekst og Foto: Anna-Lisbeth Mikalsen

For mange er det å ta seg en dukkert utendørs 
om sommeren en selvfølge, og en av de viktigste 
ingrediensene til gode sommerminner. NHF Oslofjord 
Vest ønsker med dette prosjektet å finne ut av om 
bevegelseshemmede har denne muligheten i alle våre 
kommuner, derfor ønsker vi å få en oversikt over 
tilgjengelige badeplasser innenfor vårt område.

Vårt langsiktige mål er at alle offentlige badesteder 
skal bli tilgjengelig for alle, derfor ønsker vi gjennom 
sommeren 2021 å kartlegge hvilke kommunale 
badesteder som er tilgjengelig for bevegelseshemmede i 
Vestfold og Telemark og i Buskerud i Viken. 

Prosjektet er støttet av Kartverket, og skal 
gjennomføres i samarbeid med våre kommuner. Vi 
ønsker å involvere både kommuneadministrasjonene, 
politikere og de kommunale rådene for 
funksjonshemmede i prosjektet. I tillegg trenger vi 
engasjerte folk fra lokallagene som ønsker å bidra i 
dette prosjektet. 

Det vi ønsker å undersøke er hvor mange kommunale 
badeplasser som finnes i hver enkelt kommune 
og hvor mange av disse som er tilgjengelig for 
bevegelseshemmede. For at badeplassen skal være 
tilgjengelig må vi undersøke følgende: 

•	 Har badeplassen rampe ut i vannet og har rampen 
rekkverk i henhold til forskriftene. 

•	 Har badeplassen badebinge 

•	 Er det fast dekke frem til rampen som fører ut i 
vannet 

•	 Er det HC parkering i tilknytning til badeplassen. 

•	 Dersom det er toaletter i tilknytning til badeplassen, 
skal det være HC-toalett der også. 

Om du ønsker å være med å bidra i prosjektet, så ta 
kontakt med vårt regionkontor. Prosjektet avsluttes 31. 
oktober. 

Granholmen Camping 
i Sandefjord
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Vårt nye regionstyre

Den 17. april gjennomførte NHF Oslofjord Vest regionårsmøte. Etter flere spennende 
avstemningsrunder ble det følgende styresammensetning: Vår nye regionleder heter Gro B Rohde 
og henne kan du lese om på side 2 i dette bladet. Stein Wilmann ble gjenvalgt som nestleder. Som 
styremedlemmer fikk vi Vibecke Selliken, Birgitte Holmsen og John Åge Corneliussen. Varaer ble 

Franck Tore larsen og Lise Solberg. Her kommer presentasjon av det nye styret.

Tekst: Anna-Lisbeth Mikalsen Foto: Privat
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Nestleder: Stein Wilmann 
Bor i Skien og har vært medlem 
av NHF siden 1987. Han har 
vært tillitsvalgt på alle nivåene 
i organisasjonen i mange år. 
Hans primære lokallag er NHF 
Grenland hvor han for tiden 

er Økonomiansvarlig, men han er også medlem 
av LKB Telemark. I tillegg er han også medlem 
av Sentralstyret i NHF. Dette synes han er en 
spennende jobb nå som organisasjonen er inne i en 
tøff tid økonomisk samtidig som det spirer og gror 
i organisasjonen og vi vinner mange politiske seire. 
Vår tid er nå!

Videre sier han følgende om seg selv: 
Organisasjonsarbeidet er nok min sterkeste side, 
så det er på det området jeg har mest å bidra med. 
Men selv om det er det jeg synes er morsomst å 
jobbe med og har mest kompetanse på er jeg veldig 
klar på at organisasjonsarbeidet ikke er et mål i seg 
selv. Om man sammenligner NHF med et hus er 
Organisasjonen grunnmuren som huset hvor alt det 
politiske arbeidet drives står på. En velfungerende 
organisasjon er nødvendig for at vi skal kunne gjøre 
jobben med å oppfylle samfunnsoppdraget vårt. Så jeg 
håper å kunne bidra til at regionen fungerer godt, og 
er klar for å hjelpe lokallag som har problemer med 
de organisatoriske tingene. Organisasjonsarbeidet er 
slett ikke så ressurskrevende og komplisert som mange 
tror. Og om dere ikke tror meg kan dere jo be om at 
jeg holder et organisasjonskurs for dere. Vanligvis 
kommer jeg ut til dere og holder kurset på deres 
”hjemmebane”, men det er fullt mulig å gjennomføre 
kurset digitalt. Kanskje det er noe å tenke på nå som 
man ikke får gjort så mye annet?

Organisasjonsarbeid kunne jeg drevet med 
i mange organisasjoner, men siden jeg er 
opptatt av urettferdigheten i at mennesker med 
funksjonsnedsettelser ikke har de samme rettighetene 
og mulighetene i samfunnet som resten har det blitt 
til at det er NHF som har blitt ”min” organisasjon. 
Jeg pleier å si at det nytter ikke å endre samfunnet 
rampe for rampe, det tar for lang tid. Vi må endre 
holdningene slik at universell utforming blir en 
selvfølge overalt. Så jeg blir glad hver gang jeg ser at 
noen har gjort et helhjertet forsøk. Da vet jeg at de 
har de rette holdningene. Det er likevel ikke alltid 
at resultatet er godt nok, men hvis holdningen er på 
plass er det ikke noe problem å gi dem et vink om 

hvordan det som ikke fungerer kan justeres slik at det 
vil fungere.

Når jeg har litt tid til overs utenom NHF og jobben 
min i IT-avdelingen i Arbeids- og Velferdsdirektoratet 
er min store hobby Geocaching. Det er en form for 
moderne turorientering hvor man bruker en GPS for 
å finne poster (kalles Geocacher) som er lagt ut over 
hele verden. Det ligger slike geocacher i alle verdens 
land unntatt Nord-Korea. Her i Norge er det nå over 
nitti tusen slike. Og det kommer kanskje ikke som 
en overraskelse at jeg også er engasjert i den lokale 
foreningen for Geocachere her i Telemark avslutter 
han.

Vibecke Selliken (styremedlem)
Har rundet 60 år og bor i Skien. 
Hun er kanskje den i styret som 
sier minst om seg selv, men som 
er raskest til å svare om noe skal 
gjøres. Hun hadde hjerneslag 

i 2004 og er svært engasjert som likeperson. Hun 
har og har hatt en rekke verv i NHF både lokalt, 
regionalt og i Landsforeningen for Slagrammedes 
(LFS) hovedstyre og lokalt i Telemark. I tillegg er 
hun svært engasjert som nestleder for rådet for 
funksjonshemmede i Skien kommune og i flere av 
regionens prosjekter.

For styreperioden ønsker hun å arbeide for at de 
som er brukermedvirkere i råd og utvalg på vegne 
av organisasjonen (SAFO TVB) skal få gode verktøy 
for å få gjennomslag hos politikerne slik at vi skal bli 
hørt i saker som er viktige for oss. 

Videre forteller hun at hun blir sint av 
urettferdighet og hennes hovedinteresse er å 
forbedre verden for de som kommer etter oss. Hun 
er opptatt av tilgjengelighet, aksept og likhet og blir 
glad når folk er snille med hverandre avslutter hun.

Birgitte Holmsen Kristiansen 
(Styremedlem)
Ble gjenvalgt i regionstyret, er 
38 år, gift og bor i Larvik. Hun 
sier selv at hun er interessert i 
organisasjons arbeid, gå turer, 
lese, konserter, interiør og 

gode opplevelser. Hennes styrker er at hun er sta, 
pliktoppfyllende, raus, engasjert og god til å lytte. 
Det som gjør henne glad er å tilbringe tid sammen 
med sin mann og sin katt, familie og venner. Hun 



12 

liker å ha trygghet rundt seg og at de hun har rundt 
seg har det bra! Hun er også opptatt av de små 
hverdagsgleder.

Birgitte brenner du for: Likestilling og 
menneskerettigheter og likepersonsarbeid.

For styreperioden ønsker hun å få med flere 
ungdommer og unge voksene inn i organisasjonen. 
Få mer likepersonaktivitet i form av bla samlinger. 
Bygge nettverket enda sterkere i regionen på tvers 
i form av prosjekter. Hun ønsker også å få til mer 
samarbeid med andre organisasjoner for eksempel 
Redd Barna, som i disse dager lanserer rapporten 
Fritid for alle -uten fordommer. Kristiansen 
avslutter med at hun ønsker å samarbeide med alle 
organisasjoner som bidrar til å sette likestilling og 
menneskerettigheter på dagsorden.

John Åge Corneliussen 
(Styremedlem)
Er et nytt ansikt i regionstyret, 
han er 52 år og bor på Hønefoss i 
Ringerike. Han er leder for NHF 
Ringerike og for kommunalt 
råd for funksjonshemmede i 

Ringerike kommune. Han liker å tilbringe tid med 
barna sine, fotball og mye forskjellig idrett. Han er 
flink til å lytte og til å gi gode tilbakemeldinger og er 
svært engasjert i lokalsaker.

Det som gjør han glad er når man kan hjelpe andre 
til å lykkes. Og når man kan kose seg med familie 
venner og grille og ta livet med ro. Videre sier han at  
han brenner for rettferdighet og at man ikke skal ha 
forskjellsbehandling.

For styreperioden ønsker han å bidra med 
positivitet og han håper selv at han kan tilføre noe 
positivitet i gruppen og i arbeidet, men han vil også 
prøve å suge til seg mye nytt avslutter han.

Lise Solberg (Varamedlem)
Lise Solberg er 52 år og er fra 
Hvittingfoss. Hun har jobbet 20 
år som Kvalitetsmedarbeider, 
vært litt aktiv i fagforeningen 
og hun har vært med i styre 

i LARS Oslofjord vest (Landsforeningen for 
Ryggmargsskadde) i 3 år. For styreperioden ønsker 
hun å jobbe videre med det gode arbeidet som er 
gjort fra før i regionen.

Hennes interesser er trening, håndarbeid og å 
være med familie og venner. Det som gjør henne 
mest glad er være sammen med barnebarna, familie 
og venner. Det som gjør henne aller mest sint er 
urettferdighet og når noen er slemme avslutter hun.

Franck Tore Larsen 
(Varamedlem)
Larsen er regionstyrets 
eldste medlem med sine 67 
år og han bor i Slemmestad.                                                                                                                                      
Han er leder for 

Landsforeningen For Amputerte (LFA) og har vært 
dette siden 2010. I tillegg er han styremedlem i 
LFA Oslofjord Vest og varamedlem i NHF Røyken.                                                                                                                   
Hans interesser er organisasjonsarbeid og alt som 
kan gjøres/forbedres for personer med nedsatt 
funksjonsevne. I tillegg er han meget interessert i 
ski-hopping og spesielt kvinnehopping da han har 
ett barnebarn som er ett meget stort talent i denne 
sporten.       

Om sine styrker sier han at han er en blid person, 
positiv, glad i å arbeide sammen med andre (team 
arbeid) og at han har god stå på vilje. Det som 
gjør han glad er hvis ingen har det vondt med sin 
tilværelse, og der vi kan ha muligheter til å hjelpe 
de som for eksempel har problemer med å finne 
hvilke hjelpemidler de kan få/trenger, tilgjengelighet/
universell utforming for deres funksjonshemning.  

Larsen brenner for tilgjengelighet/universell 
utforming og Habilitering og Rehabilitering.                                                            
For styreperioden ønsker han å ta tak i det arbeidet 
som Styret ønsker å drive med i perioden, være 
positiv og ha ett godt samarbeid med Styret avslutter 
han. 

Vi ønsker det nye styret lykke til  
med det viktige arbeidet!



L A R V I K

L A R D A L

H O R T E N

S A N D E F J O R D

Holmestrand 
Fjellsprenging AS
Fossv. 11, 3647 Hvittingfoss
Tlf. 97 77 07 98

BORREVEIEN
Tlf. 33 08 49 00

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

LASKENTUNET

 Thorøyaveien 21
 3209 Sandefjord

Tlf : 405 55 976 • www.hkregnskap.no

Holmfossveien 12, 3282 Kvelde | Tlf. 33 15 65 00

www.asbjorn-ness.no

LEDENDE INNEN FJELLSIKRING
Et maskinentreprenørfirma med over 40 års erfaring

VI UTFØRER FJELLSIKRING FRA LIFT & TAU:
•  Fjellbolter og bånd
•  Ras og fanggjerder
•  Steinsprang og isnett
•  Wirenett
•
•

Sprøytebetong 
Sprenging og demolering

•  Tunnelsikring
•  Løsmassesikring
•  Erosjonsikring
•  Spyle- og spettrensk
•  Vegetasjonsrydding

KAREN SOGNS VEI 49, 3275 SVARSTAD
E-POST: post@gjerden-fjellsikring.no
TELEFON: 400 03 780
www.gjerden-fjellsikring.no

GJØR KREVENDE OPPDRAG ENKLERE

LARVIK
Storgata 92, 3262 Larvik
Gratis kjøring / montering

Tlf 33 18 11 45 | Facebook: Abrahamsenkjøttforretning
www.slakterabrahamsen.no

PRETAK AS
Holmejordetveien 17, 3267 Larvik

Tlf. 977 11 011
www.jobbklaer-revetal.no

R E

A N D E B U H O R T E N

Gamle Helgeroa Marina AS
Nordgata 12, 3295 Helgeroa

Tlf. 33 18 84 14  •  Vi er på 

Åpent hele året!

S A N D E

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

Vi utfører alt innen elektriske installasjoner, 
små som store  oppdrag, ta kontakt med

Grønnligt. 21A, 3188 Horten | Tlf 33 04 52 60

Tlf. 33 78 50 80 - Fax 33 78 50 85

L A R V I K

ANDERSEN
ØKONOMISENTER AS
Einerveien 10, 3229 Sandefjord

Tlf. 33 42 31 50   •   www.aos-vf.no

Bergheimveien 9, 3269 Larvik
Tlf. 33 11 58 44  •  www.helgeklyve.no

Kilgta 9, 3217 Sandefjord
Tlf. 33 46 34 40

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

H O L M E S T R A N D

ANNONSER
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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!

               | Trosby Båt og Motor
                          Valleveien 607, 3967 Stathelle

• Nye båter • Brukte båter • Motorer
Verksted og service

Tel: 35 96 39 20 • www.trosbybaat.no

www.pipelife.no

www.jamas.no

Rimelig fiskeutstyr til hobby og yrkesfiskere på nett

ANNONSER
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Fire damer har fått heder og ære

Tekst: Stein Wilmann

2020/-21 er annerledes år, og årsmøtet i år ble også annerledes. Men en ting som var som det pleier er 
at regionstyret deler ut heder og ære i form av NHFs Heders bevis i Sølv - Sølvnålen. Denne gangen 
skulle det bli fire (i NHF-sammenheng relativt unge) damer som ble tildelt denne hedersbevisningen. 
Som en følge av at årets årsmøte var heldigitalt og ikke etterfulgt av noen festmiddag var det 
dessverre ikke mulig å overrekke sølvnålen fysisk denne gangen, og vi vet heller ikke når det blir 
mulig å samles fysisk neste gang så de må dessverre ta til takke med at sølvnålen og diplomet som 
følger med blir tilsendt i posten. Dette er de fire damene og litt om hvorfor de har fått sølvnålen:

Rigmor Larsen, LKB Vestfold

Rigmor har sittet i styret i LKB Vestfold i minst 25 år, hvilket er de fleste årene 
laget har eksistert. I disse årene har hun vært innom de fleste vervene i styret der. 
I tillegg til vervene har Rigmor også vært likeperson i mange år.

Sol Hege Nathalie Kotte, LKB Vestfold
Sol har sittet mange år som leder av LKB Vestfold, og før hun ble leder hadde 
hun også flere andre styreverv der. Sol har også hatt verv i LKB sentralt i mange 
år, deriblant flere år som leder og nestleder i hovedstyret. Og i perioder hvor hun 
ikke har hatt sentrale verv har hun likevel gjort mye praktisk (spesielt IT-teknisk) 
arbeid for LKB sentralt. 

Astrid Lunestad Torgersen, LKB Buskerud
Astrid har vært med i styret for LKB sentralt i flere år. Etter at hun gikk ut av 
styret har hun i flere år vært fagkoordinator, dvs. vært med i LKBs fagråd som 
legperson sammen med fagpersonene der. Astrid har brukt mye tid på å tilegne 
seg og spre videre kompetanse om bekkenproblematikk. Hun har også vært både 
nesteleder og leder i lokallaget i Buskerud gjennom flere år.

Vibecke Selliken, NHF Grenland
Er for tiden varamedlem i NHF Grenland, men har både vært styremedlem 
og sekretær tidligere. Før det var hun aktiv i LFS Telemark og satt i styret der i 
flere år. Hun var innom flere verv der også deriblant leder som hun var i flere år. 
Vibecke også vært i Regionstyret og i hovedstyret for LFS i flere perioder. I tillegg 
til disse NHF-vervene har hun også sittet i kommunalt råd utplukket av SAFO i 
en god del år nå. Og både i den foregående og i den perioden vi nå er ca halvveis 
i har hun vært (og er) nestleder der. 



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

Finn din drømmebolig  
i Sjøparken, Stavern

—  W W W . S J O P A R K E N . N O  —

hilsen McDonald`s 
Vestfold og 
Telemark

ANNONSER
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- aktuelt

- aktuelt

Ledsagerpåbud på fly
Tekst: Atle Haglund

Det er mye usikkerhet rundt dette med hvem som 
skal ha med ledsager på flyreise. Det siste man har 
hørt i den sammenhengen og som er en snakkis blant 
reiseglade funkiser i rullestol, er at man skal ha med og 
betale full pris for ledsager. 

Har man med seg ”ledsager” på flyreise og dette er din 
samboer så betaler jo selvfølgelig ledsageren full pris. 
Selv så velger jeg ikke å kalle samboer for ledsager 
selv om flyselskapene ”sikrer” seg dette begrepet. 
Det samme gjelder enn så lenge en hjelpeledsager 
også, men den diskusjonen er ikke ferdig. Fordi, hvis 
flyselskapene forlanger at det skal rullestolbrukere ha 

med seg, så bør det være en spesialpris på dette. 

Diskusjonen går også på om cabinpersonale skal ha 
kunnskapen til å hjelpe en ut av setet, evt på med 
oksygenmaska eller om det er behov for hjelp ut i en 
nødsituasjon.

På teksten på bildet her ser du hvordan de faktiske 
reglene er, om du er rullestolbruker eller har andre 
funksjonsnedsettelser som gir utfordringer ved en 
nødsituasjon på flyreise.

God flytur!
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- Søndre Vestfold

En vårhilsen fra NHF Søndre Vestfold
Våren er i anmarsj og med våren så er det jo også 
årsmøte tid. I år fikk vi, til tross for Covid- 19, avholdt 
vårt årsmøte når vi skulle, fordi det var digitalt. Til å 
være første gang vi avholdt digitalt årsmøte så var det 
13 til stede hvor av 12 var stemmeberettigede og det 
synes vi er et godt oppmøte!

Vi var så heldige i år også å få regionleder Atle Haglund 
som møteleder, og han ledet oss gjennom møtet på sin 
vanlige trygge gode humoristiske væremåte. 

I år hadde vi også god hjelp av Anna- Lisbeth på 
regionskontoret til å styre den tekniske biten ved 
gjennomføringen, og gi hjelp til de som trengte 
påloggingshjelp.

Vi i styret setter utrolig pris på at både Atle og Anna- 
Lisbeth gav av sin tid slik at møtet kunne avholdes 
digitalt og innenfor gitte frister for i år skulle det 
jo også velges delegater til regionens årsmøte. Det 
er jo ikke bare for oss lokallag at det har vært store 
endringer pga Covid 19 som har herjet i over et år, det 
blir jo også mye å sette seg inn i av digitale verktøy for 
alle.

Vi, som mange andre savner jo å kunne holde fysiske 
aktiviteter, men frem til vi får lov til å åpne mer opp, 
så må vi inntil videre nøye oss med nettopp digitale 
møteplattformer.

Det som også er fint å se, er at det er flere unge voksne 
som både melder seg inn og som møter opp og 
ønsker å ta del i jobben vi gjør.  Om vi ser på alders 
sammensetningen i syret vårt så er det 1 som er under 
40 år, 3 som er under 50 år og 4 som er over 50 år, 
eller vi kan si det på en helt annen måte, våre flotte 
styrerepresentanter er i alderen 35 til 68 år, noe som 
må kunne sies å være en god aldersspredning. Felles 
er et ønske om å bidra til at mennesker med nedsatt 
funksjonsevne får en bedre hverdag.  

Det er mye som kan gjøres digitalt i disse dager, og det 
er både kostnadssparende og tidssparende og noen 
ganger kan det også være utrolig slitsom fordi det kan 
bli for mange timer bak en skjerm. Det er viktig for 
oss å presisere at dersom du ikke er digital, så er vi 
fremdeles å treffe på telefon og det er fremdeles mulig å 
nå oss via brevpost, og det er det flere som benytter seg 
av. Selv om vi har styreverv så er vi akkurat som alle 
andre med gode og dårlige dager, vi gjør dette på vår 
fritid og dermed er det ikke sikkert at vi er tilgjengelige 
når dere vil ha kontakt, men legg igjen en beskjed eller 
prøv senere. 

Samarbeid på tvers av lokallag og landsforeninger er 
noe vi i NHF Søndre Vestfold har både god erfaring 
med og setter pris på.

Vi avholdt 19 april digital quiz der medlemmer fra 
både NHF Grenland og LARS Oslofjord Vest deltok, 
en koselig kveld fylt med latter og vi gleder oss til neste 
gang, for det blir det!

Det er mange unge med funksjonsnedsettelser som har 
behov for en litt annerledes oppfølging før man skal 
over i bolig, det kan være behov for botrening og da 
kan folkehøyskole være et alternativ. Og i vårt distrikt 
så er det nå altså mulig å søke en linje som heter 
Botrening og aktiv fritid på Stavern Folkehøyskole, vi 
er så heldige at vi skal få komme ut å ta en prat med 
Helene Ekholt som er linjelærer, for å få høre litt mer 
om hva linjen går ut på, det håper vi å kunne skrive 
litt mer om i neste nr av Grenseløst men skulle dere i 
mellomtiden lure på hva den går ut på så er det jo bare 
å søke den opp.

Vi ønsker dere alle en flott vår og en fin 17 mai og 
håper at vi snart ses

Hilsen Styret i NHF Søndre Vestfold
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B A M B L E

D R A N G E D A L

B Ø

Austad Elektro
Strandgata 18, 3750 Drangedal

Tlf. 47 65 07 77
post@austadelektro.no 

www.austadelektro.no

BRB BYGG AS
Hellebergvn. 37, 3960 Stathelle

Bygg • Byggetegninger • Murertjenester
Tømrere og tømrertjenester

Tlf. 35 96 27 70

Lifjellvegen 51, 3804 Bø i Telemark
Tlf. 35 95 20 12 • www.bocamping.no

Vi ønsker og tilrettelegge for funksjonshemmede

K R A G E R Ø

N O M E

N O T O D D E NKRAGERØ • Tlf: 35 98 02 64

Byggmester
Anders Olsen AS
Bråtaneveien 6, 3780 Skåtøy

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

Jensen Transport AS
Ajertangen 16, 3825 Lunde

Tlf: 35 94 73 74

Vi leverer tjenester til alle 
i Nome kommune.

Flytteoppdrag, hagearbeid, ved,
vedlikehold og mye mer.

Tlf. 92340340
www.ideakompetanse.noAvdeling Nome

S E L J O R D

P O R S G R U N N

S A U H E R A D

Seljord Rekneskapsservice AS
Nyvn. 3A, 3840 Seljord

Tlf. 35 05 80 00
www.seljordregnskap.no

Jernbanegata 7, 3916 Porsgrunn

nr1trafikkskole.no

Telemark ByggEntreprenør AS
Torshølvegen 8, 3810 Gvarv

www.tbeas.no  | www.idehus.no

www.systemblokk.no

K R A G E R Ø
Sannidal Bilverksted og Bensinstasjon 
Sannidalsveien 164, 3766 Sannidal 

Tlf. 35 98 65 00  

www.sannidal-bilv.no

Gromstad Bil & Båt AS
Gamle Kragerøv. 24, 3770 Kragerø

Tlf. 35 98 59 59
www.gromstad.no

K V I T E S E I D

www.mibutikken.no
Tlf. 928 70 800 kaasa@mibutikken.no

MARKISER-
PERSIENNER OG

INNVENDIG
SOLSKJERMING

www.mibutikken.no

GRAtIS
bEfARING!
Tlf. 928 70 800
Bryngulf Kaasa
kaasa@mibutikken.no

Overskygger alt!

35 51 45 00  •   post@foss-elektro.no
www.foss-elektro.no

         Seljord kommune
          3840 Seljord

Tlf. 35 06 51 00 • www.seljord.kommune.no

Kragerø
Storgata 17, 3770 Kragerø
Tlf. 35 98 39 25 • www.sport1.no

Ringsevja 11, 3830 Ulefos

www.stormkulde.no

GS Bygg og Takst AS
Verketvegen 13, 3882 Åmdals Verk

Tlf. 97 16 82 03
Epost: post@gs-takst.no

Tenk miljø - bruk Renor

Tlf. 63 86 26 20
www.renor.no

Tangenv. 29, 3950 Brevik
Tlf. 35 57 36 50

N O T O D D E N

Cloumannvegen 15, 3850 Kviteseid
Tlf. 35 05 37 70  •  www.bilteknik.no

Vi utfører små og store tjenester innen: 
Rehabilitering, Service

 Totalrehabilitering av våtrom 
Vannbåren gulvvarme og 

Varmeanlegg. 

  Seljord.

35 90 10 11

Vi utfører små og store tjenester innen: 
Rehabilitering, Service

 Totalrehabilitering av våtrom 
Vannbåren gulvvarme og 

Varmeanlegg. 

  Seljord.

35 90 10 11

Nordbygdivegen 178, 3840 Seljord

ANNONSER
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NÅ KAN VI 
BEGYNNE Å 
DRØMME

Vi har endelig kommet inn i en stim hvor vi alle 
kjenner noen som har tatt vaksina eller at du faktisk 
har tatt den selv allerede og vi kan reise dit vi drømmer 
om igjen, eller som jeg, samboer’n og en vennegjeng 
gjorde i januar 20’. Vi reiste til Caribien på cruise med 
selskapet RCCL.

Jeg har med denne historien lyst til å vise med bilder 
og i tillegg fortelle hvordan det er å reise på et cruise. 
Vi bestilte denne 7 netters turen halvannet år i forveien 
for å ha muligheten til å betale ned litt hver mnd. så det 
ikke skulle bli en stor sum på en gang.

Båten tok rundt 6000 passasjerer og var av den største 
i verden sammen med fire søskenskip. Båten vi reiste 
med het ”Oasis of the seas” om du ønsker å se mer om 
den på youtube eller andre nettsteder.

Vi fløy til Miami og var der noen dager før vi gikk 
ombord. Ombordstigningen var en drøm når du er 
daglig bruker av rullestol og like bra service som om du 
går ombord i Kielferga men selvfølgelig større forhold, 
da det tross alt er i Amerika. Koffertene ble levert 
utenfor avgangshallen og ble levert direkte til lugaren, 
noe som jo er veldig behagelig.

Vi hadde booka og plukket ut nøyaktig den lugaren vi 
selv ønsket og da selvfølgelig med balkong. Lugaren var 
stor og romslig og hadde et godt tilrettelagt bad. Rundt 
på båten ellers var det god plass og veldig komfortabelt, 

enten man har el stol eller manuell. Vi fikk et inntrykk 
at det var mange på hjul som ferierte på denne 
behagelige måten, derfor var det godt tilrettelagt også. 

På de stedene under cruiset vi var i land var 
ilandstigning også godt tilrettelagt, og vi fant god 
informasjon på forhånd på hva slags utflukter som var 
HC vennlige.

Etter en dag på land for å kikke rundt å få tilbud både 
på å røyke cannabis eller å kjøpe dette, så er det jo 
morsomt å ha opplevd Jamaica syntes vi. I tillegg var vi 
også på Haiti og Mexico

Var vi sultne trengte vi ikke se på klokka uansett tid på 
døgnet, og mat var det nok av og de fleste spisestedene 
var inkludert i prisen. Valget blant spisesteder og barer 
var det mere enn nok av på en uke, da du nesten ikke 
rakk over alle 33 plassene. 

Der var også teater, vannshow og masse konserter 
og bedrive tia med. Det fantes masse tilbud og 
aktiviteter hele dagen. Selv var jeg nesten hver dag i 
treningssenteret for å få litt bevegelse i kroppen. Det 
aller viktigste først og fremst er at du må være glad 
i å være på en båt, ute på et hav for å reise på et slikt 
cruise, noe jeg er og har plan om en ny tur etter hvert. 
Jeg lar bildene ta deg med på en følelse av hvordan det 
var, så kanskje vi ses på cruise en gang ...

Tekst og bilder Atle Haglund
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Leserbrev

DE KNUSTE DRØMMENE, 
MEN VI DRØMMER 
FREMDELES
September 2016 ble alle arbeidslederne for Brukerstyrt 
personlig assistanse i Larvik skriftlig informert 
at utenlandsreiser forbys. Jeg og flere av vennene 
mine har siden da kjempet for fritt brukervalg og 
privatisering av våre BPA-tjenester, det skulle snart vise 
seg å bli en lenger og mye tøffere kamp enn man kunne 
forestille seg. 

Jeg husker ordlyden i brevet fremdeles: «På bakgrunn 
av veileder for brukerstyrt personlig assistent 
utarbeidet av blant annet Fylkesmann i Vestfold, har 
vi nå foretatt endringer. Vedrørende utenlandsreiser 
presiseres følgende: Larvik kommune godkjenner ikke 
reise til utlandet med assistent. Ferietur til utlandet er 
ingen plikt ytelse etter lov om kommunale helse- og 
omsorgstjenester §3-2 første ledd.6 bokstav b. Det er 
ingen klagerett på kommunens avgjørelse» Jeg husker 
fortvilelsen og frustrasjonen som kokte innvendig 
da man videre kunne lese at hvis man ønsket å reise 
utenlands måtte man dekke lønn til assistenten av 
egen lomme. Det var nedslående og det å høre flere 
av kommunes politikeres nedlatende holdning til det, 
var utrolig tungt. Det er ikke en rettighet å få dra på 
ferie husker jeg ble gjentatt flere ganger på de mange 
politiske møtene jeg var og hørte på.  Siden den gang 
har sitasjonen for hele verden forandret seg. Det siste 
året har alle i større eller mindre grad fått oppleve 
hvordan det er å leve begrenset og jeg vet spesielt det 
å ikke kunne reise, er noe som faller mange tungt for 
brystet. 

Kanskje pandemiens strenge tiltak og tydelige 
begrensinger har gitt flere nye perspektiv og større 
forståelse? Det er jo lov å håpe. Det var svært 
gledelig og motta meldingen om at det var flertall 
for privatisering i Larvik, noe som åpner opp for 
fritt brukervalg til selv å velge hvem man vil motta 
tjenestene sine fra. Privat eller kommunalt. 

Da dette brevet om at utenlandsreiser ikke ville 
godkjennes i Larvik kommune kom i 2016, følte 
jeg at jeg ble fratatt drømmer. Drømmer om reiser 
og større livsutfoldelse. I den forbindelse kom 
kommunen med uttalelser som ”I noen tilfeller må vi 

knuse drømmer». «BPA er ikke så rosenrødt som det 
fremstilles på tv».  De har også sagt at «BPA ikke skal 
være en luksusordning, men en annen måte å drive 
hjemmetjeneste på». Dette strider imot hva intensjon 
på hva BPA er.  

Nesten 5 år senere denne kampen startet, har også jeg 
fått nye og større perspektiv på hvorfor det er så viktig 
med en endring i BPA tjenestene i Larvik. Det er ikke 
bare viktig å få lov til å jakte etter nye opplevelser, 
reiser og drømmer, men det er vel så viktig og ha den 
beste hverdagen vi kan få. 

BPA gir frihet til å styre dagene mine selv. Jeg kan 
stå opp når jeg vill, dusje når jeg vil og ikke stå som 
en skoleunge ovenfor kommunale instanser.  Det er 
slik det ofte føles. Alt går rundt deres tidsramme og 
oppfattelse av ting. Mye har jeg selvsagt forståelse for, 
likevel har jeg opplevd å bli møtt med en arroganse og 
spydighet hos Virksomheten for funksjonshemmede 
som jeg mottar tjenester fra utenom BPA. Så sent 
som i januar måtte jeg kjempe for å få dusje. Det er 
slike kamper jeg håper å få slippe i fremtiden. Jeg 
hadde ønsket å se en holdningsendring og denne 
omsorg og opplærings biten som de praktiserer er 
umyndiggjørende og krenkende. Dette burde ikke 
forekomme. Som arbeidsleder for min BPA-ordning gis 
det ansvar, men med dette også en viktig likestilling. 

Jeg ønsker også å rette en streng pekefinger mot 
Arbeiderpartiet som er kjent for gode holdninger. 
Men i denne saken svikter de på det groveste og 
opptrer dobbeltmoralske. Arbeiderpartiet har i årevis 
motarbeidet at vi skal få en bedre BPA ordning i 
Larvik. Dette vitner om ukultur hos partiet, dårlige 
holdninger og lite forståelse for hvordan det er å leve 
med et assistansebehov.  

Jeg vil rette en stor takk til Høyre som har stått trofast 
og kjempet ved våre side de siste årene. 

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

www.tutufjell.no

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

TØMRER 

Arne Nålby
Øren Haveby 24, 3023 Drammen

Tlf 99276596 •  jnaalby@frisurf.no

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

Nav Hole

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

Lørdag: 08.00 - 20.00 • Søndag stengt

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

Søm & Idestua
Brudesalong / Systue
Laila og Turid Waagø

Sentrumsveien 120, 3050 Gol
Tlf. 32074229 / 90823581

Aut. elektroentreprenør
Dagali, 3580 Geilo

Tlf. 32 08 98 65  •  www.htr-elektro.no

H U R U M

N E D R E  E I K E R

N O R E  O G  U V D A L

L I E R

M O D U M

 Navarhaugen 3, 3475 Sætre
Telefon: 917 29 735

Storengene 2/4, 3483 KANA
Tlf. 92 48 89 04  •  www.sand-gard.no

ACCEPT
RENHOLD OG KANTINE

Bakkeveien 2 A, 3055 Krokstadelva
glenn@veiogasfalt.no

Price Lagerbutikk AS
3055 Krokstadelva

Tlf. 32 23 10 80

Rødberg
Sentrum 50, 3630 Rødberg

Tlf. 31 00 46 10

www.obas.no

Larsson bygg og maskin AS
Flesberg Sentrum

3620 Flesberg

Tlf. 46 84 01 99

H O L E

Nordre Ruavei 11, 3614 Kongsberg
Tlf : 916 93 669

K O N G S B E R G

L I E R

St.Hallvards vei 23, 3414 Lierstranda
Tlf. 32 84 54 30

www.planteborsen.no

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

www.elektrikerost.no

-Ladestasjon El-bil 
-Boliginstallasjoner
-Næringsinstallasjoner
-Internkontroll

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

N E S

ANNONSER
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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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Det blir 
morsomt å 
pante

Tekst og foto: Atle Haglund

Vi fikk en henvendelse av de litt spesielle, da Gudmund Larsen 
ringte i fra pantemaskinfirmaet RVM systems for noe tid tilbake. 
Hans ønske var om et knippe med mennesker med forskjellige 
bevegelsesmønster på hjul kunne teste bruk av en panteautomat 
som sto montert i en Rema-butikk i Drammen.
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At de i det hele tatt tenkte på universell utforming av 
denne var for meg en stor inspirasjon og vi avtalte 
straks en utprøving av maskinen. Det skulle jo i 
utgangspunktet bare mangle at disse maskinene ikke 
var tilgjengelige …eller?

Åse Jakobsen, Cathrine Bergan og undertegnede stilte 
på startstreken foran automaten og trykket i vei på 
panelet for å få i gang saken. En stor luke åpnet seg og 
inn der kunne vi tømme en full søplesekk med pant 
for at maskinen telte opp og ga beløpet på den store 
skjermen, om man ikke da ønsket en liten skjerm da, 

fordi her kunne man velge skjermstørrelse. Det var 
også en mindre luke for enkeltflasker for de som bare 
ønsket å rydde pant i bilen på sin reise.

Vi pantet medbrakte og lånte flasker i godt over en time 
for å kunne komme med en uttalelse til forbedring på 
detaljnivå. Noen små forbedringer kom vi så klart med, 
så turen ikke skulle bli bortkasta. Det blir spennende 
å se når butikkene får denne i drift over det ganske 
land, for praktisk var den for oss lavtsittende for å spare 
armene ytterligere.

En optimistisk Åse som sier ”sesam sesam lukk deg opp ”.

Stolt Åse med pantelapp.

En fornøyd Catrine i full drift foran ny panteautomat.

Atle fyller opp for første test. Effektivt og  
komfortabel måte å pante på.



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

post@tungbilskolen.no

www.tungbilskolen.no

Raveien 310, 3184 Borre • Tlf: 33 02 03 00 • E-post: post@platech.no
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S K I E N

Porsgrunn, Skippergata 10 – 415 34 707 
Skien, Rødmyrsvingen 53 – 41534 701

www.cchristoffersen.no

Borgar Kittilsen 
Verksted AS

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

T I N N

N O T O D D E N S E L J O R D
Lidalen Grustak AS

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

Brøløsvegen 59, 3840 Seljord, tlf 35 06 49 00

www.takstforum-telemark.no

            TINN KOMMUNE
                    Torget 1, 3660 Rjukan

   tinn.kommune@tinn.kommune.no
Tlf. 35 08 26 00 • Fax. 35 08 25 10

Støtter NHF

V I N J E

www.facebook.com/raulandfjellsport
Rauland Handelshus • Tlf. 350 71 800

Vinjevegen 2332, 3890 Vinjesvingen
Tlf. 976 91 202 • www.vinjemotorsenter.no

S K I E N

T Ø N S B E R G

KUNDE: Pec Installasjon AS JOBBNR: 33005

1

3

2

4

Skilt (DiBond)
1 stk.

www.pec.no Vi tar gjerne en
gratis befaring!

- små og store elektro-oppdrag!

www.pec.no Vi tar gjerne en
gratis befaring!

- små og store elektro-oppdrag!

www.pec.no Vi tar gjerne en
gratis befaring!

- små og store elektro-oppdrag!

www.pec.no Vi tar gjerne en
gratis befaring!

- små og store elektro-oppdrag!

Tlf. 905 93 151 • www.mageromarina.no
kontor@mageromarina.no

Mågerøveien 171, 3145 Tjøme

T J Ø M E

TORMOD BJØRNDALEN
Hvasservn. 229 - 3148 Hvasser

ØMRER• TILBYGG 
• NYBYGG

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

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

 Grøntvedlikehold 
 Beplanting og hekker 
 Beskjæring/trefelling 
 Snøbrøyting og strøing 

S V E L V I K

Tlf: 95 04 26 33
morten@tbelinstallasjon.no
Strandgata 31 3060 Svelvik

Horten Skipsreparasjoner AS
3183 Horten, tlf. 33 03 53 82

H O R T E N

Revetalgt. 6, 3174 Revetal
Tlf. 33 06 24 34 • www.re-el.no

www.masterregnskap.no

S A N D E F J O R D

Asas Sertifisering AS
Thorøyaveien 21, 3209 Sandefjord

Tlf. 33 06 05 00 •www.asas-sertifisering.no

T Ø N S B E R G

McDonald`s Vestfold og Telemark

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

Adresse:  Øvre langgt. 44,       Tlf: 33313563       www.norskflid.no
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Ann-Helen
Skogly
43 år. NHF Trøndelag
Brenner for like
muligheter og rettigheter
for alle. 

Inger
Kassig Svenning
35 år. NHF NordNorge
Brenner for BPA

Severin
Minime-Brunes
30 år. NHF Nord Vest
Brenner for Universell
Utforming

Hilde Sofie
Nilsen
30 år. NHF Øst
Brenner for servicehund og
BPA

Martine
Eliassen
30 år. NHF Trøndelag
Brenner for full likestilling

Birgitte
Holmsen Kristiansen
38 år. NHF Oslofjordvest.
Brenner for Holdninger og
likepersonsarbeid

nhfungvoksen@outlook.com
NORGES HANDIKAPFORBUND UNGVOKSEN

NYHETSBREV
NHF UNGVOKSEN

NHF UngVoksen: 
Ung voksen er et nettverk av og for unge voksne i Norges
Handikapforbund. Jobber for å lage gode innholdsrike samlinger (nå
webinar) med relevante temaer. Vi jobber også med likestilling og
menneskerettigheter.

Ressursgruppa NHF UngVoksen:

Hva har skjedd siden sist:
Våre fysiske samlinger er for tiden byttet ut med webinarer pga pandemien.
Men vi har så langt hatt: Yoga webinar med Tinna Luel i mars og 
"Skatte og Skattemelding" webinar med Hallgeir Kvadsheim i april.
Begge foregikk på Zoom, og var vellykkede webinarer med godt oppmøte av både nye og
kjente ansikter. 
Vi har fått mange innspill om hva dere ønsker å ha som tema på webinar fremover, og dette
setter vi stor pris på!
UngVoksen har opprettet en egen hjemmeside på siden til NHF, og en "liker" side på Facebook 
som er i tillegg til UngVoksen gruppa. Vi oppfordrer alle til å bruke disse aktivt og kom gjerne
med innspill og ønsker til temaer på webinarene.

Hva skjer fremover:
WEBINAR SERVICEHUND 19. MAI KL 18

Vi planlegger å få til et webinar i juni, men dette kommer vi tilbake til.

Arbeidet vårt er basert på og drevet av engasjerte folk og frivillig innsats. Vi
trenger alle som har lyst til å bidra med sitt engasjement, sin kunnskap og tid og
håper det er flere som vil være med på å gjøre UngVoksen til et godt og viktig
tilbud til medlemmene i alderen 28-45 år. Vi ønsker å høre fra deg!
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kjente ansikter. 
Vi har fått mange innspill om hva dere ønsker å ha som tema på webinar fremover, og dette
setter vi stor pris på!
UngVoksen har opprettet en egen hjemmeside på siden til NHF, og en "liker" side på Facebook 
som er i tillegg til UngVoksen gruppa. Vi oppfordrer alle til å bruke disse aktivt og kom gjerne
med innspill og ønsker til temaer på webinarene.

NHF UngVoksen: 
Ung voksen er et nettverk av og for unge voksne i Norges
Handikapforbund. Jobber for å lage gode innholdsrike samlinger (nå
webinar) med relevante temaer. Vi jobber også med likestilling og
menneskerettigheter.

Ressursgruppa NHF UngVoksen:

Hva har skjedd siden sist:

Hva skjer fremover:
WEBINAR SERVICEHUND 19. MAI KL 18

Vi planlegger å få til et webinar i juni, men dette kommer vi tilbake til.

Arbeidet vårt er basert på og drevet av engasjerte folk og frivillig innsats. Vi
trenger alle som har lyst til å bidra med sitt engasjement, sin kunnskap og tid og
håper det er flere som vil være med på å gjøre UngVoksen til et godt og viktig
tilbud til medlemmene i alderen 28-45 år. Vi ønsker å høre fra deg!
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- Kontaktoversikt

Oversikt regionstyret, lokallag og landsforeninger

Regionstyret 2021 – 2023
Leder:  
Gro Rohde 
Tlf: 48 39 44 16 
regionleder@
nhfoslofjordvest.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

John Åge Corneliussen 
Tlf: 46 13 30 19 
john.age.corneliussen 
@gmail.com 

Varamedlem: 
Franck Tore Larsen 
Tlf.: 90 82 21 75 
franck-l@online.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
Kontakt regionskontoret

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 
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 
Leder: Lillian H Nagel 
Tel.: 94 17 27 87 
 lillian.nagel@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 
Leder: Tonje Lien 
Tel.: 40 32 67 58 
tonjelien89@gmail.com

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 2021  
- 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.

Slik ser kalenderen ut i øyeblikket:

Mai 2021
25. Regionstyret - Styremøte og styreseminar
26. Sentralstyremøte
29. Regionstyremøte og styresemniar for nyvalgt  
   regionstyre

Juni 2021
05.-06. NHF Landsmøte
13. Kahoot, NHFU Oslofjord Vest
22. Sommeravslutning regionstyre

August 2021
17. Regionstyremøte

September 2021
28. Regionstyremøte

Oktober 2021
19. Regionstyremøte

November 2021
24. Regionstyremøte

Faste aktiviteter:
ALF Buskerud
- Turgruppe onsdager fra Kilen ved Steinberg kl. 09.45

- Kafėtreff på Årbogen hver onsdag kl. 12.00

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.

- Hver onsdag fra kl. 1600 – 1700 (varmtvannstrening)  
 på Sjølyst, Nøtterøy.

HBF Notodden 
El-bandy hver tirsdag fra kl. 16.30 – 18.00.  
Kontakt lokallaget om dere vil være med.

LKB Telemark 
Badedag torsdager kl. 20.00 – 2130 på Stridsklev.

NHF Søndre Vestfold
El innebandy og ledsagerstyrt el innebandy i 
Bugårdshallen tirsdager fra kl. 17.00. Kontakt 
lokallaget for mer informasjon.

NHF Nome 
Trening i oppvarma basseng (Dangsrud)  
torsdager fra kl. 15.00 – 16.00
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Pusleside

Wilmanns pusleside Se løsning på side 34

I denne spalten presenterer vi litt forskjellige oppgaver. Det kan være alt fra tradisjonell Quiz til litt mer finurlige oppgaver. 
Dette er ikke en konkurranse, den eneste du konkurrerer mot er deg selv for facit finnes et annet sted i bladet.

Finn 7 feil
Jeg har tatt et nytt dykk ned i arkivet, og denne 
gangen har jeg lekt meg litt med et bilde som sto på 
trykk i nr. 3/2009. 

Den gangen leverte en delegasjon fra oss 
2800 underskrifter mot 26 års regelen 
for fritidshjelpemidler til Statssekretær 
statssekretærene Laila Gustavsen (Arbeids- og 
inkluderingsdepartementet) og Dagfinn Sundsbø 
(Helse- og omsorgsdepartementet). 

Her ser du to utgaver av bildet. Det første er det 
originale og det andre har jeg tuklet med. Jeg har 
enten fjernet, byttet om eller lagt til ting, men hva? 
Det er 7 feil. Finner du alle 7? 

Reiserebus
Nå skal dere få bli med på en rundreise i den delen av regionen som tidligere var Vestfold fylke. I reisebeskrivelsen fra 
turen er alle stedsnavn byttet ut med rebuser i kursiv. Din oppgave blir å løse rebusene og finne frem til alle stedsnav-
nene. Noen er enkle, men andre er nok mer finurlig. Noen steder er store, mens andre er mye mer lokale småsteder. Et 
tips kan være å forsøke å følge turen på et kart, for reisen er slett ikke så ulogisk å kjøre med bil. Lykke til!!

Turen startet på kontoret vårt som ligger i Tin ulovlig parti 
fjell. Og vi satte nesen ut på Trefrukt holme og resten av 
det som nå heter Reis dit (på trøndersk). Vi snudde på 
Hadde månefase fordi vi så at klokka gikk og vi hadde 
langt igjen. Vi måtte jo tilbake samme veg igjen herfra. 
Tilbake på fastlandet kjørte vi mot E18, men før vi kom så 
langt tok vi av sørover til Malt korn imiterer bukt som vi 
bare kjørte gjennom på vår veg. Når vi så kom i nærheten 
av Lite svensk gårdsbruk fikk vi lyst til å reise til syden, 
men klarte å stagge den trangen og fortsatte til Veldig fin 
grus gulf. Etter en liten beinstrekk og tissepause der kjørte 
vi til Behandlingsopplegg for narkomane bukt. På begge 
disse to siste stedene lokket det også å stikke utenlands, 
men vi motsto igjen fristelsen og fortsatte runden vår. Vi 
hadde hørt at det skulle være så flott i Envis ly så vi kjørte 
heller dit, men det var jo skikkelig utenfor sesong nå så 
det var jo helt dødt der. Eller forresten ikke helt. Vi møtte 
en hyggelig mann som sa vi heller burde ta oss en tur ut 
til det fredete området på Makkverket. Der har hver årstid 
sin egen sjarm. Etter besøket der kjente vi at nå var det på 
tide med noe å spise. Så vi dro til Weekenfreden i håp om 

at noe var åpent der. Og vi fant faktisk et sted å spise der. 
Ikke noe flott, men vi ble da mette. Nå var vi kommet så 
langt vest som det omtrent er mulig, så nå satte vi kursen 
nordøstover til vi kom på E18 som vi fulgte til Tiggeby. 
Der tok vi av oppover til Stranguler dem. Vi fortsatte 
nordover og kom raskt til Operasjon Dagsverk-fjell. Det 
kjørte vi bare forbi og videre til Løsningsby. Der var det på 
ny tid for en liten beinstrekk så vi svingte av og inn til den 
flotte kirken. Vi fortsatte så litt nordover men havnet da 
inn i Buskerud (eller Viken som det heter nå). Etter en kort 
svipp gjennom en bit av Buskerud var vi tilbake i Vestfold, 
nå i mer østlig retning. Vi holdet stø kurs østover til vi 
kom til Øyvannkant. Der skiftet vi på ny retning, denne 
gang sørover til Fottøy pastill ungdomsmesterskap hvor 
vi tok av til Utukt tallord fra USA. Der stopper vi og fant 
frem kikkerten for å se om det var noe liv på Juteholme. 
Vi så ikke stort så vi fortsatte heller sørover til Ytterlageng. 
Vi tullet litt rundt i området der og var innom både Adelig 
fjell, Tresort, Det første hjerneinfarktet og Rykefjell før 
vi kjørte tilbake til kontoret. Og alle var enige om at det 
hadde vært en fin tur.



S I G D A LR I N G E R I K E

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

R Ø Y K E N

Å L

www.hallingsag.no

Ø V R E  E I K E R

EIKER SPORT AS

SKOTSELV
Verksveien 19, 3330 SKOTSELV

Tlf. 32 75 60 15 • www.bunnpris.no

mob.: 90606680 

Wear Entrepren r A/S

Graving - Transport - R rlegging

E-mail: mo-wear@online.no 

ole.solheim@online.no

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!

H U R U M

L I E R Ø V R E  E I K E R

Toms Elektrotavler
3490 Klokkarstua, Tlf.  32 79 60 07

_____________________________________________________

Hurum Mølle
3490 Klokkarstua, tlf. 32 79 80 06

Buskerud Anleggstransport AS 
Gjellebekkveien 29, 3420 Lierskogen, www.bat.no

Nils Ivar Braathen AS
Horgenveien 37, 3300 Hokksund, Tlf: 452 58 039

Løvås Rør AS
Høvikskogen 25 A, 3477 Båtstø, Tlf: 901 27 642

R Ø Y K E N

G O L
Optiker Ness

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

Norsk Rørsenter
Scheitlies gate 14, 3045 Drammen | Tlf: 32 80 79 30

D R A M M E N

Anonym Giver

Øvre Skoledalen 12, 3482 Tofte

Sentralbord:
Mandag—fredag:
08.00—15.30

Kontoret:
Mandag—fredag:
08.00—15.30

Tlf. 32 79 20 00

• 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

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

Din samarbeidspartner innen:
Adressering  • Plastpakking  • Håndarbeide • Pakking

Tlf .: 32 21 08 70 • www.vinn-drammen.noTlf .: 32 21 08 70 • www.vinn-drammen.no
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Løsning pusleside fra side 32

Løsning på finn 7 feil:

Løsning på Reiserebus:
Tønsberg, Nøtterøy, Færder, Eidene, Melsomvik, Torp, Sandefjord, Larvik, Stavern, 
Mølen, Helgeroa, Bommestad, Kvelde, Odberg, Svarstad, Holmestrand, Skoppum, 
Horten, Bastøy, Barkåker, Jarlsberg, Eik, Slagen, Oseberg
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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

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

Din samarbeidspartner innen:
Adressering  • Plastpakking  • Håndarbeide • Pakking

Tlf .: 32 21 08 70 • www.vinn-drammen.noTlf .: 32 21 08 70 • www.vinn-drammen.no
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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 
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Studier viser at fugler 
gjør oss lykkeligere 

Et høyt biologisk mangfold i vår nærhet er like viktig 
for livstilfredshet som vår inntekt, fant forskere ut. 
Naturvern utgjør dermed en investering i menneskelig 
velvære.

«De lever i alle miljøer, vi ser og hører dem uansett 
hvor vi går og deres tilstedeværelse gjør oss lykkelige», 
skriver den ene studiens hovedforfatter, Joel Methorst. 

Under dagens pandemiforhold er aktiviteter ute i 
naturen et populært tidsfordriv. De gunstige effektene av 
en mangfoldig natur på folks mentale helse har allerede 
blitt dokumentert av studier i mindre skala. Forskere ved 
Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung, iDiv, og 
Universitetet i Kiel undersøker nå for første gang, om 
en mangfoldig natur også øker menneskets velvære i 
omfattende skala i Europa.

«Europeerne er spesielt fornøyd med sine liv hvis 
deres umiddelbare omgivelser er vert for et høyt 
artsmangfold,» forklarer studiens hovedforfatter, Joel 
Methorst. 

Fugler er godt egnet som indikatorer på biologisk 
mangfold. Deres sang kan ofte høres selv om fuglen i 
seg selv ikke er synlig, de fleste fugler er populære og 
folk liker å se dem. Men det er også et annet aspekt som 
påvirker livstilfredshet: omgivelsene. Et spesielt høyt 
antall fuglearter finnes i områder med en høy andel av 
nesten naturlige og varierte landskap som har mange 
grønne områder og vannmasser. Naturvern sikrer derfor 
ikke bare vårt materielle livsgrunnlag, men det utgjør 
også en investering i alles velvære, sier Methorst til slutt.
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