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Hei på dereRegionleder
Gro Rohde

ansvarlig redaktør

Først vil jeg ønske dere alle et riktig godt nytt år, selv om 
vi i skrivende stund straks tar fatt på årets 2. måned. 
Starten av året har gått fort, akkurat nå er det bart og 

fint, i alle fall her jeg er, så er det bare å krysse fingrene for at 
værmeldinga som er meldt fra i morgen ikke stemmer, for slår 
den rett skal det både bli kaldt og komme flere cm med snø. Jeg 
er i utgangspunktet glad i snø, på bilder eller på fjellet om jeg 
oppsøker den selv, for da er jeg mer forberedt på å sitte fast, ikke 
komme seg ut eller å skli rundt. Men samtidig så blir det jo litt 
lysere også da når det er snø, og det er veldig koselig å se barn 
leke, ake og kose seg ute i snøen og det finnes mange fine vinter 
aktivitetshjelpemidler som gjør det mulig å komme seg ut.

Hva har vi så drevet med siden forrige blad? I grunn litt av 
hvert, ting åpnet mer opp for så bli mer stengt ned. En viktig 
begivenhet som har vært er jo feiringen av 3. Desember, FNs 
internasjonale dag for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Feiringen som skulle vært i Drammen måtte dessverre 
avlyses, men feiringen som var i Sandefjord kunne gjennomfø-
res, den kan du lese om litt lenger bak i bladet.

En annen viktig hendelse var 16. desember, da var overleve-
ringen av BPA utvalgets NOU, Selvstyrt er velstyrt.  I utvalget 
satt blant annet vår kjære forbundsleder Tove Linnea Brandvik. 
Mandatet de hadde fått var at de skulle utrede, vurdere og 
fremme forslag til hvordan brukerstyrt personlig assistanse kan 
utformes slik at ordningen fungerer etter hensikten, herunder 
bidra til å oppnå målet om likeverd, like muligheter uansett 
bosted, likestilling og samfunnsdeltagelse for personer med 
nedsatt funksjonsevne, gode arbeidsforhold for assistentene 
og bærekraft i ordningen. Ordningen skal defineres som et 
likestillingsverktøy og ikke en helseordning. Utvalget skulle 
også se på hvordan BPA kan innrettes for å sikre deltakelse i 
arbeid, utdanning og fritidsaktiviteter.

Utvalget overleverte sin NOU 2021:11 til helsedepartementet 
16. desember 2021, den ble overlevert med dissens, det vil si at 
det var flere punkter utvalget ikke ble enige om, og de leverte 
derfor en delt innstilling. Det var fire av de som satt i utvalget, 
de med egne funksjonsnedsettelser som har lang erfaring med 
BPA og som representerer mange tusen funksjonshemmede i 
sine jobber, som har stått sammen og la frem et eget forslag. De 
er grunnleggende uenig med flertallet, og har derfor tatt dissens 
til det som presenteres i utvalgets forslag i NOU 2021:11, for 
den har i realiteten kun støtte fra seks i utvalget. Utvalgets 
forslag sikrer ikke retten til selvbestemmelse, retten til å reise, 
retten til å studere eller retten til BPA uansett timebehov eller 
alder. Så jeg sier rett og slett hipp hurra for de fire som la frem 
dissensen! Når et utvalg først settes ned og skal jobbe med noe 
så viktig, synes jeg det hadde vært en stor fordel om de faktisk 

hørte på de som «har skoen på».

Det bringer meg over på neste tema jeg vil si litt om nemlig 
brukermedvirkning. Jeg vet jeg har skrevet om det før, men det 
kan liksom ikke sies nok ganger, nemlig at brukermedvirkning 
er noe av det viktigste som finnes. Det er vår reelle mulighet til å 
kunne påvirke, til å kunne få en endring og til å kunne bevisst-
gjøre.  Brukermedvirkning skjer på flere plan både nasjonalt, 
regionalt og lokalt, kort sagt på kryss og tvers av nettverk. I vår 
region er det SAFO TVB som kurser og oppnevner, men vi må 
alle være aktivt med for å rekruttere flere, fordi vi trenger flere 
og vi trenger flere unge stemmer inn i systemene.  Vi har bru-
kermedvirkere i de kommunale og fylkeskommunale rådene for 
mennesker med funksjonsevne, i NAV lokalt, på fylkesnivå, på 
hjelpemiddelsentralene og på bilsentrene, i helseforetakene og 
i Statped. Det er spennende, interessant, til tider frustrerende, 
men også utrolig givende. Er du litt sånn småinteressert? Vel 
da blir Anna-Lisbeth veldig glad om du sender henne noen 
ord. Jeg har vært brukermedvirker i flere forskjellige fora i noen 
år nå, og jeg håper å fortsette på flere av de stedene jeg sitter 
nettopp fordi det gir en mulighet til aktivt å kunne være med på 
å forbedre system, tilgjengelighet osv. 

Det er en annen viktig ting som også skjer i regionen. Det skal 
startes opp et kvinnenettverk som knyttes mot kvinnenettverket 
sentralt, og det er for alle kvinner uansett alder i vår region.  Det 
høres kanskje rart ut at man trenger et eget nettverk for kvinner 
i 2022, men det er faktisk slik at kvinner med funksjonsnedset-
telser utsettes for dobbelt diskriminering, og det er hårreisende 
spør du meg! Menn får tilbud om flere BPA timer, det forskes 
mer på menns helse enn kvinnehelse, menn får tilbud om helt 
andre typer hjelpemidler enn kvinner. Oppstarten av kvin-
nenettverket er kjempespennende og jeg gleder meg masse til 
å høre mer til det og se mer fra de dyktige damene som skal stå 
ansvarlig for det. Gled dere damer og følg med!

Helt på tampen så er det jo en ting som følger med et nytt 
år, nemlig årsmøter. Jeg ønsker dere alle sammen lykke til på 
årsmøte uansett hvilken form dere har bestemt å holde årsmøtet 
i. 

Takk til dere alle som gjør en så kjempefin innsats for laget 
deres og dermed også for vår region. Det er det dere gjør som 
danner fellesskapet vi har, det er jobben dere gjør som danner 
”familien vår” i NHF uansett om det er tradisjonelle handi-
kaplag eller landsforeningslag. Dere er like viktige alle sammen!

Frem til vi ses eller høres neste gang, ta vare på hverandre!

Gro Rohde
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Anna-Lisbeth Mikalsen
Regionkontorleder

Godt nytt år!

Så er vi godt i gang med et nytt år, og jeg har stor tro på at 2022 
blir et bedre år enn det som ligger bak oss. Selv om starten av 
2022 bærer preg av koronaepidemien og restriksjoner rundt 
denne, opplever jeg likevel at det er en optimisme i luften og 
at vi kan se frem mot et bedre år.

I år har vi planlagt fire fokusområder hos oss, som vi har tenkt 
å organisere gjennom prosjekter og nettverk. Områdene er 
skole, universell utforming, BPA (Brukerstyrt personlig 
assistanse) og likepersonarbeid. I tillegg har regionstyret 
nettopp opprettet et kvinnenettverk som du kan lese om 
senere i bladet. 

Regionens likepersonarbeid har blitt svært viktig gjennom 
pandemien og vi antar at det ikke kommer til å bli noe 
mindre viktig fremover. Vi erfarte at restriksjonene gjen-
nom pandemien rammet funksjonshemmede og deres 
pårørende svært hardt og flere sliter med ettervirkninger av 
dette. Regionens likepersonarbeid er organisert gjennom 
likepersonnettverket og erfaringshjelper nettverket. Ønsker 
du å komme i kontakt med våre erfaringshjelpere finner dere 
en oversikt over hvem som kan kontaktes for hva, lenger bak 
i bladet. 

Arbeidet med universell utforming har vi tradisjonelt 
organisert gjennom Tilgjengelighetsutvalget. Gjennom 
erfaringene vi gjorde oss i prosjektet «En dukkert for alle!» i 
2021, ser vi nytten av å videreføre dialogen med våre kom-
muner i arbeidet med universell utforming. Derfor ønsker vi 
i år å opprette et nytt prosjekt som skal jobbe med universell 
utforming systematisk og målrettet mot kommunene våre. 
Hensikten med prosjektet er å løfte frem hvorfor det er 
viktig med universell utforming og å belyse tankene bak 
begrepet: At universell utforming er en forutsetning for at 
vi kan lage et samfunn for alle, i trå med FNs bærekraftsmål 
og FN konvensjonen for funksjonshemmede (CRPD). Vi 
samarbeider med andre regioner i NHF om dette prosjektet 
og vi har søkt midler fra Bufdir til dette arbeidet. 

BPA (Brukerstyrt Personlig Assistanse) er et brennhett tema 
i disse dager. Etter at NOUen «Selvstyrt er velstyrt» kom før 
jul, diskuteres det nå hva denne tjenesten skal inneholde og 
hvordan den skal organiseres i fremtiden. Uansett hva man 
lander på i diskusjonene, er BPA en viktig forutsetning for at 
personer med assistansebehov skal leve frie og selvstendige 
liv i trå med CRPD. Bakgrunnen for BPA-fokuset er at det 
anslås at det er flere tusen funksjonshemmede i Norge som 

ikke får innvilget BPA fra kommunen de bor i, til tross for at 
de tilfredsstiller kravene for å få dette. En annen stor utfor-
dring er at om man får vedtak om BPA, får man tildelt altfor 
lite timer. Dette gjør at personer med funksjonsnedsettelser 
ikke får leve selvstendige liv, slik andre norske borgere kan. 
Derfor ønsker vi i år å jobbe mer systematisk og målrettet 
mot kommunene for at flere skal få denne tjenesten. Dette 
skal vi gjøre gjennom prosjektet: «BPA – et likestillingsverk-
tøy». Det blir spennende å se om det kommer noe midler fra 
Bufdir til dette prosjektet senere i år.

Det siste store prosjektet vi skal jobbe med i år er «En skole 
for alle!». Målet for prosjektet er nettopp en skole for alle: 
Vi ønsker at alle skal få en reell mulighet til å tilhøre sin 
nærskole. Dette prosjekt skal etter planen munne ut i digi-
tale opplæringspakker som skal distribueres ut til skolene i 
forkant av FN Dagen for funksjonshemmede 3. desember 
2022. 

Som dere skjønner, har vi store ambisjoner for året og jeg 
gleder meg til å ta fatt på dette arbeidet. Om vi skal lyktes, 
er vi helt avhengig av at mange vil bidra i prosjektene. Så 
derfor oppfordrer jeg alle som ønsker å jobbe med – eller 
er spesielt opptatt av temaene i prosjektene, om å ta kontakt 
med meg på e-post: anna-lisbeth@nhf.no  slik at vi sammen 
kan jobbe for at personer som har funksjonsnedsettelser kan 
delta i samfunnet på lik linje med andre.

Jeg ønsker dere et aktivt år 
- Anna-Lisbeth

Ønsker du å motta vårt 
medlemsblad Grenseløst 
kun elektronisk?

Dette kan du få ved å sende en 
e-post til anna-lisbeth@nhf.no 

Takk for at du støtter dette 
miljøvennlige tiltaket!
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Restauranter:
McDonald’s Flå

Bjørneparken kjøpesenter
Åpningstider:

Alle dager 08.00-23.00

McDonald’s Åssiden
Ing. Ryebergsgt 56a

3024 Drammen
Åpningstider:

Alle dager 08.00-23.30

McDonald’s Gulskogen
Gulskogen kjøpesenter

Åpningstider:
Mandag-fredag 10.00-22.00

Lørdag 09.00-21.00
Søndag 11.30-22.00

McDonald’s Notodden
Tuvenbøygen 2
3676 Notodden

Åpningstider:
Alle dager 09.00-23.00

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

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@amedia.no

- skurlast av gran
Moelven Numedal AS

Haugbruvegen 23, 3620 Flesberg | Tlf: 916 80 497 |

DDiinn  ssaammaarrbbeeiiddssppaarrttnneerr  iinnnneenn::
AAddrreesssseerriinngg    ••  PPllaassttppaakkkkiinngg    ••  HHåånnddaarrbbeeiiddee  ••  PPaakkkkiinngg

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

ann DNF_Layout 1  25.01.13  13:41  Side 2

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

www.hooks.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

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

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

Sundrejordet 4,
3570 Ål

Tlf. 417 99 417

www.asplanviak.no
www.kongsberg.com

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.

• Elektro og datateknologi

• Salg, service og reiseliv

• Informasjonsteknologi og 
medieproduksjon

• Påbygg til generell  
studiekompetanse

facebook.com/krokeidevgs

firmapost@krokeide.vgs.no

instagram.com/krokeide_vgs

www.krokeide.vgs.no

Vi hjelper 
deg 
å lykkes!

Gråterudveien 18A
3036 Drammen

ANNONSER
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Ved slutten av FNs tiår for funksjonshemmede i 1992 
besluttet FNs generalforsamling å etablere 3. desember 
hvert år som internasjonal dag for funksjonshemmede. 
Målet er å promotere funksjonshemmedes rett til å 
delta i alle deler av samfunnet, både politisk, sosialt, 
økonomisk og kulturelt.

For oss funkiser er dagen en viktig dag som skal 
markeres. Vi er flere som har tenkt på når FN bestemte 
dagen, så har de i alle fall ikke tenkt på oss som bor 
her oppe i kalde nord, noe som kan gi ganske så store 
utfordringer med å komme seg ut for å delta. 

I motsetning til i fjor så ble det i år en fysisk samling, 
men det var ikke helt uten spenning på grunn av 
covidviruset som bestemte seg for å sprette opp og gi 
begrensninger igjen. 

Det var et ganske heftig arbeid som foregikk timene 
før arrangementet skulle startes, for å få avklaring på 
om kommunen vi skulle være i, hadde innført mer 
skjerpende regler eller ikke. Men etter en del e-poster 
frem og tilbake og telefonsamtale med smittevernslege 
og kommunelege fikk vi klarsignal, vi kunne holde 
fysisk møte. Vi hadde gode trygge rutiner, på 
registrering med qr kode, bruk av håndsprit, avstand, 
og bruk av munnbind. Mens avklaringsarbeidet pågikk 
datt det inn avmeldinger både pga sykdom og fordi 
folk rett og slett ble redde for å dra ut, noe som er helt 
forståelig. 

Tidligere år, har 3. desember-feiringen vært samarbeid 
mellom NHF Søndre Vestfold og NHF Grenland, i 
år utvidet vi med et landsforenings lokallag som var 
LARS Oslofjord Vest. Samarbeid på tvers av lokallag er 

Tekst: Gro Rohde Foto: Anna-Lisbeth Mikalsen

3. Desember FN’s internasjonale 
dag for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 2021

Fra venstre: Tore Fredriksen, Kristina Lysebo og Petter Kaupang var med å markere FN Dagen i Sandefjord
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Bilde over: 
Regionleder og leder i NHF Søndre Vestfold 
ønsket velkommen til 3. desember-markering, 
sammen med leder i LARS Oslofjord Vest Leif 
Helge Svae og Stein Wilmann fra NHF Grenland.

Bilde til venstre: 
Fylkespolitiker i Vestfold og Telemark Ole Henrik 
Augestad og Gro Rohde.

Bilde nederst til venstre: 
Kommunepolitiker i Larvik Tore Kåre Odberg 
Hansen.
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suverent og kjempegøy og gir masse inspirasjon! Man 
får flere å dra lasset sammen med og det dannes nye 
nettverk og bekjentskap.

Arbeidsgruppa besto av representanter fra de tre 
lagene, med en god forankring i deres respektive 
styrer.  Som tema ble det valgt å følge oppfordringen 
fra sentralt om å invitere folk utenfor egen 
organisasjon. Siden det i år også var stortingsvalg 
så falt det seg naturlig at vi inviterte forskjellige 
politikere, både stortingspolitikere, fylkespolitikere 
og kommunepolitikere. Politikere er jo heller ikke 
forskånet fra å bli syke så det ble litt endring i forhold 
til det oppsatte programmet, men vi var kjempeheldige 
og fikk en annen politiker som kastet seg rundt og kom 
istedenfor en av de som måtte melde avbud. 

Politikerne som vi fikk besøk av var Ole Henrik 
Augestad som er fylkespolitiker i Vestfold og Telemark, 
Tobias Drevland Lund som er stortingspolitiker, Grete 
Wold som er stortingspolitiker, Torun Hovde Kåsa som 
er fylkespolitiker i Vestfold og Telemark og Tore Kåre 
Odberg Hansen som er kommunepolitiker i Larvik.

Vi fikk høre litt om hvordan de jobbet og det ble 
anledning for de oppmøtte å stille spørsmål, og det ble 
en fin dialog mellom oppmøtte og politikerne. På den 

måten fikk også noen av politikerne et bedre innblikk i 
vår hverdag og tema som de kunne ta med seg tilbake i 
sine verv. 

Vi kunne jo ikke bare ha tema på en dag som skal 
feires, så etter politikerne var ferdig med sine innlegg 
og spørsmålsrunden var det tid for varm mat, frukt og 
pause.

Kvelden ble avsluttet med regionstyrets quiz-master, 
Stein Wilmann hadde satt sammen en quiz med litt 
forskjellige tema både fra CRPD, BPA, tilgjengelighet 
og dagligdagse spørsmål. Lagene rettet hverandres svar, 
og det ble mye latter før vinnerlaget ble kåret og fikk en 
premie. 

Det var 42 som var påmeldt til arrangementet, men 
pga oppblomstring av covid så ble det et frafall på 12 
stykker, men vi er kjempefornøyde med at vi var 30 
stykker når situasjonen var som den var. 

3.Desember er en markeringsdag som er kommet for å 
bli, enten det er digitale markeringer eller fysiske.

Vi ønsker å si tusen takk til alle som på en eller annen 
måte markerte dagen 3. Desember!

Gro Rode sammen med politikerne Tore Odberg, Kristian Sommerseth, Grete Wold og Torun Hovde Kåsa.
Bilde til høyre: Leder i Landsforeningen for ryggmargsskadde (LARS) Oslofjord Vest Leif Helge Sva
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Adresse:  Øvre langgt. 44,       Tlf: 33313563       www.norskflid.no
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BE
N

N
ET

T 
A

S 
 | 

 F
O

TO
: O

LE
 E

KK
ER

Ja, vi elsker bunad!

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

hilsen McDonald`s 
Vestfold og 
Telemark

Landstadsgate 25
3210 Sandefjord

Telefon: 33 46 23 02
Epost: christian.rosjorde@gmail.com

www.rosjordetannklinikk.no

ANNONSER
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+47 66 77 73 00 krabat.no

Krabat

Flytehjelpemiddel for aktivitet i vann

Pirat
• utviklet med tanke på å gi barnet mestringsfølelse, glede og fremgang

• nye muligheter til å være selvstendig i vannet

• justerbar posisjonering fra stående til mageleie

• laget i solide materialer som ikke ruster

Krabat Pirat ann A4 1 2022.indd   1Krabat Pirat ann A4 1 2022.indd   1 18.01.2022   13:58:5218.01.2022   13:58:52
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Vi	har	gleden	av	å	invitere	til		
hjelpemiddelmesse	i:	

	

Sørlandshallen, Kristiansand 
tirsdag 3. mai 2022, kl 10:00-15:00 

 

Skien Fritidspark, Skien 
onsdag 4. mai 2022, kl 10:00-15:00 

 

Drammenshallen, Drammen 
torsdag 5. mai 2022, kl 10:00-15:00 

 

Valhall Arena, Oslo 
mandag 9. mai 2022, kl 10:00-15:00 

 

Kongstenhallen, Fredrikstad 
tirsdag 10. mai 2022, kl 10:00-15:00 

	
Her	får	du	nyttig	informasjon	om	et	
stort	utvalg	av	tekniske	hjelpemidler	

	
Enkel	servering	

	
Gratis	adgang	

	
Velkommen	til	en	innholdsrik	dag!	

	
Hilsen	

Hjelpemiddelleverandørene	
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Kvinnenettverket består av en styringsgruppe med 
3 kvinner med ulike erfaringer, livssituasjon og 
alder. Sammen brenner de nå for å sette søkelys på 
diskriminering av kvinner og kvinnehelse. Noen av 
temaer man ønsker å sette fokus på er:
• Kvinners rett til aktivitetshjelpemidler og 

hjelpemidler generelt
• Kvinners rett til utdanning og jobb
• Kvinners rettigheter
• Vold og mishandling mot kvinner
• Kvinners psykiskhelse

• Kvinnehelse – undersøkelser, aldring, kropp, sex 
og samliv.

Målet er å få til gode digitale og ikke minst fysiske 
samlinger med erfarings utveksling og gode temaer av 
innledere. Vi ønsker å lage en trygg og gode møteplass 
for og av kvinner i alle aldere. Der vi sammen kan ta 
opp utfordringer kvinner med funksjonsnedsettelse 
opplever i hverdagen. Vi ønsker også å gi dette et 
politisk løft.

Vi har opprettet en Facebook gruppe - der vi ønsker 
å dele erfaringer og artikler osv. Kontaktpersonen 
for kvinnenettverket er: Vibecke Selliken: epost: 
vibeckesel@msn.com

Ta kontakt med oss om du lurer på noe – om du har 
temaer el saker vi kan belyse i nettverket. Vi ønsker 
ALLE kvinner med funksjonsnedsettelse velkommen!!

Kvinnenettverk i vår region 
– av og for kvinner

Kvinner med funksjonsnedsettelse opplever diskriminering og utestengelse, ikke bare 
på grunn av sin funksjonsnedsettelse, men fordi du er kvinne. Kvinnehelse for kvinner 

med funksjonsnedsettelse blir heller ikke prioritert og løfte opp som en naturlig 
samtale rundt bordet eller i samfunnet generelt. Dette har vi i NHF Oslofjordvest lyst 

til å gjøre noe med og har nå opprettet et kvinnenettverk i vår region.

ALLE KVINNER LIKE MYE VERDT
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Hvem er vi i kvinnenettverket:

Vibecke Selliken 

• 61 år.

• Liker ikke urettferdighet.  

• Brenner for likhet for alle.. på alle områder. 

Birgitte Holmsen Kristiansen

• 39 år.

• Bli sett på som en likeverdig kvinne.

• Brenner for likestilling og holdninger.

Åse Synnøve Jakobsen

• 69 år.    

• Ønsker å jobbe for kvinners rettigheter.                

Bilde over: Leder i Kvinnenettverket Vibecke Selliken. Bilde under: Fra venstre: Åse Jakobsen og Birgitte Kristiansen



 

Persontransport 5 til 16 personer 
Rullestolkjøring 

Bryllups/selskapskjøring 
 

Vakttelefon 90 15 15 55 / skientaxi.no 
 

 

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

Raveien 310, 3184 Borre • Tlf: 33 02 03 00 • E-post: post@platech.no
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20x5cm2013_press.pdf   1   17.09.13   08:42

Tlf: 995 82 244

Salg og service av 
industri

og garasjeporter

- et kollektivtilbud til alle i Telemark

Bor du i et område det sjeldent går buss 
eller det er langt til holdeplassen?

Flexiruter gir transport fra hjemmet til 
sentrum og hjem igjen for bare 35 kroner. 
Les mer på farte.no/flexiruter Taxi

ANNONSER
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- aktuelt

- aktuelt

Global Disability Summit er et internasjonalt toppmøte 
med fokus på funksjonshemmedes rettigheter og 
levekår. Det ble holdt for første gang i London i 2018 
og var en milepæl for funksjonshemmedebevegelsen. I 
år var det Norges tur til å være arrangør, sammen med 
Ghana og IDA (International Disability Alliance). 

Både NHF og Atlas-alliansen arrangerte flere side-
arrangementer under GDS-uka. 

Hvorfor er toppmøtet viktig for NHF?
Global Disability Summit er en mulighet til 
å skape internasjonal oppmerksomhet om 
funksjonshemmedes rettighetskamp, oppmerksomhet 
vi vanligvis ikke får. Det er også en god anledning 
til å rette søkelys mot diskriminering og mangel 
på likestilling for funksjonshemmede her hjemme. 
NHF jobber med å få norske myndigheter til å 
innlemme våre menneskerettigheter – CRPD – i 
Menneskerettighetsloven. Toppmøtet ga muligheter 

for å utfordre egen regjering til å ta et krafttak for 
funksjonshemmedes rettigheter både ute og hjemme. 

NHF og Atlas-alliansen jobbet for at Global Disability 
Summit-uka satt søkelyset på funksjonshemmedes 
manglende rettigheter, diskrimineringen som skjer og 
holdninger og myter om oss. Inkluderende utdanning 
og helse var også viktige temaer under GDS-uka. 

For NHF og Atlas-alliansen ble det viktig å få 
frem hvor lite av norsk bistand som faktisk går 
til rettighetsarbeid for funksjonshemmedes 
organisasjoner og programmer som inkluderer 
funksjonshemmede. Det en lang vei å gå og toppmøtet 
diskuterte hva som kan gjøres for å endre dette. Her er 
samarbeid og allianser mellom funksjonshemmedes 
egne organisasjoner og andre større bistandsaktører 
helt sentralt. 

Mer informasjon fra Global Disability Summit finner 
dere på nhf.no

Global Disability Summit 
i Norge 14.-17. februar 

Fra nhf.no
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- Aktuelt

Leder Kari Grønstein Dahl ønsket 28 frammøtte 
velkommen til Vertshuset Ulefoss. Spesielt velkommen 
til brødrene Torbjørn og Sigfred Steinhaug som sto 
for sang og musikk. De startet med ”La oss leve for 
hverandre”. Vi fikk høre flere sanger før vi sammen sang 
”Julekveldsvisa” fra sangheftet som lå ved hver kuvert.

Kveldens meny var julebuffé med ribbe, pølse og 
medisterkake og alt tilbehør, riskrem til dessert. Kaffe 
og tvist ble det også. Det smakte veldig godt, spesielt 
fikk ribba mye skryt! Det var tid til koselig prat rundt 
småbordene.

Musikantene eller ”guttane” som de ble kalt denne 
kvelden, spilte og sang igjen. Det var bl.a. ”Tusen vakre 
bilder” og ” Englespellet”.

Så var det tid for utdeling av et gratis lodd og trekning 
av ti blomster.

Tradisjonen tro, leste leder Kari et fint dikt, ”Juletre” av 
Ingebjørg Kasin Sandsdalen. Kari informerte også litt 

om lagets vårprogram som var klart til utdeling.

Før avslutningen fikk kjøkkenpersonalet på Vertshuset 
en stor takk og applaus for god mat og at de stiller opp 
på fridagen sin. Personalet ønsket oss alle en god jul.

”Guttane” sang ”Slå ring om det vakre som fins” av Jahn 
Teigen, det ble også flere julesanger fra heftet, avsluttet 
med ”Deilig er jorden”. Musikantene takka for at de fikk 
komme og synge for oss. De ønsket alle en fin førjulstid 
og en god jul.

Kari avsluttet kvelden med først å takke Torbjørn og 
Sigfred for masse fin musikk. Hun sa videre at vi hadde 
hatt en STOR kveld, veldig hyggelig.  Alle ble også 
ønsket GOD JUL!

Neste møte blir 07.02.22 på Ribo.

Møteslutt ca kl.21.00.      

Referent RBB

Nome Handikaplag 

Referat fra julemøte  
6. desember 2021
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R E

H O R T E N

LARVIK
Storgata 92, 3262 Larvik
Gratis kjøring / montering

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

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

www.bjerkemat.no

http://www.aso.no/

S A N D E

BORREVEIEN
Tlf. 33 08 49 00

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

Ulav. 135, 3280 Tjodalyng Tlf. 900 70 372
E-post: haavard@martinsenostby.no

Event produksjon, utleie av lyd, lys og bilde, 
salg og installasjon av audio visuelt utstyr.

L A R V I K

S A N D E F J O R D

Tlf. 32 48 52 00
www.fatland.no

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

Hvitsteinveien 381, 3243 Kodal
Tlf. 95 94 11 12 • https://tveitanmaskin.no/

Tlf. 95040706
Epost: frearild@online.no

www.vestfoldtaxi.no

Kontortid: 9-13
Tlf. 33 44 41 00  Fax. 33 44 41 01

office@vidaraasen.no • www.vidaraasen.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

S K I E N

T I N N

ANNONSER
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N E D R E  E I K E R

Stasjonsgata 2, 3050 Mjøndalen
Tel: 32 87 87 80

N O R E  O G  U V D A L

Rødberg
Sentrum 50, 3630 Rødberg

Tlf. 31 00 46 10

R I N G E R I K E

tudu.no

EIKER SPORT AS
Ø V R E  E I K E R

R Ø Y K E N

www.pooltech.no

S I G D A L

               buskerudinneklima.no

H U R U M
Hurum Mølle

3490 Klokkarstua, tlf. 32 79 80 06

Å L

M O D U M

VIKERSUND
Idrettsveien 2, 3370 Vikersund

L I E R

Ferjeodden 14, 3145 Tjøme
Tlf. 33 39 22 60

vrengenmaritime.no

T Ø N S B E R G T Ø N S B E R G T Ø N S B E R G

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

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

Hjemsengveien 107
3133 DUKEN

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

følg oss på facebook

EIE Tønsberg
Nedre Langgate 39, 3126 Tønsberg

33 30 70 00 • https://eie.no

STANGES GÅRDSPRODUKTER A/S
Basbergveien 54, 3114 Tønsberg

Tlf.: 91 39 80 00

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

Tønsberg Elektriske AS
Severin Kjærsv. 45, 3117 Tønsberg
Tlf. 33 37 99 90  •  Fax. 33 37 79 91
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Helgen 29.-30. januar 2022 var det SAFO-konferanse på Gardermoen. 
Konferansen er primært for lederne i organisasjonene i SAFO familien, 
hovedstyret og koordinatorene. 

Statssekretær Gry Haugsbakken åpnet konferansen. Ellers var tema 
Likestilling, BPA utvalgets innstilling “Selvstyrt er velstyrt”, inkluderende 
skole, og brukermedvirkning. Mer informasjon fra konferansen finnes på 
SAFO.no

Lederkonferansen i SAFO ber om at Regjeringen 
så snart som mulig, sikrer at funksjonshemmedes 
menneskerettigheter inkluderes i Menneskerettighetsloven.

Brukerstyrt personlig Assistanse (BPA) er en 
grunnleggende forutsetning for å sikre likestilling av 
funksjonshemmede. Regjeringens prosess knyttet til 
BPA-utvalgets utredning, må resultere i en ordning 
som gjennom lov gir tydelige føringer om BPA som 
et likestillingsverktøy. Verktøyet må innrettes som en 
fleksibel ordning med nok timer, og den som har behov 

for assistanse skal selv bestemme hvor, når, hva og 
hvordan assistansen skal foregå.

Vår målsetning er et samfunn for alle, hvor mangfoldet 
preger alle samfunnsområder og alle samfunnets 
arenaer. En inkluderende skole er nødvendig for å 
forme morgendagens voksne og morgendagens ledere. 
SAFO vil at norsk barnehage og skole skal utformes 
og gjennomføres i tråd med Funksjonshemmede-
konvensjonens retningslinjer om inkluderende 
utdanning.

SAFO-konferansen 2022

Uttalelse fra Lederkonferansen i 
SAFO – 29. og 30. januar 2022

Fo
to

: S
AF

O
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Brede fine tilgjengelige gangbaner gjør det 
tilgjengelig i fra strandpromenadene og 
direkte til flere restauranter 
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Reisebrev  
fra Kapp Verde

Tekst og foto: Atle Haglund

Kapp Verde? Hvor er den hen da spør de fleste, jo det skal 

jeg starte med å forklare. Hvis du tenker deg at du skal fly til 

Kanariøyene og i steden for å lande der flyr videre nedover 

globusen i nesten to timer til og lander. Da lander du 500 km 

utenfor Afrikakysten på et øysystem der. Og det gjorde vi i januar.

Gågate består av ulik 
brostein og er fin å 
rulle på. Den ligger i 
flatt terreng.
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Både TUI og Ving m.flere kan ta oss nordboere dit ned. 
Kapp Verde har historie helt tilbake i fra slavetiden da 
øya ble brukt som mellomstasjon for frakt over havet. 
Dermed så fører stedet med seg mye kulturhistorie og 
i tillegg mye å reise rundt å se. Kommer du deg inn 
i en bil så kan du se mye uten å stige inn og ut hele 
tiden. Kjøreturen fra sørlige by som vi nordboere har 
tilholdssted og til Nordligste by tar 20 minutter.

Hvorfor dit? Vanligvis reiser vi til Thailand, men der 
var det så mye trøbbel i forhold til både karantene og 
innreisesøknader i år at vi kikka på noe nytt og valgte 
denne gang charter da det kan være litt sikrere i forhold 
til sikkerhet og kansellering. 

Klimamessig er det fint i januar/ februar da 
temperaturen jevn ligger på 24-26 grader. Det kan jo 
virke varmt, men vinden gjør at det blir behagelig. 
Spesielt for oss som sitter mye på rumpa i en rullestol 
og veit hva klam bakstuss er. 

Hotellet vi valgte var forholdsvis godt tilrettelagt med 
ramper, heis og HC toalett nært bassengområde. Det 
var ingen rampe ned i selve bassenget, men området 
var helt flatt. Ofte så er slike bassengområder både 
med fjollete men lekre og bratte broer over basseng 
og en drøss av nivåforskjeller rund bassenget. Dette 
anlegget var fritt for slikt. Kommer du deg ut i vannet 
selv kan du svømme til nærmeste bar og sitte der å 
kjøle ned rumpa på en undervannsbarkrakk og nyte en 
parasolldrink eller to. 

Oppholdet på hotellet var inkludert frokost og for å 
komme til frokostsalen måtte vi ta heis. Det var helt 
greit å forflytte seg med rullestol rundt buffeen. Vi 

kunne velge om vi ville spise innendørs eller trille ut 
og forsere en liten dørterskel på noen få cm. Maten 
og brødet var godt tilpasset vår standard. Det er en 
gågate ikke langt fra hotellet med yrende restaurant 
og barliv. For de som er glad i fisk som meg er dette 
en delikatesse på Kapp Verde og da uten at det koster 
skjorta. 

Satt ofte på kveldene i gågata og kikka på folk fra alle 
kanter av Europa pluss alle de fine innfødte. For å 
komme seg i fra hotellet og til denne gågata var det 
noe asfalt, men også en del brostein som kan være litt 
vanskelig å trille på. Selve gågata bestod av et bra dekke 
og var flatt. Hele byen lå i flatt terreng. I verste fall var 
det jo bare å hive seg i en taxi.

For å komme seg ut var det også en kjempefin 
strandpromenade som strakk seg ganske langt. Denne 
var det enkel tilgang til rett ut fra bassengområdet. 
Denne bestod av flere restauranter som var greie 
å komme inn på. Fra strandpromenaden var det 
også mulig å komme ut på stranden. Her var 
tilgjengeligheten ikke den enkleste. Bassengområdet 
var det som ble mest benyttet da det blåser mye på 
Kapp Verde. 

For å kunne ha en enklere hverdag rundt begrensa 
tilgjengelighet på din ferie i rullestol er de 
tradisjonsrike Kanariøyene bedre tilrettelagt for oss på 
hjul.

Er du glad i å reise eller kunne tenke deg en tur hit? 
Ta kontakt med meg om du har spørsmål om dette 
reisemålet.

Mye gammel historie 
gjør Kapp Verde til 
et spennende sted 
å utforske. Legg 
merke til brosteinen 
som det er mye av i 
sentrumsområdet.
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Tilgjengelighet direkte 
fra strandpromenadene 



D R A M M E N

K R Ø D S H E R A D

G O L

H O L

Aut. elektroentreprenør
Dagali, 3580 Geilo

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

www.obas.no

H O L E

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

F L E S B E R G

G O L

H E M S E D A L

www.hemsedal-energi.no

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

Tlf: 32 26 44 70
www.ssas.no

avd. Tofte
tlf. 32 79 42 49

avd. Sætre
tlf. 99 30 70 10

Avd. Tofte  •  Tlf. 32 79 42 49

Berglibakken 14, 3484 Holmsbu
Tlf. 97 09 84 82

25-årsjubileum

H U R U M

951 59 331
https://drammenkommuneeiendomsutvikling.no/

Nav Hole

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

post@wearmaskin.no • www.wearmaskin.no

Price Lagerbutikk AS
3055 Krokstadelva

Tlf. 32 23 10 80

https://kirkengeiendom.no

www.kaare-mortensen.no

Asker Taxi

G O L

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

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

K O N G S B E R G

Tlf. 464 70 000

E-post: oystein@ojror.no
www.ojror.no

L I E R

Bråtasvingen 38, 3425 Reistad
Tlf. 977 55 929

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

aksel.lindsetmo@gmail.com

ØH Regnskap AS
Tlf. 416 18 284

Epost: oh@oh-regnskap.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?
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- Landsforeningen for Polioskadde

LFPS.NO

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

Tradisjonen tro møttes vi til veldig hyggelig julemøte 
på Torp Hotel, Fokserød, den 2. desember 2021. 
Vi var så heldige å avholde møtet før nye korona-
nedstengninger, og det var i alt 31 medlemmer som 
møtte midt i en mørk vintermåned. 

Torunn Jacobsen ønsket velkommen og uttrykte glede 
over at så mange hadde meldt seg på. Så inntok vi en 
herlig julemiddag, det var litt av hvert å velge i.  Det 
smakte spesielt godt i år, vi var alle underernært på sosialt 
samvær etter nesten 2 års pandemi. Så fulgte dessert og 
kaffe før kveldens underholdning tok til. 

Hvem har vel hørt om ukulelekonsert i jula? Ikke vi, 
i hvert fall, men det var absolutt en opplevelse og helt 
annerledes enn den tradisjonelle musikken vi hører ellers 

i jula. Sandefjord Ukuleleorkester spilte både julelåter og 
andre kjente melodier. Det svingte i salen, vi sang med, og 
dansefoten fikk det travelt, selv om vi av naturlige årsaker 
ikke inntok dansegulvet. Orkesteret består av godt voksne 
medlemmer, et imponerende ensemble som spredte glede 
og godt humør.

Til slutt var det utlodning av gevinster. Deretter gikk vi 
hver til vårt, godt fornøyd med både mat, samvær og ikke 
minst Sandefjord Ukuleleorkester.

Det kan nevnes til slutt at vi planlegger årsmøtet den 17. 
mars kl. 17.00 på Torp Hotel, Fokserød.

Det kommer mer informasjon etter hvert.

Nyttårshilsen Torunn Jacobsen

Julemøte LPFS Vestfold

Poliolagene i Buskerud Telemark og Vestfold inviterer 
medlemmer og andre interesserte til konferanse på 
Torp Hotel, Sandefjord, fredag 13. mai.

Foredragsholder blir Lillian Festvåg, Sunnaas sykehus. 
Temaet hun skal ta for seg er ikke helt avklart, men det 
blir selvfølgelig relatert til polio. Det er hennes spesialfelt.

Akkurat i disse dager publiseres det en artikkel i 
Fysioterapeuten hvor hun er førsteforfatter. Her er temaet 
yngre innvandrere med polio, basert på gjennomgang 

av epikriser på Sunnaas. Her er en del nyttig info også 
for den norske poliogruppa, i tillegg til innledningen om 
virus og vaksinasjon i verden i dag.

Håper at dette er interessant for våre medlemmer. 

Konferansen starter kl. 11.00. Dagen avsluttes rundt kl. 
15.00. Det vil bli servert lunsj. Egenandelen er kr 100,–. 
Meld deg på til leder i ditt lokallag innen 6. mai.

Vi ønsker alle hjertelig velkommen.

Invitasjon til Likepersonkonferanse på Torp Hotel, 
Sandefjord fredag 13. mai
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Stasjonsgata 2, 3050 Mjøndalen
Tel: 32 87 87 80

N O R E  O G  U V D A L

Rødberg
Sentrum 50, 3630 Rødberg

Tlf. 31 00 46 10

R I N G E R I K E

tudu.no

EIKER SPORT AS
Ø V R E  E I K E R

R Ø Y K E N

www.pooltech.no

S I G D A L

               buskerudinneklima.no

H U R U M
Hurum Mølle

3490 Klokkarstua, tlf. 32 79 80 06

Å L

M O D U M

VIKERSUND
Idrettsveien 2, 3370 Vikersund

L I E R

Ferjeodden 14, 3145 Tjøme
Tlf. 33 39 22 60

vrengenmaritime.no

T Ø N S B E R G T Ø N S B E R G T Ø N S B E R G

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

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

Hjemsengveien 107
3133 DUKEN

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

følg oss på facebook

EIE Tønsberg
Nedre Langgate 39, 3126 Tønsberg

33 30 70 00 • https://eie.no

STANGES GÅRDSPRODUKTER A/S
Basbergveien 54, 3114 Tønsberg

Tlf.: 91 39 80 00

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

Tønsberg Elektriske AS
Severin Kjærsv. 45, 3117 Tønsberg
Tlf. 33 37 99 90  •  Fax. 33 37 79 91
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LFPS.NO

Vi minner om årsmøte i LFPS Vestfold som holdes 
torsdag 17. mars på Torp Hotel, Fokserød. Vi starter kl. 
1700 med servering av to retters middag.

Fra klokken 1800 blir det vanlig årsmøtesaker. Vennligst 
meld deg på til Torunn Jacobsen innen 11. mars enten på 
telefon 911 93 461 eller epost toru-jac@online.no.

Varsel om årsmøtet er sendt til alle medlemmene. 
Årsmøtepapirer vil bli utdelt på årsmøtet, men kan også 
sendes på e-post før møtet hvis det er ønskelig.

Ta gjerne med en gevinst for det blir utlodning Du er 
hjertelig velkommen.

Årsmøte LFPS Vestfold
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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 
BirgitteNHFUngVoksen@
outlook.com

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
Kontaktperson:  
Julie Bløchlinger 
juliesmart87@gmail.com

NHF Ung Voksen
Kontaktperson:  
Birgitte Kristiansen 
birgittenhfungvoksen@
outlook.com

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 
Fungerende leder:  
Lenny Moholt 
Tel.: 93420970 
E-post: lenny@moholdt.net 

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 2022  
- 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:

Februar 2022
16. Styremøte SAFO TVB (Teams) 
24. Årsmøte NHF Grenland (LMS Skien) 

Mars 2022
02. Regionstyremøte (Teams)
09. Årsmøte NHF Søndre Vestfold (Digitalt) 
12. Vinteraktivitetsdag LFS Vestfold inviterer alle!  
   Storås skianlegg, Stokke / Sandefjord
14. Årsmøte NHF Vestfossen   
17. Årsmøte LKB Buskerud (Teams)  
17. Årsmøte LFPS Vestfold (Torp Hotel, Fokserød)  
23.-24. Styreseminar SAFO TVB   
23. Årsmøte NHF Hurum (Jobbhuset)
31. Medlemsmøte - Tema: Kommunale råd i Skien,  
   Porsgrunn og Bamble, NHF Grenland  
   (LMS Skien) 

April 2022
06. Regionstyremøte (Teams)
20. Slagkafe ute LFS Vestfold (Storås) 
26.-27. Årsmøte LFPS Buskerud  
27. Digitalt dialogmøte SAFO TVBs medlemmer i alle  
   råd og utvalg (Teams)
28. Medlemsmøte - Tema: Badeplasser  
   NHF Grenland (LMS Skien) 

Mai 2022
11. Regionstyremøte (Teams) 
13. Foredrag v/Lillian Festvåg fra Sunnaas sykehus  
   LFPS Vestfold, Telemark og Buskerud  
   (Torp Hotel Sandefjord)
20. Slagkafe ute LFS Vestfold (Storås) 
20. Årsmøte SAFO TVB 
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Pusleside

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.

Tallet er 15:
Du har sikkert løst SUDOKU en eller annen gang. Der har du rutenett med 
3x3 ruter hvor tallene 1-9 skal plasseres inn, og så har du 9 slike rutenett slik at 
tallene 1-9 skal passe både vannrett, loddrett og innen samme rutenett. I denne 
oppgaven har du bare ett 3x3 rutenett. Her skal du ved å bruke tallene 1 - 9 
(du kan bare bruke hvert tall en gang) fylle inn i rutenettet slik at summen blir 
15 uansett hvilken rekke du summerer horisontalt, vertikalt eller diagonalt. Du 
får oppgitt to av tallene sånn at du kommer i gang.

Anagram kalles det når man tar alle bokstavene fra ett eller flere ord og stokker dem om slik at du får ett eller flere ord. 
Her har du 20 slike anagrammer, og stokker du om bokstavene i dem finner du titlene på kjente norske sanger. NB. Store 
bokstaver i oppgaven kan bli små i svaret og omvendt.

Eksempel: ”Arve klisje”. Stokker du om på bokstavene der får du ”Ja vi elsker”.

Og vi avslutter denne puslesiden med en liten Quiz

1. Dativform med revidering 
2. Avrund ferdigsydde tånegler
3. Miljøskadde i kommunen 
4. Adam fårikål gåsedun 
5. Drønnet sølvfatene 
6. Ola kobla klaffen 
7. Ebba og Unn 

8. Konstant uendret 
9. Håndgitt bolig overtrøtt 
10. Grethe hadde veidehår 
11. Nevø raner Sogn
12. Arme Leiv så på sjøis
13. Gni ærendet 
14. OBS mye tritt

15. Pjuskingen går keitet
16. Fullere lag
17. Fargelegg juva sånn
18. De gjelder ironi
19. Oljesminke
20. En håpløs rein

1.  Hva heter den nye forbundskansleren i Tyskland?
2.  Hva kalles vev som overfører signaler fra en del av  
   kroppen til en annen?
3.  Hvilken farge har Ingefærblomsten?
4.  Hvor kommer Ylvis-brødrene fra?
5.  Hva heter flyndrefisken som kan bli så stor som ei  
   steinhelle?
6.  I dryppsteinshuler kan du finne stalaktitter og  
   stalagmitter. Men hvem vokser oppover og hvem vokser  
   nedover?
7.  Hva heter partiet som har bare en representant på  
   Stortinget denne perioden?

8.  Hva heter mannen bak Kaptein Sabeltann-suksessen?
9.  Hvilket dyr som heter Castor fiber på latin lever vilt i  
   norske skoger?
10. Stephen Hawking ville fylt 80 år i år hvis han hadde  
   levd. Hvilket år døde han?
11. Hva het Norges første dampskip som gikk fra  
   Christiansand til Christiania med post?
12. Mellom hvilke to steder går Den transsibirske  
   jernbanen?

Norske sangtitler som anagram:

Quiz:

Wilmanns pusleside Løsning på side 34 



B A M B L E

D R A N G E D A L

Strandgt. 1, 3960 Stathelle, 
Telefon 915 59 475

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 T O D D E N

KRAGERØ • Tlf: 35 98 02 64

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

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

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

K R A G E R Ø

Sannidal Bilverksted og Bensinstasjon 
Sannidalsveien 164, 3766 Sannidal 

Tlf. 35 98 65 00  

www.sannidal-bilv.no

NOTODDEN

Tlf. 35 02 94 40

Porsgrunn, Skippergata 12 – 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

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

Vår kraft - din energi!
3830 Ulefoss

Tlf. 35 94 90 00 • www.mtenergi.no

LØVENSKIOLD-FOSSUM

SKOGBRUK  •  JORDBRUK
KRAFT  •  FORVALTNING

Atelier Grøstad 
Arkitektur AS

Raud Rygis Veg 129, 3676 Notodden

Tlf. 35 01 36 30K R A G E R Ø

N O M E

S K I E N

P O R S G R U N N

 www.sparebank1sorost.no

Tenk miljø - bruk Renor

Tlf. 63 86 26 20
www.renor.no

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

         Seljord kommune
          3840 Seljord

Tlf. 35 06 51 00 • www.seljord.kommune.no
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Løsning pusleside fra side 32

Løsning på ”Tallet er 15”:

Løsning på ”Norske sangtitler som anagram”:

Løsning ”Quiz”:

1. Dativform med revidering  
--> Vi vandrer med freidig mot

2. Avrund ferdigsydde tånegler  
--> Gud signe vårt dyre fedreland

3. Miljøskadde i kommunen   
-->Kom mai, du skjønne milde

4. Adam fårikål gåsedun  
-->Du skal få en dag i mårå

5. Drønnet sølvfatene  
-->Den første løvetann

6. Ola kobla klaffen  
-->Fola, fola blakken

7. Ebba og Unn  
-->Gubben Noa 

8. Konstant uendret  
-->Anne Knutsdotter

9. Håndgitt bolig overtrøtt  
-->Norge i rødt, hvitt og blått

10. Grethe hadde veidehår  
-->Eg heiter Håvard Hedde

11. Nevø raner Sogn  
-->Sønner av Norge 

12. Arme Leiv så på sjøis  
-->Så seiler vi på Mjøsa

13. Gni ærendet 
 -->De nære ting 

14. OBS mye tritt  
-->Mot i brystet

15. Pjuskingen går keitet 
-->Jeg gikk en tur på stien

16. Fullere lag  
-->Alle fugler

17. Fargelegg juva sånn 
 -->Å, var jeg en sangfugl

18. De gjelder ironi  
-->Deilig er jorden

19. Oljesminke  
-->Se min kjole

20. En håpløs rein  
-->Pål sine høner

1. Olaf Scholz
2. Nervevev
3. Gul
4. Bergen
5. Hellefisk/Kveite
6. Stalaktitt vokser nedover og stalagmitt vokser oppover.

7. Pasientfokus
8. Terje Formoe
9. Bever
10. 2018
11. D/S Constitutionen
12. Moskva og Vladivostok
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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

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

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!

www.facebook.com/raulandfjellsport
Rauland Handelshus • Tlf. 350 71 800 Vinjevegen 2332, 3890 Vinjesvingen

Tlf. 976 91 202 • www.vinjemotorsenter.no

V I N J E V I N J E V I N J E

Heimvegli Hyttegrend 
Rjukanvegen 1236

3864 Rauland
Tlf. 906 94 488

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

AKTIVITETSDAG
SKI + SYKKEL
Landsforeningen Slagrammede, LFS Vestfold, Norges handikap-
forbund Region Oslofjord vest, Landsforeningen ryggmargsskadde
(LARS) Oslofjord vest, Vestfold og Telemark idrettskrets
inviterer til AKTIVITETSDAG. Ta med eget utstyr eller lån utstyr hos oss!

Les mer om prosjektet på FB-siden «En container full av muligheter»

Tid:    Lørdag 12. mars - kl. 12.00-15.00
Sted:   Storås skiarena, Stokke
Påmelding:  HER (klikk for påmelding) - eller på epost
Påmeldingsfrist:  10. mars 2022
Deltakeravgift: Gratis

Vi ses på 
STORÅS!

«- EN CONTAINER
FULL AV

MULIGHETER!»

Har du spørsmål? Kontakt Arne Mjåland på telefon ✆ 90 19 83 05


