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En sommer på hell 
og en høst i vente
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Regionleder
Gro Rohde

ansvarlig redaktør

Eller forresten den høsten synes jeg godt kan 
vente litt til, sommerværet har vært for noen 
helt nydelig med varme lange dager og for andre 

har temperaturen vært krevende og altfor varm. En ting 
er sikkert og det er at været kan vi heldigvis ikke gjøre 
noe med, det er bare å ta imot det som kommer, selv 
om været de siste dagene har vært like ustabilt som en 
treåring i trassalder.

Sommeren ble kanskje ikke helt som folk håpet og 
ønsket, men sakte, men sikkert har vaksineringen gått 
sin gang og litt og litt har det blitt mer åpent, til glede for 
noen og redsel for andre. 

Alle har måttet legge om livene sine, sette de på vent 
og ikke kunnet gjøre som de har pleid eller ønsket, med 
andre ord det er ganske så mange som har fått øya opp 
for hvordan veldig mange funkiser lever sine liv til van-
lig.

Siden det har åpnet litt mer opp så er det en ting som 
har tatt seg litt opp på forskjellige steder og det er at 
det har blitt noen flere fysiske medlemstreff ikke bare 
digitale.

Jeg blir kjempeglad og ganske så stolt når det er flere 
og flere lokallag som samarbeider både på tvers av lag 
og på tvers av andre lag og foreninger som kanskje ikke 
ligger inn under NHF familien, men det gjør da ingen 
ting, det synes jeg tvert imot at er veldig positivt, det 
gir et unikt mangfold og det er en fin måte å knytte nye 
bekjentskaper på og flere får muligheten til å delta. Og 
det er jo veldig mange som ikke bare har en funksjons-
nedsettelse å forholde seg til, men flere. Da er det godt 
å kunne møtes på tvers av alt. Mitt eget lokallag har ar-
rangert flere digitale quizer der vi har invitert med andre 
lokallag, det er alltid koselig å se nye fjes og latter har 
det blitt, selv om teknikken ikke alltid er på vår side, så 
er det koselig, stor takk til vår Quizmaster Britt Helga!

Det er et par arrangement som jeg synes fortjener 
kjempeskryt, det er Laksefisket som LARS OSLOFJORD 
VEST arrangerte på Stubben 24 juli, som var åpent for 
alle med en funksjonsnedsettelse og deres familier. Gra-

tulerer så masse med vel gjennomført! Og til Leif Helge 
Svae som gjorde at alt gled på skinner, vær stolt av deg 
selv, laget ditt og gjennomføringen av arrangementet for 
det er det all grunn til å være! Et kjempeflott arrange-
ment med et stort mangfold og stort oppmøte!

På siste regionstyremøte la Birgitte Kristiansen og Vi-
becke Selliken de siste planene for fellesskapssamlingen 
som skal være på Hamaren i Fyrresdal, et arrangement 
der bare det å kunne komme seg litt ut av coronabobla 
står i fokus i flotte naturomgivelser, tenker det blir noen 
fine bilder derfra etter hvert.

Et annet arrangement som jeg gjerne vil trekke frem 
er en felles aktivitetsdag for HC foreninger i Vestfold 
og Telemark, der er det LFSV (Landsforeningen for 
slagrammede Vestfold) og Arne Mjåland som trekker i 
trådene, de ønsker å arrangere en felles aktivitetsdag i 
Storås den 25 september. De ønsker å viser frem prosjek-
tet «En Container full av muligheter» som nettopp er 
det, en container full av muligheter til å prøve forskjel-
lige ute aktivitetshjelpemidler for barn, unge og voksne 
med funksjonsnedsettelser, så hold øya oppe folkens og 
følg med på Facebook sidene så kommer det nok mer 
informasjon.

I sommer har vår gode tilgjengelighets general Atle 
Haglund fartet rundt og kartlagt tilgjengelige kom-
munale badestrender. Det blir spennende å lese mer om 
prosjektet, jeg håper at prosjektet åpner øynene til en 
stor del av kommunene for det er nok dessverre mange 
steder som ikke har tilgjengelige badesteder. 

Denne høsten er det jo en ting vi ikke kommer helt 
unna å nevne og det er jo at det er stortingsvalg, og par-
tier er på frierferd til velgere, med fagre ord. Jeg håper 
helhjertet at det er blir mer enn bare fine ord for det 
trengs endringer på mange fronter.  Jeg håper at vi ses 
på et av arrangementene enten det er digitalt eller fysisk. 
Ønsker dere alle en god høst.

Gro Rohde
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Zipline for alle 

- Skien Fritidspark har åpnet ny attraksjon:  
 Zipline for alle

s 14-15

Stavern Folkehøyskole

- Stavern Folkehøyskole har egen linje for 
deg som ønsker botrening og en aktiv fritid

s 13

Tur til Dyreparken og Abra Havn

- Helgen 30.juli – 1.august reiste 138 personer 
(38 familier) på tur til Kristiansand, nærmere 
bestemt Dyreparken og Abra Havn.

s 36

s 10-11

En dukkert for alle!
Vi jakter på tilgjengelige badeplasser
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Anna-Lisbeth Mikalsen
Regionkontorleder

Vi ruller i gang høsten

Denne høsten starter vi opp igjen for fullt med aktiviteter. 
Ikke bare er vi i full gang med å planlegge og å gjennomføre 
fysiske aktiviteter, men vi kommer også til å gjennomføre 
mye digitale aktiviteter denne høsten. Dette gjør at vi kan 
gjennomføre flere aktiviteter og at flere kan være med på 
de aktivitetene vi gjennomfører.  

Først ut av våre fysiske aktiviteter i høst er fellessamling for 
alle våre medlemmer til fantastiske Hamaren i Fyresdal 28. 
august. Dette prosjektet har vi kalt Ut av koronabobla og 
inn i naturen og er sponset av stiftelsen DAM. Vi gleder oss 
til å møte alle dere som finner veien dit.

SAFO TVB planlegger også i år en konferanse for dere som 
representerer SAFO i diverse råd og utvalg. Dette blir 8.-9. 
oktober i Drammen. Konferansen vil bli både fysisk og di-
gital slik at vi når flest mulig. Temaene for årets konferanse 
blir funksjonshemmedes menneskerettigheter, Brukerstyrt 
personlig assistanse, brukermedvirkning i helseforetak, 
nytt fra regionalt brukerutvalg helse sørøst og generell 
opplæring for medlemmer i råd og utvalg. Vi håper at flest 
mulig av SAFO TVBs representanter har anledning til å 
delta. 

I tillegg skal vi ha digitale dialogmøter i høst med spen-
nende temaer både for rådsrepresentanter og dere som er 
våre representanter i brukerutvalg. Vi håper også å få til 
dialogmøter med våre likepersoner. Om det er spesielle 
temaer dere ønsker for dialogmøtene, så send dem inn til 
kontoret.

NHF Ung Voksen i regionen planlegger også aktiviteter 
denne høsten, dette kan du lese om et annet sted i bladet. 
Våre ungdommer i NHFU Oslofjord Vest har fortiden 

ikke et styre, men det planlegges å få til aktiviteter for våre 
ungdommer, så følg med på Facebook siden til regionen 
for mer informasjon. Søk også gjerne opp Medlemmer i 
NHFU Oslofjord Vest på Facebook og bli med i gruppen. 
Der vil det komme nyttig informasjon til deg som er ung. 

I tillegg planlegges det en rekke aktiviteter i lokallagene 
våre. Både mestringsturet og interessepolitiske møter og 
aktiviteter står på agendaen. En oversikt over alle våre 
aktiviteter finner dere bak i dette bladet og på nett: http://
aktivitetskalender.nhfoslofjordvest.no/ som oppdateres 
fortløpende.

Jeg ønsker dere alle en aktiv høst! 
- 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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Gj.snitt forbruk Sprinter 314: 0,72 l/mil, CO2-utslipp: 188 g/km. Importør: Bertel O. Steen AS. www.mercedes-benz.no

Overlegen kvalitet tilpasset ethvert behov.
Mercedes-Benz Sprinter – klasseledende sikkerhet, funksjonalitet og driftssikkerhet. 
Med Sprinter får man en bil med masse plass og utstyr som gir deg fleksibilitet og luksuriøs 
skreddersøm på samme kompromissløse måte som vi har gjort siden vi oppfant bilen i 1886. 
Ønsker du drømmebilen levert innen rimelig tid, skal vi klare det også.

- 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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N E D R E  E I K E R

Glommen Bil AS
Din lokale forhandler av bil og fritidskjøretøy

Kongsvingervegen 3031
2166 Oppaker

www.glommenbil.no

L I E R

Bråtasvingen 38, 3425 Reistad
Tlf. 977 55 929

H U R U M

avd. Tofte
tlf. 32 79 42 49

avd. Sætre
tlf. 99 30 70 10

Avd. Tofte  •  Tlf. 32 79 42 49
 

 

OSLOFJORDEN RØR AS
rune.hansen@oslofjordenror.no

TLF.: 905 18 454
Ta kontakt   

VI FINNER EN LØSNING

T: 32 79 64 21 • Epost: tone@puls1.no
www.puls1.no

K O N G S B E R G

K O N G S B E R G

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

Kongsberg galaxy Pizza as
Åpningstider: 11-23

Telefon: 327 22 327

Søhus Transport
Vestsidevn. 145, 3405 Lier

 Telefon: 32855329

«Vi støtter stolt vårt lokallag» 

ØH Regnskap AS
Tlf. 416 18 284

Epost: oh@oh-regnskap.no

Tlf. 464 70 000

KONGSBERG
Tlf. 46864346 • Epost: kongsberg@sunkost.no

K R Ø D S H E R A D

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

Hamremoen AS
Hamremoen gård

3535 Krøderen

3400 Lier
Tlf. 32 87 06 26

Grindene 2 f, 3409 Tranby
Telefon: 41 51 59 32

aksel.lindsetmo@gmail.com

Brastadveien 58, 3425 Reistad
Tlf: 32 24 44 10

Epost: gro.gregersen@modena.no

M O D U M

Tlf: 90098877 • Epost: kossovo@online.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

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

Price Lagerbutikk AS
3055 Krokstadelva

Tlf. 32 23 10 80

Stasjonsgata 2, 3050 Mjøndalen
Tel: 32 87 87 80

Dinboligstylist AS
Avd. Mjøndalen

Strandveien 6C, 3050 Mjøndalen
Tlf. 92 82 24 74

N E S

VIKERSUND
Idrettsveien 2, 3370 Vikersund

ANNONSER
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EIKER SPORT AS
R I N G E R I K E

Hvervenmoveien 49, 3511 Hønefoss
Tlf. 400 04 241 • www.ecit.com

N O R E  O G  U V D A L

Rødberg
Sentrum 50, 3630 Rødberg

Tlf. 31 00 46 10

www.kristiansen-byggservice.no
www.fageraasskogsdrift.com

Permobakken 21
3534 Sokna 
Tlf. 95922322

Røgeberg Maskin AS
Ankersgt. 16, 3513 Hønefoss

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

Norderhovsgata 21, 3510 Hønefoss
Tlf. 32 12 22 64

www.hønefossrørleggerbedrift.no

HØNEFOSS
Tyrimyrv. 19, 3515 Hønefoss

Tlf. 46 93 70 00

Loke Betong AS
Hvalsbruveien 2 A, 3525 Hallingby

Tlf. 41 32 88 29
Epost: hallgeir@lokebetong.no

Veggli Bil og Maskin AS
3628 Veggli

Tlf. 32 74 62 03
Epost. post@veggli-bilogmaskin.no

R O L L A G

R Ø Y K E N

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!www.pooltech.no

Bryggeveien 8B, 3470 Slemmestad
Tlf. 909 92 114

https://farfarsverksted.com/

R I N G E R I K E

Å L

Ø V R E  E I K E R

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

Ringeriksveien 1132, 3330 Skotselv
Tlf: 971 21 876 • www.bvsfilter.no

Kongsbergv. 791, 3322 Fiskum • Tlf. 32 75 06 77

Tlf. 32 25 09 00
https://hokksundbetong.no/

H U R U M
Toms Elektrotavler

3490 Klokkarstua, Tlf.  32 79 60 07
_____________________________________________________

Hurum Mølle
3490 Klokkarstua, tlf. 32 79 80 06

G O L
Optiker Ness

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

ØJ Rør AS
3535 Krøderen, tlf. 48 10 15 78 • Epost: ojror@yahoo.com

Maskinentreprenør Tor Heggelien AS
3630 Rødberg, tlf. 32 74 41 33

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

K R Ø D S H E R A D

N O R E  O G  U V D A LS I G D A L

Drammen Taxi SA
3041 Drammen, Tlf.  32 80 96 00

D R A M M E N

post@hallingplast.no
+47 32 09 55 99

Anonym Giver

ANNONSER
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Tilbake fra høstens vakreste eventyr sitter jeg her med 
en eksplosjon av nydelige inntrykk. 
Noen av oss valgte å tilbringe hele helgen 27.-29. 
august i Fyresdal, i forbindelse med turen som ble 
arrangert av NHF Oslofjord Vest. Vi ankom Norges 
vakreste dal på fredag ettermiddag og fikk oss en hytte 
på Fyresdal Kurs- og konferansesenter. hytta var helt 
fantastisk og godt tilrettelagt for rullestolbrukere som 
jo var det viktigste for oss, her skal alle være med. 

Solnedgang på terrassen med alle som kom fredag ble 
jo et høydepunkt den dagen. 
Etter frokost på lørdag gikk vi bort til Hamaren for å 
rigge til våre medlemmer, som skulle komme fra kl. 11. 
Tenk at hele 20 stykker tok turen, det er jo ikke akkurat 
en liten tur for våre medlemmer å kjøre i 2 eller 3 timer 
(minst) hver vei.
 
Vi startet dagen med en grill-lunsj, og noe søtt til 
kaffen. Høydepunktet den dagen var turen rundt 
den vakre tilrettelagte turen i Hamaren naturpark, 
hvor vi var skjønt enige om dette var noe av det beste 
Norge kan by på av naturopplevelser. Dette må jo bare 
oppleves da ikke engang bildene kan fortelle om hvor 
vakkert det egentlig er. 

Med oss denne helgen var blant andre Anne Maria 
Bø hun fyller 100 år i februar neste år, så vi måtte jo 

gjøre litt stas på henne. Hun fikk en liten hilsen som 
hun satte veldig stor pris på, det var litt av en dame…..
staselig er hun. Med henne var lillesøsteren hennes 
Kjellfrid R. Pedersen på bare 85 år… imponerende. 

Etter turen ble det en samling på grillplassen hvor 
vi hadde quiz og spill, og mer kaffe og godsaker. Så 
avsluttet vi dagen med en deilig middag på Teisner kafé 
og det var en deilig gryte med kylling og sopp. Kaffe og 
dessert. Heldige oss som deltok på denne dagen. Så var 
det hjem for de som ikke overnattet. 

Vi som skulle ha en natt til i denne perlen av Norge 
gikk nok en gang til fellessamling på terrassen, til 
en hyggelig kveld med solnedgang. Så tusen takk til 
alle som deltok på denne vitamininnsprøyting av 
en helg. Så må vi også få lov å takke jentene fra LFS 
Telemark for uvurderlig hjelp til rigging og servering av 
grillmaten i parken, så takk til Aashild Haugen, Reidun 
Larsen og Solveig Slåtta. Arrangørene Birgitte Holmsen 
Kristiansen og Vibecke Selliken fortjener ekstra ros 
for dette flotte arrangementet og så klart takk til 
NHF Oslofjord Vest sin egen Anna Lisbeth Mikalsen. 
Vi ønsker også å takke Stiftelsen DAM som gjorde 
arrangementet mulig gjennom økonomisk støtte til å få 
folk ut av coronaboblen og inn i naturen. 

Tekst: Vibecke Selliken Foto: Anna-Lisbeth Mikalsen

Ut av coronaboblen 
og inn i naturen



Øverst til venstre: Parkering med godkjente mål er ikke 
innafor her, men svømmeknappen kan man alltids ta når man 
er innom Rørestrand i Horten. HC -skiltet er om ikke annet på 
plass da.

Øverst til høyre: Et flott eksempel i Nesbyen på fjellet, med ny 
tilrettelagt strand og et kjempeflott toalettanlegg.

Bilde i midten: På Bjønnesstranda i Larvik var det både 
bordoppsett og badebinge som gjør at alle likså godt kan 
komme seg ut i vannet når de først er på en badeplass.

Nederst til venstre: Verdens Ende på Tjøme.

Nederst til høyre: Strømbadet i Sandefjord, som er en 
flytende badeplass.

10 



På Østerøya i Sandefjord finner man en fin gangbane som har klort seg fast i fjellet så alle kan få nær tilgang til både svaberg og 
vann. Midten: Ikke alle kommuner har fokus på HC-parkering, men vi får satse på at denne er en av de unike plassene i Horten 
ved en strand som for øvrig manglet det meste. Bilde til høyre: Atle Haglund jakter på tilgjengelige badeplasser.
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Tekst: Anna-Lisbeth Mikalsen Foto: Atle Haglund og Anna-Lisbeth Mikalsen

En dukkert
for alle!

Denne sommeren har vi hatt fokus på tilgjengelige 
badesteder gjennom prosjektet En dukkert for alle! 
Prosjektet er i samarbeid med Kartverket og vi har 
også forsøkt å engasjere våre kommuner i prosjektet. 
Årsaken til dette er at det er viktig at kommunene 
selv blir bevist på om områder de har ansvaret for, er 
tilgjengelig for alle kommunens innbyggere eller ikke. 

Vår prosjektleder Atle Haglund reiser i skrivende 
stund rundt og kartlegger kommunale badesteder 
og resultatene av denne kartleggingen, finner du på 
norgeskart.no. Om du går på menyfeltet på denne 
nettsiden og klikker på rullestolsymbolet, kan du finne 
ut om et hvilket som helst sted/uteområde i Norge er 
tilgjengelig i rullestol. Flott ikke sant?

I tillegg til vår egen kartlegging har vi også oppfordret 
alle kommunene til å kartlegge sine badesteder, slik at 
de skal se hvilke steder de har som er tilgjengelig for 
alle, og hva som må gjøres på de stedene som ikke er 
tilgjengelige, for at de skal bli tilgjengelig for alle. På 
denne måten kan kommunene få mulighet til å rette 
opp feil og mangler der dette er mulig. For det må bli 
slik at det å ta seg et bad utendørs må bli en selvfølge 
for alle, ikke bare for noen.

I dette nummeret av Grenseløst kommer noen glimt fra 
vår kartleggingsrunde. Mer informasjon om prosjektet 
kommer i neste nummer av Grenseløst.



L A R D A L

H O R T E N

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

http://bmde.no/

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

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

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

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

R E

Gamle Helgeroa Marina
Helgeroa Brygge, 3295 Helgeroa

Tlf. 33 18 84 14  •  Vi er på 

Åpent hele året!

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

L A R V I KH O L M E S T R A N D

Tlf. 911 97 014 • E-post: trine@wican.no
www.wican.no

Tlf. 41379559
Epost: post@hellenesmaskin.com

www.hellenesmaskin.com

Hellenes Maskin As

L A R V I K

Tlf: 69390100 • www.norskeporter.no 
Epost: post@norskeporter.no

Tlf. 917 14 741

http://www.aso.no/

Spekemat - Dressing - Salater

Lie Graveservice AS
Lågendalsveien 2408

3282 Kvelde
Tlf: 996 86 868

N Ø T T E R Ø Y
Til deg som skal bygge!
Om det gjelder nybygg, tilbygg, rehabilitering eller mordernisering. 
Fra det minste til det største. Med dyktige fagfolk garanterer vi resultatet.

Ring 971 50 319 
så tar vi en prat.

Til deg som skal bygge!
Om det gjelder nybygg, tilbygg, rehabilitering eller mordernisering. 
Fra det minste til det største. Med dyktige fagfolk garanterer vi resultatet.

Ring 971 50 319 
så tar vi en prat.

Til deg som skal bygge!
Om det gjelder nybygg, tilbygg, rehabilitering eller mordernisering. 
Fra det minste til det største. Med dyktige fagfolk garanterer vi resultatet.

Ring 971 50 319 
så tar vi en prat.

E-post:
joachim@andersenbakke.no

L A R V I K

S A N D E

Tlf: 95 24 91 27
www.sindsenmaskin.no

www.norskdekkvulkanisering.no

JP Aarseth Transport AS
Borgeskogen 1, 3160 Stokke
Tlf. 948 49 906 / 41337411

tone@jpaarseth.no

ANNONSER
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Ved en tilfeldighet kom jeg over en liten notis om 
Stavern Folkehøyskole som skulle ha aksjons dag og 
hadde behov for små oppdrag som elevene kunne 
delta på i sin innsamling. Det fikk meg til å gå inn på 
hjemmesiden og lese litt mer om folkehøgskolen som 
her på folkemunne blir kalt Fredtun.

Når jeg satt og leste om den så oppdaget jeg at de 
hadde startet en linje som heter Botrening og Aktiv 
fritid. Etter litt undersøkelser kom jeg i kontakt med 
linjelærer Helene Oord Ekholt og vi avtalte et besøk for 
å få høre mer om denne linjen. 

Botrening og Aktiv fritid er en linje for elever med 
funksjonsnedsettelser og er mest beregnet på elever 
med psykiske funksjonsnedsettelser. Helene er en dame 
som varmt delte sine tanker om linjen og hva som kan 
oppnås. 

Når man har en ungdom med funksjonsnedsettelser 
som har behov for en annerledes oppfølging er det 
godt å kunne få litt informasjon om hvilke muligheter 
som finnes og det er også en stor fordel at det er slike 
muligheter uten at det er flere timers reisevei. 

Stavern Folkehøyskole ligger i idylliske omgivelser i 
Larvik kommune, nærmere bestemt Stavern. 

Linjen Botrening og Aktiv fritid legger opp 
til varierte aktiviteter og fellesskap samt at det er 

fadderordning, slik at inkludering av elevene skal være 
lettere. Det er fellestimer med hele skolen i forskjellige 
valgfag og seminar.

Linjen tar ikke så mange elever, nettopp fordi at det 
er elever som har behov for oppfølging. De åpner opp 
for søknader fra midten av oktober fordi det trengs 
litt lenger planlegging enn en ordinær linje.  Det er 
jo kostnader knyttet til å gå på folkehøyskole, en linje 
som Botrening og Aktiv fritid koster litt mer, nettopp 
pga oppfølgingen med elevene. Elevene må søke ekstra 
støtte fra Nav i tillegg til Lånekassen. 

Målet med linjen er at det skal gi opplevelser, nye 
minner og venner, lære seg å bli litt mer selvstendig, 
enkel trening på økonomi, hygiene, det å bo alene med 
tilrettelegging. Hver elev har sitt eget rom, som de selv 
må holde i orden, vaske klær, brette og legge på plass osv. 

Elevene deltar på felles elevkvelder med de andre 
elevene på skolen, de deltar på turer som skolen 
arrangerer.  

Ønsker du mer informasjon om Stavern 
Folkehøyskole og linjen Botrening og aktiv fritid 
så gå inn på hjemmesiden: https://www.stavernfhs.
no/botrening og les mer, der vil du også finne 
kontaktinformasjon til linjelærer. Du vil også kunne 
lese linjens tilbud og se de fine bildene fra området.

Stavern Folkehøyskoles linje 
Botrening og Aktiv fritid

Tekst og bilder: Gro B Rohde
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Skien fritidspark har 
åpnet en ny attraksjon; 

tilrettelagt zipline!
Tekst og bilder: Vibecke Selliken
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Er du klar for et luftig svev på 220 meter med en høyde 
på ca. 8 meter over bakken?

«En herlig mestringsfølelse!» var tilbakemeldingen fra 
brukerne under åpningen den 5. juni 2021.

Ordfører Hedda Foss Five, samt styreformann Harald 
Haraldsen og daglig leder Jens Petter Wergeland Aas fra 
Skien fritidspark var til stede på åpningen sammen med 
prosjektleder Jan Helge Østensen.

«Frivilligheten nedlegger flere tusen arbeidstimer i 
vårt anlegg hvert år! Vi ønsker at de ulike lagene og 
foreningene både lokalt og nasjonalt skal oppleve at 
Skien fritidspark er en inkluderende og fremtidsrettet 
møteplass. Gjennom vårt samarbeid med Norges 
Handikapforbund og Funksjonshemmedes 
Fellesorganisasjon, har vi mottatt et sterkt ønske om å 
kunne realisere dette tiltaket, slik at denne målgruppen 
også får mulighet til et fullverdig opplevelsestilbud. 
Vårt motto er at når det er godt tilrettelagt for de 
svakeste kan alle bruke fasilitetene», sier Jan Helge.

Stolte representanter for Norges Handikapforbund, 
Foreningen for muskelsyke, samt Rådet for mennesker 
med nedsatt funksjonsevne i Skien, var også til 
stede. I tillegg var Norges Rugbyforbund og deres 
elitelag for rullestolrugby på samling i anlegget. 

Anlegget ble realisert med betydelig støtte fra 
SparebankstiftelsenDNB og Høyt & Lavt parksystemer.

Åpningen av zipline-anlegget ble toppet med 
utdelingen av Tilgjengelighetsprisen for 2020 i regi av 
Vibecke Selliken som nestleder i Rådet for mennesker 
med nedsatt funksjonsevne. Ledelsen i Skien 
fritidspark har besluttet å ytterligere styrke satsingen på 
tilrettelagte ferieopphold, aktiviteter og opplevelser for 
para-idretten, funksjonshemmede og deres pårørende 
de neste årene. I den sammenheng er det verdt å merke 
seg de flotte rommene som hotellet har, og sommeren 
2022 vil ytterligere rom være ferdigstilt. For gjester 
med ekstra stort tilretteleggingsbehov, finnes også rom 
med skinne og takheis med overgang fra rom til bad. 
Flotte tilrettelagte fasiliteter også i badeland, samt godt 
utstyrte møterom med teleslynge.

Anbefaler alle å ta en titt på www.skienfritidspark.no/
tilgjengelighet/filmer

Jan Helge beskriver videre at Skien fritidspark sin visjon 
er å bli et fyrtårn i Norge på universelt tilrettelagte 
arenaer, der både lavterskel-tilbud og toppidrett 
kan forenes. «Vi ønsker å motivere til aktivitet 
og lek og være en sosial møteplass uavhengig av 
funksjonsnedsettelse, kultur og etnisitet», avslutter han.



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

Øvre Skoledalen 12, 3482 Tofte

Sentralbord:
Mandag—fredag:
08.00—15.30

Kontoret:
Mandag—fredag:
08.00—15.30

Tlf. 32 79 20 00

ANNONSER
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- aktuelt

Lurer du på hvordan Norges Handikapforbund 
fremmer funksjonshemmedes rettigheter utenfor 
Norge? Nå har vi gjort det enklere for medlemmer, 
samarbeidspartnere og andre interesserte å lære mer 
om NHFs internasjonale arbeid.

På de oppdaterte sidene kan du lese om arbeidet 
vi gjør i Uganda, Zambia, Zanzibar, Malawi og 
Palestina. Du kan lese om hvordan vi jobber 
med menneskerettigheter og påvirkningsarbeid, 

inkluderende utdanning, spare- og lånegrupper, samt 
katastrofeforebygging.

I tillegg vil du kunne lese og laste ned kursmateriell vi 
har utviklet sammen med våre samarbeidspartnere, 
bli bedre kjent med NHFs internasjonale strategi, våre 
etiske retningslinjer og mer. Siden er tilgjengelig på 
både norsk og engelsk. 

Mer informasjon på nhf.no 

Nye nettsider om NHFs 
internasjonale rettighetsarbeid

- aktuelt
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I sommer gjennomførte det nye regionstyret og kontorleder styreseminar. Seminaret var i 2 
deler og startet digitalt og avsluttet med fysisk samling på Verdens Ende. Sammen skal vi sette 
funksjonshemmedes menneskerettigheter på dagsorden og fronte kampen for et likestilt samfunn 
gjennom ulike prosjekt og utvalg i de kommende 2 år. Om du har aktuelle saker/prosjekter du ønsker 
at vi skal jobbe med så ta kontakt med kontoret eller en i styret. Kontaktinformasjon finner du bak i 
bladet. Vi ønsker nyvalgt styre lykke til!

Aktivitetsdagen er 25. september fra kl 12-15.00 på 
Storås skianlegg i Stokke. På aktivitetsdagen ønsker 
vi å vise frem En container full av muligheter, som 
er et unikt prosjekt som er startet opp på Storås 
skianlegg i Stokke i Sandefjord kommune. En container 
full av muligheter, er en 40 fot stor container som 
står i Storås skianlegg, en container fylt opp med 
uteaktivitetsmidler, for barn, ungdom og voksne. 

Aktivitetshjelpemidlene som er i containeren er sitte 
sykler, rullestoler for pigging, piggekjelker, skilator og 
tilrettelagt akebrett for barn. Alt utstyret i container er 
aktivitetshjelpemidler. Dette er et gratis tilbud til utlån 
for fysisk aktivitet for alle som har behov for dette. For 
mer informasjon ta kontakt med leder i LFS Vestfold 
Arne Mjåland.

Vårt nye regionstyre

Bli med på aktivitetsdag 25. september!

Fra venstre: Stein Wilmann (nestleder), Franck Larsen (varamedlem), Anna-Lisbeth Mikalsen (kontorleder), 
Birgitte Kristiansen (styremedlem), John Åge Corneliussen (styremedlem) Vibecke Selliken (styremedlem) Gro 
Rohde (regionleder) og Lise Solberg (varamedlem).

- aktuelt



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

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

Grenland Konferansesenter 
Sundbyveien 233   3961 Stathelle                | 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.jamas.no

Rimelig fiskeutstyr til hobby og yrkesfiskere på nett

V I N J E

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

3864 Rauland | Tlf. 35 07 43 75
Tlf. 97 03 15 17

geir.tvitekkja@outlook.com

Heimvegli Hyttegrend 
Rjukanvegen 1236

3864 Rauland
Tlf. 906 94 488

K R A G E R Ø
Ørvik Plantemarked AS

Dalanev. 2 A, 3770 Kragerø, tlf. 35 98 36 00

S K I E N S K I E N S K I E N

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

www.cchristoffersen.no

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

ANNONSER
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B A M B L E

D R A N G E D A L

B Ø

Strandgt. 1, 3960 Stathelle, 
Telefon 915 59 475

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

Drangedal VVS A/S
Dag Arild Brødsjømoen

Rørlegger- og blikkenslagerverksted
Tlf. 90 87 58 61

e-post: post@drangedalvvs.no

N O M E

N O T O D D E N

KRAGERØ • Tlf: 35 98 02 64

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

Seljord Rekneskapsservice AS
Nyvn. 3A, 3840 Seljord

Tlf. 35 05 80 00
www.seljordregnskap.no

Jernbanegata 7, 3916 Porsgrunn

nr1trafikkskole.no

www.systemblokk.no

K R A G E R Ø

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!

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

Ringsevja 11, 3830 Ulefos
www.stormkulde.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

 www.sparebank1sorost.no

Vi har spesialisert oss på 
innendørs vinteropplag av båter.

H J A R T D A L

KRAGERØ • Tlf: 35 98 02 64KALSTAD • Tlf. 35 98 91 80

WIK TØMMER 
& TRANSPORT AS
Skoevegen 16, 3825 Lunde

Tlf. 906 52 064

www.tinfos.no

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

Hjartdalsvegen 508, 3690 Hjartdal
Tlf: 35 02 49 27

www.landbrukogfritid.no

K R A G E R Ø

Egil Bøe
Byggfirma AS

Skiensvegen 750
3830 Ulefoss

Tlf: 905 97 738
T I N N

Bjørn Berge
Bensinstasjon AS

Sam Eydesg. 55, 3660 Rjukan
Tlf. 35 09 04 86

ANNONSER
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- aktuelt

Foto: Åse Jakobsen

Tirsdag 8. juni fikk LFA Oslofjord Vest endelig avholdt 
sitt årsmøte.  Vi hadde ventet lenge, vårt største ønske 
var å kunne møte fysisk etter en lang periode hvor alt 
har foregått digitalt. 

Årsmøte var veldig vellykket. Vi inviterte til årsmøte 
med påfølgende middag og overnatting til de som 
ønsket det.

Sakene gikk greit igjennom. Styret ble som 
tidligere, leder Leif Larsen, sekretær Anne Johnsen, 
styremedlemmer Franck Tore Larsen og Åse Jakobsen 
og vara Ingoline Ingebretsen.

Handlingsplanen vår ble godkjent. Vi arrangerer 
to likeperson og mestringsturer i år. En badetur til 
Langesund 21.-22.8. og en julebordstur med Kielferga 
28.-30.11.

13 medlemmer var til stede på årsmøtet og samtlige 
stilte med godt humør og forventninger til en hyggelig 
sammenkomst.  Og hyggelig ble det. Tollboden stilte 
med nydelig middag, oksefilet med rødvin saus og noe 
godt i glasset ble det også. 

Som dere ser av bildene har vi det veldig hyggelig 
sammen. Vi ønsker at flere av våre medlemmer har 
mulighet til å delta på våre arrangementer og ønsker 
nye og gamle LFA medlemmer velkommen til å delta. 
Vi er en hyggelig gjeng som stiller opp hver gang, men 
ønsker at flere av dere skal kunne ta del i felleskapet. Så 
ses vi på tur.

Styret i LFA Oslofjord Vest 
Åse Jakobsen

LFA Oslofjord Vest avholdt sitt 
årsmøte på Tollboden Hotell 

Drammen



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.asassert.no

S A N D E F J O R D

Hågasletta 12, 3236 Sandefjord
Mob: 95 24 23 55 • E-post: torg-jo4@online.no

Tlf. 32 48 52 00
www.fatland.no

Tlf. 33 18 33 33
www.vestfoldbetong.no

www.fjordenelektro.no

Beate´s Mat AS
Bråtagata 47 B, 3095 Eidsfoss, tlf. 33 05 70 00

H O L M E S T R A N D

Steier - Næss AS
Nordre Kullerød 10, 3241 Sandefjord, tlf. 33 45 40 80

S A N D E F J O R D

S A N D E

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

ANDERSEN
ØKONOMISENTER AS
Einerveien 10, 3229 Sandefjord

Tlf. 33 42 31 50   •   www.aos-vf.no

Kilgta 9, 3217 Sandefjord
Tlf. 33 46 34 40

Pindsleveien 1, 3221 Sandefjord
Tlf:  33 42 17 30 • www.bjorvik.no

Hvitsteinveien 381, 3243 Kodal
Tlf. 970 72 123 • https://tveitanmaskin.no/

Morten Berg 
Transport AS
TLF 975 83 830

Trollsåsveien 21, 3243 Kodal
T: +47 46 65 27 70  •  www.bestfood.no

Tlf. 95040706
Epost: frearild@online.no

S A N D E F J O R D

S V E L V I K

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

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

Blåseisolering for 
deg som er ute etter 
fremtidens løsning 

innen isolasjon!

post@flagetas.no

33 20 09 99

Blåseisolering for 
deg som er ute etter 
fremtidens løsning 

innen isolasjon!

post@flagetas.no

33 20 09 99

Blåseisolering for 
deg som er ute etter 
fremtidens løsning 

innen isolasjon!

post@flagetas.no

33 20 09 99

Hage AS  
Redesign logoforslagLillevarskogen, 3160 Stokke

Tlf. 906 51 393

ANNONSER
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- aktuelt

Høsthilsen hørtes kanskje litt drastisk ut, men høsten 
er på veg og når bladet kommer i deres postkasse så 
kan det godt tenkes at høsten allerede har begynt å ta 
tak i blader og farger i naturen endrer seg.

Nå som landet åpner litt og litt mer opp, og mange 
har fått sine 2 doser med vaksiner så har vi  startet 
planlegging av en av de kjæreste medlemsaktivitetene 
vi har, nemlig mestringstur til Kiel.   Det er en ting som 
er viktig for oss å påpeke og det er at den selvfølgelig 
blir holdt med et stort forbehold og det er Corona 
situasjonen!

Turen er planlagt fra søndag 31.10.21 med hjemkomst 
2.11.21. Vi er så heldige at vår tidligere nestleder Leif 
Larsen igjen har sagt ja til å være reiseleder, det er vi 
veldig takknemlige for.  Kielturen vår har i flere år vært 
en kjærkommen avveksling i hverdagen for mange av 
våre medlemmer. Vi håper inderlig at denne turen kan 
gjennomføres og ikke må avlyses som den forrige.

Det vil være veldig kjekt å møte folk fysisk igjen, men 
samtidig så vet vi også at det er noen som ikke kan 

møtes, så vi vil også fortsette med våre digitale treff 
og quiz, det har vært artig og koselig og det gir oss en 
mulighet til å treffe andre fra andre lag, noe som er 
veldig koselig. 

I høst er det stortingsvalg og vi prøver å følge med så 
godt vi kan og stiller opp på folkemøter som vi blir 
invitert til eller får vite om og benytter muligheten til å 
stille spørsmål som vi både får fra dere og som opptar 
oss.  

Vi håper dere alle har hatt et godt valg og en god 
valgopplevelse og at valglokalet har vært tilrettelagt 
samt at dere som har behov for hjelp, selv har fått velge 
hvem dere ville skulle hjelpe dere.

Dersom dere har innspill på aktiviteter dere ønsker 
eller tema vi skal jobbe med så ta kontakt, enten på 
e-post, telefon eller post.

Vi ønsker dere alle en fin høst.

Hilsen Styret i NHF Søndre Vestfold

Hei!

NHF Ung Voksen Oslofjordvest har fått 30.000 kr fra 
stiftelsen DAM til å arrangere 4 lavterskel treff for unge 
voksene medlemmer (30-45 år) i vår region.

Dette synes vi er kjempebra, for vi ønsker å skape gode, 
sosiale, trygge arenaer for aldersgruppen unge voksene 
og få opp aktiviteten.

Vi er i gang med å legge en plan for første samling som 
vil bli i Drammen i oktober.

På samlingene legger vi vekt på at dette er et 
lavterskeltilbud der du kan komme få en matbit, treffe 
andre, drive erfaringsutveksling, eller bare få påfyll 
av et foredrag med gode og innholdsrike temaer som 
treffer deg!

Følg med på Facebook og epost for informasjon vil 
komme der!

Har du forslag til tema/foredragsholder du er opptatt 
av, så send dette til en av oss i NHF Ung Voksen i 
Oslofjordvest

Ung Voksen ressursgruppa inviterer til quiz og et glass, 
digitalt 10. september fra kl. 18 på Zoom.

Vi håper å se deg!

Hilsen NHF UngVoksen Oslofjordvest 
Birgitte Holmsen Kristiansen og Catrine Bergan

BirgitteNHFUngVoksen@outlook.com 
bergan.cathrine@gmail.com 

Høsthilsen fra NHF Søndre Vestfold

SOSIALT, PÅFYLL, FOREDRAG 
= ARENA FOR UNG VOKSEN



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

 

 

 

Verdens viktigste avis 
er den som skriver om det som skjer 
der DU bor. 
Ring 32 17 95 00 eller send e-post 
til abonnement@ringblad.no

- skurlast av gran
Moelven Numedal AS
Fv40 1, 3620 Flesberg | Tlf: 916 80 497 |

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

BORREVEIEN
Tlf. 33 08 49 00

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

Vestfold Eiendomsmegling AS
Nedre Langgate 39, 3126 Tønsberg

33 30 70 00 • https://eie.no/

ANNONSER
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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

Ta gjerne kontakt med våre rettighetshjelpere!

Tekst: Torleif Støylen

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.

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!

Trenger du noen å snakke med?

Ill
us

tr
as

jo
ns

fo
to

: c
ol

ou
rb

ox
.c

om



26 

Jeg er en mann på 34 år som bor i Larvik. Jeg er rul-
lestolbruker. De siste 10 årene har jeg vært sysselsatt i 
ulike arbeidsrettede tiltak kalt VTA. Disse arbeidsrettede 
tiltakene har båret preg av ren passiv plassering og de har 
ikke tilfredsstilt mitt behov for et reelt og meningsfylt 
arbeidsinnhold. 

Arbeidsforholdene har vært opprettet for at jeg «skulle 
ha noe å gjøre», og jeg er usikker på om mine utførte 
arbeidsoppgaver har tilført virksomhetene noen verdi av 
betydning. 

Sommeren 2019 søkte jeg på en utlyst stilling hos 
ULOBA AS i Drammen. Etter flere intervjurunder fikk 
jeg til min store glede tilbud om en 50% stilling som jeg 
tiltrådte den 1. september. Da begynte planleggingen av 
reiseveien for å komme til og fra jobb. 

Reiseveien ble som følger; Dagen startet 04.30. Først 
ble jeg kjørt til jernbanestasjonen i Larvik. Etter å ha 
ventet der i minst 30 min. ankom jeg Drammen jernba-
nestasjon 07.45. Så måtte jeg rulle i all hast til kontoret 
for å rekke fram til 08.00. På grunn av lang reisevei ble 
jeg ofte veldig trøtt litt utpå dagen og jeg så at den lange 
reiseveien ville kunne bli en stor belastning over tid. 
Dette kunne igjen bety at jeg ikke ville kunne stå lenge i 
jobben. 

For å lette på arbeidshverdagen orienterte jeg meg 
om mulige løsninger. Jeg ble da gjort oppmerksom på 
ordningen om økonomisk støtte til tilrettelagt transport 
for arbeids- og utdanningsreiser. Jeg søkte derfor på dette 
den 27/09. Allerede den 03/10, og med god bistand fra 
min veileder hos NAV sin arbeidsrettede veilednings-
tjeneste, fikk jeg innvilget transport fra min bopel og til 
mitt arbeidssted. 

Dette har bidratt til vesentlig å redusere antall forflyt-
ningspunkter og kortet ned reisetiden vesentlig. Som en 
følge av dette har jeg fått mer overskudd til å kunne yte 
en mye bedre jobb, og jeg føler derfor mer mestring og 
arbeidsglede i jobbhverdagen. Jeg ser at dette har gitt meg 
en mulighet til å kunne bli værende lengre i nåværende 
jobb og utvikle meg videre. 

Samtidig med støtte til tilrettelagt transport kom 
det opp en mulighet om å søke på funksjonsassistanse 
via hjelpemiddelsentralen i Vestfold. Jeg fikk innvilget 
funksjonsassistent i begynnelsen av desember og ansatte 
en assistent i februar. 

Funksjonsassistansen betyr at jeg blir mer selvstendig 
i min yrkesutøvelse. Der jeg tidligere måtte be mine 
kollegaer om hjelp til enkelte oppgaver, utfører jeg 
nå disse oppgavene på egen hånd med hjelp av min 
funksjonsassistent. Dette medfører utvilsomt at jeg føler 
en større grad av jobbtilfredsstillelse. 

Jeg føler at jeg nå er på et mye bedre sted i livet enn 
for bare 12 måneder tilbake. Jeg har selv skaffet meg en 
jobb og er i et ordinært ansettelsesforhold. Jeg kan utføre 
mitt arbeid selvstendig og uten at totalbelastningen blir 
for stor. Jeg er nå en ressurs for samfunnet, ikke bare en 
byrde.

Hilsen  
Petter Schupp Kaupang

Hvordan det er å ha 
arbeidsreiser via Nav. 

Leserbrev:
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post@tungbilskolen.no

www.tungbilskolen.no

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

www.kongsberg.com

Hostvetveien 370, 3618 Skollenborg
Tlf. 32 86 78 00 | E-post: firmapost@stiltre.no | www.stiltre.no Sundrejordet 4,

3570 Ål

Tlf. 417 99 417

www.asplanviak.no

ANNONSER
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- Landsforeningen for Polioskadde

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

Line i fin stil på el-trehjulssykkel og Brelett på ”bagga”

I LFPS Vestfold er det to av medlemmene våre 
som har anskaffet el-trehjulssykkel og stortrives 
med det. Her noen ord fra Line Vegum og Kari 
Johansen:

Line:
Det å innrømme at man har fått dårligere balanse 
med årene når senskadene etter polio er et faktum, 
er en prosess som tar tid. Én ting er å skaffe seg 
en elektrisk sykkel på to hjul, da er man en av de 
mange som følger med i tiden. Det å skaffe seg en 
elektrisk sykkel med tre hjul, er faktisk å gå ut av 
komfortsonen sin. Da er det godt å ha gode venner 
som dytter litt på i riktig retning.

Kari:
Nå har jeg fått en el-trehjulssykkel fra 
Hjelpemiddelsentralen som jeg virkelig koser meg 
med.

Jeg hadde i utgangspunktet en vanlig tohjuls 
el-sykkel, men den gjorde meg utrygg på grunn av 
balansen. Den har mannen min stor glede av i dag. 
Nå nyter jeg turer på min trehjuling, kommer meg ut 
i naturen, trekker inn frisk luft og blomsterduft, får 
vind i håret og hører på fuglesang. Og mannen min 
er med!

Valg av sykkel
For å bestemme seg for type sykkel trenger man 
informasjon, veiledning, og ikke minst prøvekjøring. 

Line og Kari undersøkte markedet grundig, og med 
god veiledning valgte de sykler med to hjul foran 
og ett bak. Da har man full oversikt over hvor man 
befinner seg på veien/stien, og sykkelen er lettere 
å styre. Den drar også bedre i oppoverbakker, og 
er lettere å snu manuelt enn en sykkel med ett hjul 
foran og to bak.

Du kan gå inn på nettsiden der sykkelen kommer fra 

og få en idé om hva slags ekstrautstyr som fins. Du 
må oppgi behovet for tilbehør og ekstra hjelpemidler 
når du fyller ut søknaden til Hjelpemiddelsentralen. 
Det gjør en ergoterapeut sammen med deg. 

Sats på et mykere sykkelsete enn den originale, kurv 
foran, brems manuelt på styret, krykkeholder og 
andre ting som er kjekt for deg. Det fins en pedal 
som gjør at du ikke mister grepet så lett når du 
kommer opp i fart.  Standardutstyr er én ting, men 
en spesialtilpasset sykkel vil dekke dine behov på en 
mye bedre måte.

Når ett år har gått, kan du søke om et nytt batteri, slik 
at du har et reservebatteri når det trengs for å komme 
fram. Vanligvis varer batteriet cirka 5 mil, avhengig 
av hvor mye batterihjelp du trenger underveis. Det 
tar 1 time å lade batteriet, og da tar du rett og slett en 
velfortjent pause før du sykler hjem igjen.

Det er mye å sette seg inn i, men hvis du ønsker 
å søke om el-trehjulssykkel, tar du kontakt med 
ergoterapeuten i din kommune og hun/han vil hjelpe 
deg videre i prosessen.

Lykke til og god tur!
LFPS Vestfold

Line Vegum på sykkel
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- Landsforeningen for Polioskadde

Dette møtet skal være på Torp Hotel, Fokserød. Vi 
starter klokken 17.00 med middag.
Etter at middagen er fortært, vil Line Vegum og 
Toril Kvaale Eriksen fortelle om sine erfaringer fra 
opphold på Sunnaas sykehus. Kanskje de kan gi råd 
til noen av medlemmene som tenker på å søke seg 
dit.

Ellers blir det som vanlig sosialt samvær og 
utlodning.

Påmelding til Torunn Jacobsen, telefon 911 93 461, 
innen 8. oktober.

Alle er hjertelig velkommen
Hilsen styret i poliolaget

Møtet holdes på Torp Hotel, Fokserød. Vi 
starter klokken 17.00 med middag.

Vi planlegger litt underholdning og håper å få 
kontakt med noen som vil komme til oss.

Ellers blir det utlodning og sosialt samvær.

Påmelding til Torunn Jacobsen, tlf: 911 93 461, 
innen 27. november.

Aller er hjertelig velkommen.
Hilsen Styret i poliolaget

Medlemsmøte i LFPS Vestfold torsdag 14. oktober.

Julemøte i LFPS Vestfold 
torsdag 3. desember

LFPS Buskerud hadde årsmøte 31.05 2021 og det ble 
valgt nytt styre. 

Styret består nå av: 
•	Leder: Anne-Lise Bekkevold
•	Økonomiansvarlig: Asbjørn Huka
•	Styremedlemmer: Rolf Ask og Vigdis Lindberg
•	Varemedlem: Torill Huka

Vi i styret ønsker alle våre medlemmer  
en fin høst. 

Med hilsen LFPS Buskerud v/ Anne-Lise Bekkevold

LFPS Buskerud 

Er det noen av våre medlemmer med polio som har 
merket noe forandring i kroppen etter at de har fått 

koronavaksinen? (ikke de vanlige bivirkningene)
Ta kontakt med Anne-Lise Bekkevold 

Tlf: 48 09 68 18
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- Kontaktoversikt

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

Regionkontoret
Regionkontorleder: 
Anna-Lisbeth Mikalsen 
Tlf.: 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 
Tlf.: 41 42 21 34 
mtreverk@online.no

NHF Grenland 
Anne Iversen,  
Tlf.: 99 42 93 22 
nhf.grenland@
nhfoslofjordvest.no

NHF Holmestrand 
John Arild Svensen 
Tlf.: 47 26 87 50 
johnsvensen14@gmail.com

NHF Hovet 
Magda Lerberg 
Tlf.: 95 21 26 44

NHF Hurum 
Inger Marie Nilsen 
Tlf.: 46 95 11 46 
roge-n2@online.no

NHF Kongsberg  
Kontakt regionkontoret

NHF Nome 
Kari Dahl  
Tlf.: 97 16 37 88 
karigdah@online.no

NHF Nore og Uvdal 
Inga Haugen 
Tlf.: 98 61 29 89 
ingakravik@gmail.com

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

NHF Røyken 
Lisbeth Larsen 
Tlf.: 91 31 66 86 
lisbetl2@online.no

NHF Søndre Vestfold 
Gro Børresen Rohde 
Tlf.: 48 39 44 16  
nhf.sondre.vestfold@
nhfoslofjordvest.no

NHF Vestfossen 
Jan Ronald Skogsrud 
Tlf.: 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 
Tlf.: 90 59 31 53 
arnedam@online.no

Handikappede Barns 
Foreldreforening:
HBF Buskerud og Vestfold 
Leder: Lillian H Nagel 
Tlf.: 94 17 27 87 
 lillian.nagel@hbf.no

HBF Notodden 
Tone Margit Ø Steinhaug 
Tlf.: 90 63 01 17 
ton-stei@online.no

AMC 
Kontaktperson: Berit Evensen 
Tlf.: 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 
Tlf.: 95 87 45 97 
vidhols@online.no

Landsforeningen for 
Polioskadde:
LFPS Buskerud 
Leder: Anne-Lise Bekkevold 
Tlf: 48096818 
annelise.bekkevold 
@gmail.com

LFPS Telemark 
Jan Ivar Hennum 
Tlf.: 41 33 88 48 
jan-henn@sf-nett.no

LFPS Vestfold 
Torunn Jacobsen 
Tlf.: 91 19 34 61 
toru-jac@online.no

Landsforeningen For 
Slagrammede: 
LFS Buskerud 
Kontakt regionskontoret

LFS Telemark 
Leder: Vibecke Selliken 
Tlf.: 98 82 25 76 
vibeckesel@msn.com

LFS Vestfold 
Arne Mjåland 
Tlf.: 90 19 83 05 
firehjuling@gmail.com 

Landsforeningen 
for kvinner med 
Bekkenleddsmerter:
LKB Buskerud 
Leder: Tonje Lien 
Tlf.: 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 
Tlf.: 41 23 29 33 
vestfold@lkb.no

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

Oversikt regionstyret, lokallag og landsforeninger
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- Lokallagskalender

Lokallagskalender 2021  
- Vår aktivitetskalender er også på nett http://aktivitetskalender.nhfoslofjordvest.no/

Faste aktiviteter:
ALF Buskerud
- Kafėtreff på Årbogen hver onsdag kl. 12.00

LFS Telemark  
Pårørendetreff. Andre mandag hver måned.  
Kontakt LFS Telemark.

LFS Telemark, Kafé og prat på Gjemsø Grendahus 1. 
torsdag hver mnd.

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

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:

August 2021
21.-22. Likeperson og mestringstur til Langesund
25.    Dialogmøte med SAFO TVB medlemmer i  
      kommunale- og fylkeskommunale råd
28.    Felles likepersonsamling

September 2021
01.    Dialogmøte med SAFOs medlemmer i  
      brukerutvalg ved helseforetak. Zoom
10.    Quiz og et glass. Zoom
25.    Felles aktivitetsdag LFS Vestfold
28.     Regionstyremøte

Oktober 2021
08.-09. SAFO TVB høstkonferanse
15.    Styremøte SAFO TVB
19.     Regionstyremøte

November 2021
19.-20. Styreseminar SAFO TVB
24.    Regionstyremøte
28.-30. Likeperson og mestringstur til Kiel,  
      LFA Oslofjord Vest

Desember 2021
03.    FNs internasjonale dag for  
      funksjonshemmede



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, løsningen kommer i neste nummer.

Flagg - Land - Hovedsteder
I den første oppgaven denne gangen har jeg funnet frem til 10 flagg, 10 land og 20 byer. Din oppgave er å finne 
hvilket flagg som tilhører hvilket land og hvilken by som er hovedstad i landet. Noen bør være enkle, mens noen er litt 
vanskeligere. Men kanskje blir de vanskelige litt lettere når alternativene for de lette blir fjernet?? 

Land: Angola, Chile, Cuba, Guyana, Irland, New Zealand, Portugal, Republikken Kongo, Russland, Slovakia.  
Byer: Artemisa, Auckland, Belfast, Bratislava, Brazzaville, Concepción, Dublin, Georgetown, Havana, Huambo, 
Kinshasa, Lisboa, Luanda, Moskva, Porto, Santiago, St. Petersburg, Trnava, Vreed en Hoop, Wellington

Labyrint:
I den andre oppgaven skal du starte ved den grønne pilen og finne vegen gjennom labyrinten inn til NHF-logoen i midten. 
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Pusleside

Wilmanns pusleside Løsningen kommer i neste nummer 
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Beste funksjon og livskvalitet for den enkelte!

PMS 322 c

PMS 318c

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

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

Sandefjord: Skolmar 13
Porsgrunn: Storgata 118

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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D R A M M E N F L Å

G O L
H O L

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

www.tutufjell.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

 Navarhaugen 3, 3475 Sætre
Telefon: 917 29 735

H E M S E D A L

H O L E

https://kirkengeiendom.no

Tlf: 32 26 44 70
www.ssas.no

Sagveien 7, 3012 Drammen
Telefon: 478 93 559

Epost: post@cleaningservice.no

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

F L E S B E R G
Man-fre.: 08.00-16.00

www.hallingdalbiloppretting.no

G O L

Enden 5, 3550 Gol
Tlf. 959 35 074 • www.autotrend.no

Tlf. 411 24 091
www.hallingfisk.no

www.hemsedal-energi.no

Tlf. 32 09 21 00 • postmottak@hol.kommune.no
www.hol.kommune.no

Øvre Eikervei 14, 3048 Drammen
Tlf. 418 56 407 • http://b-es.no/

Tlf: 930 44 266
Følg oss på facebook! 

G O L

Tlf. 97 62 01 01 • jan.erik@bygghjelpas.no

Byggeplaner?
Velg en byggmester med yrkesstolthet

951 59 331
https://drammenkommuneeiendomsutvikling.no/

ANNONSER

34 



35

43

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

T Ø N S B E R G

STANGES GÅRDSPRODUKTER A/S
Basbergveien 54, 3114 Tønsberg

Tlf.: 91 39 80 00

T Ø N S B E R G

 Kunde: Jarlsberg Bygg AS  Jobbnr: 44793 

Tlf: 91 30 49 16              jarlsbergbygg.no

Klistremerker
Str: 15x5 cm
Antall: 

Klistremerker
Str: 50x16 cm
Antall: 

Tlf: 91 30 49 16              jarlsbergbygg.no

Olav Askjer Kran 
og Transport AS

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

Træleborgodden 6, 3112 Tønsberg
Tlf. 915 02 580 •  www.avarnsecurity.no

Bispeveien 1526, 3178 Våle
Tlf. 33 06 17 70 • www.1-2-tre.no

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

 Grøntvedlikehold 
 Beplanting og hekker 
 Beskjæring/trefelling 
 Snøbrøyting og strøing Åslyveien 19, 3170 Sem

Tlf. 33 34 99 99 • https://omegaholtan.no/https://lien-lian.no/

Tlf. 33 00 47 30
https://www.norgeselektro.no/

Jarlsøveien 50, 3124 Tønsberg
Tlf. 333 28 880

www.jarlsomarina.no

Kileveien 77, 3175 Ramnes 
Tlf. 33 39 62 66 • https://kjellfoss.no/

www.skjelland.no

www.auksjonen.no

Hjemsengveien 107
3133 DUKEN

Bøgata 81, 3114 Tønsberg 
Tlf: 33 30 99 33 | https://karppinen.no/

følg oss på facebook

T Ø N S B E R G

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.



Returadresse:
Norges 
Handikapforbund
Oslofjord Vest
Skogergaten 1
3112 Tønsberg

Helgen 30.juli – 1.august reiste 138 personer (38 
familier) på tur til Kristiansand, nærmere bestemt 
Dyreparken og Abra Havn. Dette er en tur som nesten 
er å regne som en tradisjon da den har vært arrangert 
flere år på rad. Dette er den mest populære turen som 
blir arrangert av HBF Buskerud Vestfold og plassene 
pleier å fylles fort opp. I år var ikke noe unntak og det 
var dessverre ikke alle som ønsket å være med som fikk 
delta på grunn av at det ikke var ledig kapasitet i Abra 
Havn.

I år hadde vi ingen felles aktiviteter eller samlingspunkt. 
Alle påmeldte fikk utdelt caps med HBF- logo og da 
var det lett å få øye på hverandre i parken, det gjorde 
det enkelt  for nye medlemmer å ta kontakt med andre 
HBFere.

Det er lenge siden der har blitt arrangert turer for 
HBF så gjensynsgleden var stor blant både små og 
store når man møtte gamle kjente. Vi bodde i ekte 

sjørøverleiligheter i Abra Havn hvor sjørøvere stod for 
underholdning både morgen og kveld. Av og til kom 
også selveste Kaptein Sabeltann seilende over Grashavet 
i “Den Sorte dame” hvor han og mannskapet hans 
kriget mot “Grevinnen”, båten til Greven av Gral og 
mannskapet hans. På morgenen var det noen heldige 
som fikk spise sjørøverfrokost med ekte sjørøvere, 
de tøffeste turte også å smake på Skalkens grønne 
rottehalesuppe. Lørdag kveld var det dukket for et 
forrykende Sabeltann-show. 

Dyreparken har noe for alle og som vanlig bød 
parken på mye moro. Besøk i Hakkebakkeskogen, 
Kardemomme by og Kutoppen for å nevne noe. Mange 
satte også pris på å gå rundt i parken for å se på dyrene.

Det er ikke vanskelig å skjønne at dette er den mest 
populære turen vi arrangerer da Dyreparken har noe 
for alle og enhver.

Tur til Dyreparken og Abra Havn 
HBF Buskerud Vestfold

Tekst og foto: Ulrika Kirudd Letmolie


