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Hei på dere
Gro Rohde

ansvarlig redaktør

Regionleder

Så var det tid for et nytt Grenseløst, og jeg vil gjerne 
benytte anledningen til å takke dere som har invitert oss i 
regionstyret til deres årsmøter, vi er flere fra regionstyret 
som har deltatt på forskjellige årsmøter rundt om i vår 
region. Det er veldig koselig!

Våren er her, men det er ikke alltid gradene minner om 
vår, men vinteren slipper sakte taket, det går mot lysere 
tider, der mange kan være mer ute, og en ting som er like 
sikkert som at juletrær opptar HC-parkeringsplasser, like 
sikkert er det at hagemøbler, lekestuer, skur, planter og 
jord også opptar HC-plasser hos utrolig mange bedrifter. 

Det er det samme om det er daglighandel, byggevarekjeder 
eller om det er lavpris kjeder.  En ting som konsekvent går 
igjen, er at kunnskapen om egne HC-plasser hos noen 
av bedriftene er skremmende lav.  Tar man kontakt med 
personalet og spør, så vet de ikke. Spør man om å få prate 
med butikksjefen så vet de jammen ikke hvem det er heller, 
eller så kommer svaret: «Vi har ikke så mange sånne kunder!» 
Eller: «Det er det mest logiske stedet å sette det.»  Eller at det 
er jo bare bruke de andre parkeringsplassene.  Noen beklager 
og legger seg flate, helt til neste sesong og det samme skjer 
igjen … 

HC-plasser er større enn andre p-plasser (eller skal 
egentlig være det) og de er som regel nærmere døren og mer 
tilgjengelige.  Det er ikke alle som har store biler, og det er 
ikke alle som har heis bak. Noen har på siden, noen har løfte 
arm i bil eller på tak og noen har bare behov for å parkere 
nært eller å få åpnet døren helt.  Felles for å kunne bruke 
disse plassene er at man skal ha sitt blå parkeringsbevis godt 
synlig i ruten! Hvorfor skal det være så utrolig vanskelig å 
respektere disse plassene både for butikker og for andre?  
Ofte når det gjelder andre kunder så er det ubetenksomhet, 
behagelighet, «har litt dårlig tid», «det sto jo ingen der» eller 
«skal bare en kort tur inn».  Og butikkene tja hva kan man si 
om de? Mangel på kunnskap, mangel på bevissthet omkring 
tilgjengelighet og diskrimineringsloven eller kort og godt 
bare rein tankeløshet? For det kan vel ikke være dårlige 
holdninger?

Mange av våre lokallag og medlemmer er utrolig flinke 
til både melde ifra og si i fra både til oss og til butikken, på 
den måten kan vi få økt bevisstheten rundt og holdningene 
til disse få men sårt tiltrengte p-plassene.  Men det er ikke 
bare hos butikker det trengs en bevisstgjøring, det trengs 
også i kommunene. Vi ser nå enkelte steder at det kommer 
sykkelfelt noe som gjør at levering til butikker kan bli 

vanskelig uten å blokkere all trafikk i et felt tiden det tar å 
levere. At kommuner da foreslår å fjerne HC-plasser er rett 
ut skremmende og i alle fall når kommunens eget forslag 
er å flytte plassene et godt stykke unna, i tillegg så har også 
enkelte kommuner tidsbegrensning på sine HC-plasser. 
Larvik er en av de (2 timer), og pga. underskiltet som 
brukes og kravet om tidsur så kan man ikke stå over tiden 
på disse plassene. Med andre ord, enkelte kommuner 
setter store begrensninger hos en del av sine innbyggere til 
å kunne delta på lik linje med andre og det er ikke greit. 

Et annet skrekkeksempel, som du kan lese om et annet 
sted i bladet, har vi nå i Færder kommune, der båtene fra 
Tønsberg til Bolærne ikke er tilrettelagte slik at mennesker 
med elektriske rullestoler kan komme om bord. Og selv 
om det hevdes at de kan ta manuelle så er det en ganske 
så stor mangel på god tilrettelegging. Er det greit at man 
ikke får «ta med seg bein og skoa sine om bord»?  Jeg tror 
det ville blitt et ganske så kraftig ramaskrik om de skulle 
begynne å si «har du røde joggesko får du ikke bli med», 
da får du pent stå igjen på kaia å se dine venner reise ut til 
en opplevelse du gjerne ville vært med på.

Man kan ikke unnskylde seg med at man fikk kontrakt 
i 2016 når loven som forbyr diskriminering av mennesker 
med nedsatt funksjonsevne kom i 2009! Våre politikere 
både lokalt og fylket har bevilget midler, og da skal det 
være tilgjengelig for alle! Her må politikerne faktisk lese 
seg godt opp på lovverk og på CRPD som Norge har 
ratifisert!

Takket være gode brukermedvirkere som følger med 
og sier fra så kommer slike saker frem. En stor takk 
til rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
i Færder kommune som står på og jobber godt med 
denne saken! Ble du forresten litt nysgjerrig nå på hva 
en brukermedvirker er, ja da tar du kontakt med Anna-
Lisbeth på regionskontoret.

Vi trenger også litt koselige ting å tenke på, 26-28. 
august er det fellesskapssamling på Merket i Valdres, da 
håper jeg å treffe mange av dere. 

Til slutt ønsker jeg dere alle en flott sommer! 
Til vi sees igjen, ta godt vare på hverandre

Gro Rohde
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ELLERS: - Ikke ødelegg hjelpemiddelformidlingen i Telemark!

Invitasjon til fellessamling på Merket  
 - Vi er glade for at vi igjen kan invitere alle 
våre medlemmer til fellesskapssamling på 
Merket.

Dette er BPA  
- Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er 
et frigjøringsverktøy som skal bidra til at 
personer med assistansebehov kan leve 
frie og selvstendige liv. I dette nummeret 
kan du lese om hva dette betyr i praksis.

Arrestert under 
befaring,   
- Nei da, men det kan se 
slik ut.

06-08

Færderfjord
Færderfjord er utilgjengelig for rullestolbrukere 
har mottatt 12 millioner kr fra det offentlige
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Anna-Lisbeth Mikalsen
Regionkontorleder

Det er forbudt å diskriminere 
funksjonshemmede!

Likevel opplever vi at det glipper både titt og ofte. Hvorfor 
er det sånn? 

Siden 2009 har vi i Norge hatt en lov som skal fremme 
likestilling og hindre diskriminering av funksjonshemmede. 
Senere i bladet kan du lese om Færderfjord som har en 
praksis som bryter med gjeldene lovverk. 

La meg minne oss alle om hva som står i loven:

Lov om likestilling og forbud mot diskriminering 
Lovens formål er å fremme likestilling og hindre diskrimi-
nering på grunn av ….., funksjonsnedsettelse, … og andre 
vesentlige forhold ved en person. Med likestilling menes 
likeverd, like muligheter og like rettigheter. Likestilling 
forutsetter tilgjengelighet og tilrettelegging. Loven skal 
bidra til å bygge ned samfunnsskapte funksjonshemmende 
barrierer, og hindre at nye skapes.

§ 6.Forbud mot å diskriminere 
Diskriminering på grunn av … funksjonsnedsettelse, … 
eller kombinasjoner av disse grunnlagene er forbudt. Med 
diskriminering menes direkte eller indirekte forskjellsbehand-
ling etter §§ 7 og 8 som ikke er lovlig etter §§ 9, 10 eller 11.

§ 7.Direkte forskjellsbehandling 
Med direkte forskjellsbehandling menes at en person behand-
les dårligere enn andre blir, har blitt eller ville blitt behandlet 
i en tilsvarende situasjon, på grunn av forhold som nevnt i § 
6 første ledd.

§ 8.Indirekte forskjellsbehandling 
Med indirekte forskjellsbehandling menes enhver tilsynela-
tende nøytral bestemmelse, betingelse, praksis, handling eller 
unnlatelse som vil stille personer dårligere enn andre, på 
grunn av forhold som nevnt i § 6 første ledd.

§ 17.Universell utforming 
Offentlige og private virksomheter rettet mot allmennheten 
har plikt til universell utforming av virksomhetens alminne-
lige funksjoner. Med universell utforming menes utforming 
eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene, 
slik at virksomhetens alminnelige funksjoner kan benyttes av 
flest mulig, uavhengig av funksjonsnedsettelse.

§ 19.Aktivitetsplikt for universell utforming 
Offentlige virksomheter skal arbeide aktivt og målrettet for 
å fremme universell utforming innen virksomheten. Det 
samme gjelder for private virksomheter rettet mot allmenn-
heten.

Som dere kan se av utdragene fra lovteksten over, er lovtek-
sten tydelig og jeg håper at denne påminnelsen kan hjelpe 
oss alle til å se den diskrimineringen som forgår rundt oss. 
For jeg tror ikke at den diskrimineringen som forgår i dag 
skjer for at noen ønsker å diskriminere. Jeg tror den foregår 
fordi folk ikke vet bedre og at man mangler kompetanse på 
hva diskriminering er og hva vi kan gjøre for å hindre dette. 
De fleste av oss tenker ikke over ting som ikke gjelder oss 
selv. 

Så mitt ønske til alle der ute er at vi skal se hva diskriminering 
er og å si ifra. Enten det gjelder deg selv eller andre. Hjelp 
oss å si ifra til de som har ansvaret for diskrimineringen, når 
diskrimineringen skjer. Om ikke nok folk sier ifra, tror jeg 
dessverre at diskrimineringen fortsetter. 

Med ønske om en likestilt og diskrimineringsfri sommer!

- 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!



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
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Ombordstigning:  
For høy kant umuliggjør enkel adkomst 
til rampen. Dette kan rettes med en 
terskeleliminator el. 
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Det var den 29. april at leder i regionens 
Tilgjengelighetsutvalg Atle Haglund, i samarbeid med 
rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i 
Færder kommune, skulle undersøke tilgjengeligheten 
for personer i rullestol på rutebåten “Færderfjord” 
som går i rute mellom Tønsberg og Bolærne-øyene. 

Bolærne-øyene ligger i Færder nasjonalpark og består av 
Østre, Vestre og Mellom Bolæren. Øyene har en rik og 
spennende historie og fantastiske turmuligheter, og er 
derfor et populært friluftsområde for både små og store. 

Initiativtageren bak befaringen var Rune Johansen fra 

Tekst og foto: Anna-Lisbeth Mikalsen

Færderfjord er  
ikke tilgjengelig  
for rullestolbrukere
- Har mottatt 12 millioner kroner fra det offentlige til et rutetilbud som 
ekskluderer rullestolbrukere!

Adkomst til soldekk 
på Færderfjord
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- Færderfjord

rådet i Færder, som over lengre tid har arbeidet for at 
Færder kommune må gjøre rutetilbudet til Bolærne 
bedre for personer i rullestol. Ledelsen i Færder 
kommune var invitert med på befaringen, men de 
hadde dessverre ikke anledning til å være med. 

Befaringen var nedslående. Ikke bare fikk vi beskjed 
på forhånd av daglig leder i selskapet som drifter 
rutetilbudet at båten ikke tar med personer i elektriske 
rullestol, men vi fikk også erfare på selve befaringen 
at personer i manuelle rullestoler heller ikke kunne 
komme seg om bord i båten på en enkel måte.

På befaringen måtte det 2 personer til for å bære 
personer i rullestol om bord i båten. Vår konklusjon 
ble derfor at dette rutetilbudet kun er for personer i 
rullestol som liker ekstremsport. 

Etter våre opplysninger har Færder kommune 
(tidligere Nøtterøy kommune) og Vestfold og 
Telemark fylkeskommune (tidligere Vestfold) til 
sammen brukt 12 millioner kroner av felleskapets 
midler til et rutetilbud som ekskluderer personer i 
rullestol. Vi undrer oss på hvordan dette er mulig, da 
vi siden 2009 hatt en lov som forbyr diskriminering 
av funksjonshemmede i Norge. Slik vi vurderer dette 
rutetilbudet, diskrimineres personer i rullestol. 

Vi har forsøkt å nå ordfører i Færder kommune 
i denne saken, men han henviser oss videre til 
kommuneadministrasjonen. På vår henvendelse til 
kommuneadministrasjonen i forhold til hvordan de kan 
ha et rutetilbud som ekskluderer personer i rullestol, 

svarer de at de siden 2016 har hatt en bindende 
kontrakt med selskapet som i dag drifter ruten, og at 
denne gjelder ut 2022. Ifølge kommunen anser de ikke 
at det er kontraktsbrudd på gjeldende avtale. Selv om 
de samtidig svarer følgende:

«Etter kontrakten er leverandøren ansvarlig for 
at båten er tilrettelagt for bevegelseshemmede, 
herunder rullestolbrukere. Kontrakts kravet 
er at bevegelseshemmede skal kunne benytte 
transporttilbudet til øygruppen Bolærne. Ingen 
bevegelseshemmede som ønsker båttransport, skal 
avvises. Det stilles så ledes ikke noe krav til grad 
av tilrettelegging utover det. Det kan ikke kreves at 
elektriske rullestoler skal kunne tas med slik kontrakten 
er nå.»

Vi synes dette er et underlig svar, men vi har gitt 
innspill til kommunen om hva som skal til for å gjøre 
dagens rutetilbud mer tilgjengelig for rullestolbrukere 
enn det som er tilfellet i dag. 

Færder kommune er i disse dager i gang med nytt 
anbud på transporttjenester til Bolærne øyene som skal 
gjelde fra 2023. Vi tar selvsagt for gitt at rutetilbudet til 
Bolærne blir universelt utformet fra 2023, slik at alle får 
muligheten til å reise til disse fantastiske øyperlene. Vi 
håper også at dagens båt blir utstyrt med en rampe som 
tilfredsstiller kravene til tilgjengelig adkomst så snart 
som mulig. 

Alle som var med på 
befaringen: Rune Johansen, 

Atle Haglund, Anna-Lisbeth 
Mikalsen, Janne Hansen,  

Vibecke Kristiansen og en 
representant fra kommunen. 

Lite funksjonell rampe: 
Den delen av rampen som er i 
treverk er ikke egnet som rampe. 
Både mellomrommet mellom 
plankene og de tverrgående 
bordene lager trøbbel for 
hjulene på rullestoler. 
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www.bdm-elektro.no

www.andreassenelektro.no

- 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 

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

Tlf: 986 65 453 - Epost: kts.pro@norgeshus.no

Tlf: 995 82 244

Salg og service av 
industri

og garasjeporter

karppinen.no - Tlf : 33 30 99 33 

ANNONSER
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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 |

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

Telefon 32 79 14 00
 www.rh-trafikkskole.no

5
års

garanti

NÅR DU TRENGER
ELEKTRIKER

Elektroservice
Hallingdal Installasjon AS

Ring 320 86 170
ehi.no

Øvre Klekkenvei 53
3514 Hønefoss

Tlf: 32 13 25 90

Tlf:(+47) 45491990

post@gjerbergelektro.no

Roseveien 23, 3300 Hokksund

www.gjerbergelektro.no

Små og store kranoppdrag
Utleie av flytte- og lagercontainere

ANNONSER
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- Veierland

En bra start på en befaring var det denne vårdagen 
i april med knallblå himmel og slettes ikke så gal 
temperatur ute. Med i fra Rådet i Færder kommune 
var Rune Johansen, som tok initiativet til befaringen. 
Ferden gikk til Tenvik på Nøtterøy i Færder kommune 
hvor det går en båt over til det lille øysamfunnet 
Veierland, hvor det bor et hundretalls fastboende. 
Disse har samme gjøremål i hverdagen som alle andre. 
Pendling til skole, jobb, barnehage osv. Dermed så 
har de samme behov for skyss i fra fylkeskommunale 
transportmidler som alle andre. 

Det er pendlerbuss som plukker folk opp, når båten 
de må ta kommer til brygga med pendlerbåten i fra 
Veierland. Bussen er selvfølgelig universelt utformet 
sånn som busser er i Norge stort sett i dag. Båten 
utstyrt med rampe fordi man i noen tilfeller trengte 
sykebil eller andre typer beredskapskjøretøyer over til 
øya. 

Utfordringen lå i å komme om bord da brygga var så 
høy at stigningen var hele 14 grader og dette er så mye 
at selv undertegnede var på kanten til å ikke kunne 

trille med sin rullestol på denne rampa. Ombord 
kom man jo, men regnet det så ble du sittende på 
dekk, da muligheten for å komme inn ikke var mulig 
på hjul. Det er jo liksom glemt litt bort at båten også 
har krav til universell utforming sånn som andre 
kommunikasjonssystemer på ferden. 

Rune Johansen og jeg hadde en trivelig prat med 
kapteinen og besetningen ombord (den ene).
Vi følte noe på at han også var av typen som gikk litt 
i selvforsvar på mulige løsninger på kort eller lang 
sikt. Båten var gammel så mulighetene for universelle 
løsninger for alle ville nok heller ikke her komme før 
det ble ny båt.

Så hva er da poenget med å vise seg frem på slike 
befaringer? Jo det er nettopp viktigheten med å være 
der ALLE andre ferdes og at vi skal ha de samme 
mulighetene som folk flest til å velge det vi ønsker å 
gjøre, eller velge det vi må for å få utført våre plikter i 
hverdagen.

Tilgjengelighetslederen på  
befaring til Veierland

Tekst og Foto: Atle Haglund
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- BPA

BPA – Brukerstyrt personlig assistanse 
Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) bidrar til at 
funksjonshemmede som trenger praktisk bistand kan 
administrere sin egen hverdag, og selv kan bestemme 
hvem som skal være assistenter, hva assistentene skal 
bistå med, hvor assistansen skal uføres og til hvilke 
tider. Retten til brukerstyrt personlig assistanse er 
imidlertid begrenset. Norges Handikapforbund (NHF) 
mener at retten til brukerstyrt personlig assistanse må 
utvides. Alle funksjonshemmede som ønsker og vil ha 
nytte av BPA, må få rett til ordningen. 

Et aktivt og selvstendig liv med BPA 
BPA er en ordning som gir funksjonshemmede 
praktisk bistand til å gjøre ting som andre kan gjøre 
selv: Kle på seg og gjøre husarbeid, komme seg til skole 
og arbeidsplass, handle og lage mat, være sammen 
med venner og familie og engasjere seg i samfunnet. 
Funksjonshemmede kjenner selv sine egne behov best 
og vet hva de trenger, til hvilke tider. En brukerstyrt 
assistanseordning gir funksjonshemmede mulighet til 
å styre eget liv, i stedet for å måtte innrette livet etter 
kommunale rutiner og timeplaner. 

Det er store forskjeller mellom kommunene i dagens 
praktisering. 
Det er stor ulikhet i hvor mange timer du tildeles 
fra kommune til kommune. Dette avhenger av 
forståelsen av ordningen, manglende medvirkning og 
et tolkningsrom som er for vidt. Mange kommuner 
beregner timebehovet ut fra tradisjonelle tjenester 
i hjemmet, mens andre gir timer til fritid utenfor 
hjemmet, organisasjonsarbeid, være bestemor, delta på 
dugnad, nok til å gjennomføre studier osv. 

Bare halvparten av kommunene har fritt brukervalg 
hvor man kan velge en privat BPA leverandør som 
arbeidsgiver. I de kommunene hvor kommunen er 
eneste arbeidsgiver, opplever mange å ikke få velge 

assistenter fritt selv, men må bruke fra kommunes 
pool. Som assistent kommer man nært på livet og det 
kan føles ubehagelig at samme instans som innvilger 
dine timer, skal overvåke dine valg og gjøremål. Ved å 
kunne velge en privat arbeidsgiver vil dette skillet bli 
tydeligere, og man kan velge en leverandør som har 
den styrke og kompetanse som passer for deg. 

Ulike kommuner kan sette ulike begrensninger på 
bruk av BPA som hindrer likestilling. Dette kan 
være muligheten for å ta med assistenter til andre 
kommuner eller utlandet eller at man må forholde 
seg til timeplanen som kommunen setter opp for 
assistanse. Så lenge målet med BPA er å gi likestilling 
til personer med funksjonsnedsettelser, mener et 
flertall av medlemmene i NOU utvalget (7 av 13), at 
ordningen ikke kan organiseres på kommunalt nivå. 

Er BPA ordningen dyr? 
BPA gir ikke mer kostnader for kommunene pr 
time enn ordinære tjenester, men økning i antall 
timer vil gi større kostnader. Ja, likestilling er ikke 
gratis. Samfunnet har investert betydelige summer i 
barnehager, som har gitt mange kvinner anledning til å 
delta i arbeidslivet. Vista Analyse sin rapport fra 2018 
konkluderer med: Brukerstyrt personlig assistanse 
(BPA) er et viktig bidrag til likeverd, likestilling og 
samfunnsdeltakelse for personer med behov for 
assistanse. For personer i denne situasjonen betyr BPA 
mye for muligheten til yrkesdeltakelse, utdanning og 
et aktivt og selvstendig liv. I likhet med Prop. 86 L 
(2013 – 2014) finner vi at BPA er kostnadseffektiv og 
ressursbesparende sammenliknet med andre ordninger. 

Skal man kunne få så mange timer BPA man vil? 
De fleste vegrer seg for å ha fremmede inn i huset, 
tett på privatlivet og ønsker i så stor grad som mulig 
å være selvhjulpen. Det er derfor liten risiko for å 
overforbruke denne ordningen. 

Tema BPA: 

Dette er Brukerstyrt Personlig 
Assistanse 
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Helseoppgaver i BPA ordningen? 
Det er fullt mulig å kombinere mange helsetjenester i 
en BPA ordning. Dette gjør flere kommuner på en god 
måte i dag. 

Kinderegg 
BPA er en ordning som har flere styrker. 1. Bidrar 
til likestilling 2. BPA er økonomisk besparende for 
kommunene 3. Ordningen bidrar til et fleksibelt og 
inkluderende arbeidsliv. Det er mange arbeidstakere 
som ikke kan arbeide 100% og som ønsker 
fleksibiliteten. Ordningen passer for arbeidstakere som 
ønsker ekstrainntekt (studenter), vil fylle hull i CV’en, 
mangler arbeidserfaring eller har behov for arbeide 
med få personer og stress rundt seg. 

Forholdet til FNs funksjonshemmede konvensjon 
(CRPD) 

Statene som har tiltrådd CRPD-konvensjonen er 
forpliktet til å følge dette opp også gjennom lovgivning. 

CRPD-konvensjonen artikkel 3a setter tydelige krav til 
tilrettelegging som kan sikre «respekt for menneskers 
iboende verdighet, individuelle selvstendighet med rett 
til å treffe egne valg, og uavhengighet». Dette betyr at 
funksjonshemmede selv skal kunne styre assistansen 
den enkelte trenger, og selv kunne bestemme når det 

er behov for tjenester fra personell med helsefaglig 
kompetanse. 

CRPD-konvensjonen artikkel 4 viser til at stater som 
har ratifisert konvensjonen er forpliktet til «å sikre og å 
fremme full gjennomføring av alle menneskerettigheter 
og grunnleggende friheter for alle mennesker med 
nedsatt funksjonsevne, uten diskriminering av noe 
slag på grunn av nedsatt funksjonsevne». Nødvendig 
assistanse handler med andre ord om tilrettelegging 
for å realisere menneskerettigheter og grunnleggende 
friheter som alle har. 

Behovet for ordninger som BPA er konkretisert i 
artikkel 5: «Med sikte på å fremme likhet og avskaffe 
diskriminering skal partene treffe alle hensiktsmessige 
tiltak for å sikre en rimelig tilrettelegging». 

I artikkel 19 er det tydeliggjort ved at 
«Konvensjonspartene erkjenner at alle mennesker med 
nedsatt funksjonsevne har samme rett som andre til å 
leve i samfunnet, med de samme valgmuligheter, og 
skal treffe effektive og hensiktsmessige tiltak for å legge 
til rette for at mennesker med nedsatt funksjonsevne 
skal kunne gjøre full bruk av denne rettighet, og bli fullt 
inkludert og delta i samfunnet». 
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De siste ukene har NHFs internasjonale avdeling 
vært på besøk hos kollegaer og samarbeidspartnere i 
Uganda, Zambia og Zanzibar. Her kan du lese mer om 
våre uker på prosjektreise.

Denne turen ble den første siden pandemiens start, 
og endelig kunne vi dra på feltbesøk og møte både 
ansatte og samarbeidspartnere ansikt til ansikt igjen 
etter å utelukkende ha jobbet digitalt sammen i to år.

Vi besøkte prosjekter som jobber med å 
styrke funksjonshemmedes rettigheter gjennom 
påvirkningsarbeid, inkluderende utdanning, spare- og 
lånegrupper, og inkluderende katastrofeforebygging. Vi 
fikk se hvordan flere av prosjektene blir gjennomført i 
dag, og hadde mange gode møter om hvordan vi kan 
utvikle både prosjektene og samarbeidene fremover.

Uganda 
Første stopp var Uganda, og her har NHF fått syv nye 
ansatte i løpet av pandemien. Vi har også fått et eget 
kontor i hovedstaden Kampala som vi gledet oss til å 
besøke. Våre ansatte i Uganda koordinerer og støtter 
opp om vårt arbeid med inkluderende utdanning og 
spare- og lånegrupper.

Den første uken delte vi oss opp i mindre grupper. En 
gruppe dro på feltbesøk til prosjekter som jobber med 
inkluderende katastrofeforebygging i Kasese i Vest-
Uganda, mens en annen besøkte prosjekter som jobber 
med inkluderende utdanning i Gulu i Nord-Uganda.

Inkluderende katastrofeforebygging er et ganske nytt 
prosjekt som vi og NUDIPU, paraplyorganisasjonen 
for funksjonshemmedes organisasjoner i Uganda, 
har jobbet med siden 2017. Området Kasese rammes 

Reisebrev fra internasjonal avdeling

En av spare- og lånegruppene vi 
besøkte i Luuka-distriktet i Uganda. 

Tekst og foto: Emeline Pischedda/NHF
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ofte av flom, og her er evakueringsmuligheter 
for funksjonshemmede i akuttsituasjoner svært 
utfordrende.

En viktig del av arbeidet handler om å sikre at 
funksjonshemmede blir inkludert i planleggingen 
av felles beredskapsplaner. Under vårt besøk 
hadde vi et møte med komiteen som jobber med 
katastrofeforebygging på distriktsnivå, og her sitter 
det nå en representant for funksjonshemmedes 
organisasjoner fra vår samarbeidspartner NUDIPU. 

I Gulu-distriktet reiste vi på feltbesøk til flere 
skoler sammen med Redd Barna. Redd Barna er en 
viktig samarbeidspartner i prosjektet «Together for 
Inclusion». 

På skolene vi besøkte hadde rektorer, lærere og 
flere fra lokalmiljøet fått opplæring i inkluderende 
utdanning. Vi møtte flere som hadde et sterkt 
engasjement for prosjektet, og en rektor vi snakket 
med så allerede en endring i holdninger hos 
foreldre. På hennes skole hadde blant annet alle 
foreldre gått sammen om å sponse en ny rampe til et 
klasseromsbygg.  

Vi besøkte også NUDIPUs regionale avdeling i 
Gulu. Her har de et senter hvor funksjonshemmede 
ungdommer og unge voksne kan få yrkesopplæring i 
frisørfaget, design, søm, elektronikk og mekanikk. 

I uke to var det tid for å samles igjen i hovedstaden 
Kampala. På programmet sto fellesdag og teambuilding 
for NHF-ansatte, møter med funksjonshemmedes 
organisasjoner og andre viktige samarbeidspartnere, og 
feltbesøk til spare- og lånegrupper. 

Vi besøkte flere spare- og lånegrupper i diskriktene 
Kamuli og Luuka litt øst for hovedstaden. Ved å være 
en del av inkluderende spare- og lånegrupper får 
funksjonshemmede mulighet til å ta opp mikrolån 
og få opplæring i entreprenørskap. Gruppene bryter 
fattigdomsmønsteret som mange funksjonshemmede 
er fanget i, og gir gruppemedlemmene en økonomisk 
selvstendighet. 

Etter uken i Kampala delte vi oss igjen, og mens noen 
vendte hjem til Norge, reiste noen til Zambia og noen 
til Zanzibar. 

Zambia
Det ble et gledelig gjensyn med våre fem kollegaer 
på NHFs kontorer i hovedstaden Lusaka. Her støtter 
og koordinerer våre ansatte NHFs arbeids med 
menneskerettigheter og påvirkningsarbeid, og med 
inkluderende utdanning. 

Under vårt opphold i Zambia fikk vi møte viktige 
samarbeidspartnere og vi dro på feltbesøk til prosjekter 
som jobber med påvirkningsarbeid. Vi fikk blant annet 

være med å observere et inkluderingskurs for alle 21 
samfunnsledere i Chongwe-distriktet.  

Vi fikk også besøke lokalbaserte inkluderingsnettverk 
(Community Based Inclusive Development 
Networks), som er nettverk opprettet etter 
initiativ fra NHF i 2020. De jobber for å fremme 
funksjonshemmedes rettigheter i hele samfunnet 
og finnes nå i alle provinsene i Zambia. Nettverkene 
er en sammensetning av personer fra blant annet 
funksjonshemmedes organisasjoner og statsansatte fra 
sektorer som utdanning, helse, transport og lignende. 

Zanzibar
På Zanzibar, hvor vi har jobbet siden 2017, har vi 
foreløpig ingen egne ansatte, men jobber sammen med 
Madrasa Early Childhood Programme – Zanzibar 
(MECP-Z) som koordinerer og støtter opp om våre 
prosjekter. I tillegg samarbeider vi med paraplyen 
for funksjonshemmedes organisasjoner på Zanzibar, 
SHIJUWAZA. 

Uken vår her gikk til å møte samarbeidspartnere 
og følge opp de to programmene våre: 
menneskerettigheter og påvirkningsarbeid, og 
inkluderende utdanning. I tillegg holder vi på å starte 
et pilotprosjekt som skal jobbe med inkluderende 
spare- og lånegrupper. Vår regionale rådgiver på feltet 
George Mukasa Mukisa, som har base i Uganda, ble 
derfor med til Zanzibar for å dra på feltbesøk og få en 
oversikt over lignende programmer som finnes her fra 
før. 

Mot slutten av uken ble det planleggingsworkshop 
med to potensielle samarbeidspartnere til 
pilotprosjektet, paraplyorganisasjonen SHIJUWAZA og 
TAMWA, «Tanzania Media Women’s Association». 

TAMWA er en organisasjon som tidligere har 
jobbet med spare- og lånegrupper og som nå er 
interessert i å samarbeide om en inkluderende modell, 
basert på iSAVE-modellen vi har brukt i Uganda. 
Paraplyorganisasjonen SHIJUWAZA er fremdeles 
ung, så i tiden fremover skal vi også støtte de i 
organisasjonsutviklingsprosesser slik at de blir styrket 
som organisasjon. 

Etter mange spennende feltbesøk og gode møter med 
kollegaer og samarbeidspartnere i Uganda, Zambia 
og Zanzibar, kom vi hjem med en ny energi og ny giv 
for å fortsette jobben med å sikre funksjonshemmedes 
menneskerettigheter i samarbeidsland. 

Mer informasjon om NHFs internasjonale arbeid 
finnes på våre nettsider.
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Nei da, men det ser sånn ut. 

Foranledningen til at jeg her er sammen med politiet, 
var en henvendelse som kom til regionskontorer i april 
om det var noen som ønsket å bistå politiet med en 
aksjon som skulle gå langs veien fra Geilo til Kragerø 
hvor formålet var å komme i kontakt med mangfoldet 
og høre litt om hva hver enkelt kan bidra med av tanker 
og ideer rundt tema. Samt å synliggjøre at tiltakene for 
å forebygge utenforskap er et felles samfunnsansvar. 
Mitt fokus ble selvfølgelig å sette søkelys på universell 
utforming, da det gagner alle i samfunnet.

Selv ble jeg plukket ut da i mitt tilfelle til å pigge med 
rullestol i 5 km sammen med Camilla Hålien for en 
samtale. Budskapet i samtalen ble delt med borgere 
i ulike sosiale medier via Nettpatruljen i Sør-Øst-
Politidistrikt.

Det gjenstår å se hva som kommer ut av dette, men 
uansett viktig å være synlig til stede også som NHF´er 
der det skjer noe for å bygge sten på sten!

Politiet i Sør-Øst på langs for mangfold 
”Respekt, toleranse og åpenhet for ulikheter er den 
beste sikringen vi har mot kriminalitet og krenkelser av 
menneskeverd”

Med dette som utgangspunkt gikk, Pob. Camilla 
Hålien Johansen som er Radikalisering- og 
mangfoldskoordinator i Sør-Øst-Politidistrikt, den 
over 300 km lange distansen fra Gol til Kragerø 
iført politiuniform som en hyllest til mangfoldet, i 
tidsrommet 26. april til 15. mai. Med seg på turen fikk 
hun med seg ulike samtalepartnere, for å snakke om 
verdien av mangfoldet i samfunnet, verdien av møter 
mellom ulikheter, forebygging av utenforskap og 
hatkriminalitet samt hvordan vi kan bygge fellesskap 
som tilrettelegger for en god samfunnsdebatt mm. 

Filmsnutter fra turen ligger ute i sosiale medier under 
«Politiets nettpatrulje – Sør-Øst

Tekst: Atle Haglund

Arrestert under befaring!! 
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26. til 28 august 2022, 
Adresse: Paradisvegen 184, 2923 Tisleidalen.

Velkommen til meRKeT 2022

Så kan vi endelig møtes, medlemmene i NHF Oslofjord Vest inviteres til en hyggelig weekend hvor 
felleskapet vårt står i sentrum. Hovedfokuset gjennom helgen er likepersonaktivitet og dans, men 
det vil også bli anledning til interessepolitisk arbeid om man ønsker det. Det vil også i år legges opp 
til ulike aktiviteter gjennom helgen. 

Fredag 26. august
18:00: Velkommen ved regionleder Gro 
Rohde i peisestuen (ved resepsjonen).

Det blir informasjon om vårt arbeid i 
regionen og praktisk informasjon om 
dagene 

19:00: Middag i spisesalen.

20:00: Quiz & sosialt samvær i peisestuen 
slik at vi kan bli kjent med hverandre.

Lørdag 27. august
08.00: Frokost i spisesalen

10:00: Vårt likepersonsarbeid ved 
regionstyremedlem Vibecke Selliken/
Franck T. Larsen

11:00: Dans deg til mestring! ved Birgitte/
Vibecke og så klart en instruktør.

13:00: Lunsj i Vikingleieren eller grillings 
ute om været tillater det

15:00: Organiserte aktiviteter for de som vil

19:00: Middag & sosialt samvær utover 
kvelden.

Søndag 28. august
08.00: Frokost i spisesalen

10:00: Organiserte aktiviteter for de som vil

13:00: Lunsj & takk for nå 

Program

Egenandelen vil bli fakturert i etterkant av helgen.  
Spørsmål og påmelding til: anna-lisbeth@nhf.no innen 1. august. 
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12. mars var det aktivitetsdag i Storås skiarena i Stokke.

Dette var en dag som kom i gang etter samarbeid 
mellom: LFS (Landsforeningen for slagrammede) 
Vestfold, NHF Oslofjord Vest, NHF Søndre Vestfold, 
LARS (Landsforeningen for ryggmargsskadde) 
Oslofjord Vest og Vestfold og Telemark idrettskrets.

Det var lagt opp til både ski- og sykkel aktiviteter.

En conteiner full av muligheter stilte med ski utstyr og 
sykkler.

En container full av muligheter, er en conteiner full av 
fritids hjelpemidler som en kan lånes for å prøve ut. 

Både skiutstyr og sykker. Containeren står på Storås 
Skiarena. Kontakt leder i LFS Vestfold Arne Mjåland 
for mere info ang contaieren. 

Qauity Care var der med sykler og vi var heldig med 
været, flott vær med sol. Det ble servert pløser, kaffe, 
saft og litt frukt. Vi hadde quiz med premier gitt av 
NHF Søndre Vestfold og LARS Oslofjord Vest. Det var 
mest interesse for småprat og å prøve sykler. 

Alle som var der storkoste seg ved å bare kunne møtes 
igjen.

Tekst: Lise Solberg Foto: Arne Mjåand

AKIVITETSDAG 12. mars  
i Storås skiarena
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Etter 2 års avlysninger grunnet Covid-19 er vi klare 
for sommerens gladeste weekend. Nå gleder vi 
oss til august og til Ridderdagene 2022. Aktivitets 
helgen som er tilpasset både funksjonshemmede 
og funksjonsfriske deltakere. Sykkelløpet «Erling 
Stordahls Minneritt» er lørdagens hovedattraksjon.  
Sett av helgen 26. til 28. august allerede nå, forteller 
prosjektleder Diane S Hanisch. 

Prosjektgruppen jobber nå for fullt med programmet 
og etter påske vil mye være på plass. Løpende 
informasjon om dette vil du finne på Ridderdagenes 
hjemmeside og på deres Facebookside. 
På bildet er ordfører i Sarpsborg Ordfører Sindre 
Martinsen-Evje klar til å klippe snora for «Erling 
Stordahls Minneritt». 
www.ridderdagene.no 

Ridderdagene på Storedal er en videreføring av 
Erling Stordahls filosofi om økt livskvalitet for 
funksjonshemmede gjennom aktiviteter i friluftsliv, 
kultur og natur.

Storedal Kultursenter ble grunnlagt av Erling 
Stordahl i 1970.  Han var kjent som en ildsjel og 
foregangsmann gjennom sitt mangeårige arbeid 
for funksjonshemmede. Han grunnla Beitostølen 
Helsesportsenter, og ikke minst skirennet Ridderrennet. 
Han sto også bak Ridderrittet, som opprinnelig var et 
sykkelritt for synshemmede med ledsagere. 

Storedal Kultursenter ligger ved Erling Stordahl´s 
farsgård i Skjeberg ved Sarpsborg. Kultursenteret er et 
uteanlegg med sansehage tilrettelagt for synshemmede, 
helleristningsutstilling, lydskulpturen Ode til lys, 
amfiteater og skulpturpark. Storedalanlegget ligger også 
i et område rikt på fornminner. I middelalderen ble 
kong Magnus Sigurdsson den blinde født på Storedal.

Av Jan Arne Dammen

Ridderdagene 
Storedal 

Storedal Kultursenter
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Storgata 26
3510 Hønefoss

www.sverre-haugli.no

Ø V R E  E I K E R

EIKER SPORT AS

S I G D A L

Tlf. 468 04 748
buskerudinneklima.no

Tlf: 971 21 876
www.bvsfilter.no

Å L

3570 Ål
Tlf. 32 08 60 50

www.aahytta.no

M O D U M

VIKERSUND
Idrettsveien 2, 3370 Vikersund

L I E R

Tlf. 977 55 929

Storgata 10, 3510 Hønefoss
Tlf. 32 12 73 84 | Mail: hetor@hetor.no

www.hetor.no

R I N G E R I K E

Vælerenv. 67, 3533 Tyristrand
Tlf. 32 14 23 68 | Mob. 90 86 43 14

Mail: john@fossum.as.no

Johanssons Auto AS
Gigstad vei 10 , 3511 Hønefoss

Tlf : 934 84 919

Skiptvet Bilservice AS
Storveien 15

Tlf: 69 80 93 93
Mob: 488 66 823

Åpningstider:
07 - 16 (tors. 18)
Lørdag: stengt

Skiptvet Bilservice AS
- ditt lokale bilverksted!

• Eu-kontroll
• Reparasjon og service 
• El- og hybridbil 
• Aircondition service

Vi kan hjelpe deg med:

Ta service hos oss!
Nybilgarantien gjelder og du får i tillegg med ett års fri mobilitet!

Vi reparerer
alle 

bilmerker!

• Dekk
• Glass 
• Oppretting
• Bobil og lett lastebil opp til 7500 kg

post@hallingplast.no
+47 32 09 55 99

N O R E  O G  U V D A L

ANNONSER
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- Hjelpemiddelsentralen

Styringsenheten for NAV Hjelpemiddelsentraler har slått sammen hjelpemiddelsentralene i Vestfold 
og Telemark organisatorisk, og har bestemt at de skal slås sammen fysisk også og samlokaliseres i 
Larvik. Dette vil svekke likestillingen for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Telemark. De som 
er avhengig av hjelpemidler for å leve selvstendige liv har ikke blitt hørt i denne saken. Styret i Norges 
Handikapforbund (NHF) Oslofjord Vest aksepterer ikke at hjelpemiddeltjenestene forringes for våre 
medlemmer i Telemark. 

Vi krever at dagens sentral i Telemark må bestå fysisk!

Hjelpemiddelsentralene er avgjørende for å sikre 
likestilling. For å kunne delta i samfunnet, må man 
ha det riktige hjelpemiddelet å gjøre det med. Derfor 
må hjelpemiddelsentralen være i nærmiljøet slik at 
utprøving, levering og reparasjon av hjelpemidlene kan 
utføres raskt.

Dagens hjelpemiddelsentral i Telemark er Norges 
eldste sentral og kjenner sitt geografiske område godt. 
Dette er nyttig og effektivt både for innbyggerne som 
trenger hjelpemidler og for kommunale fagfolk. NAV 
Hjelpemiddelsentral skal levere tjenester på alle livets 
arenaer. Tilgjengelige tjenester handler først og fremst 
om at innbyggerne får riktig hjelpemiddel tilpasset seg 
selv. Retten til hjelpemidler og tjenester gjelder for alle, 
slik det blir slått fast i folketrygdloven.

Hjelpemiddelsentralene leverer, sammen med 
kommunene, brukernære spesialisttjenester til sine 
innbyggere. For innbyggerne betyr det at avstanden til 
hjelpemiddelsentralen har stor betydning. Tid er en 
kritisk faktor når det gjelder hyppig behov for tjenester, 
utprøving, tilpassing, utlevering og akutte reparasjoner. 
Dette er spesielt viktig for barn, unge under utdanning 
og de som er i jobb, men også for alle som skal leve et liv.

Sammenslåing til én hjelpemiddelsentral har foregått 
i det stille, organisasjonene har kun blitt informert 
og ikke blitt hørt i denne saken. Som eksempel kan 
nevnes at på møte i sentralt brukerutvalg i NAV i juni 
2021 ble det informert om at Vestfold og Telemark blir 
slått sammen til en større hjelpemiddelsentral som 
blir lokalisert i Larvik. Videre ble det informert om 
at denne avgjørelsen ble tatt etter nøye vurderinger 

på bl.a. avstand og reisevei, vi undrer oss for hvem? 
Brukerorganisasjonene presiserte i det samme 
møte at dette strider mot anbefalinger gitt av de 
lokale brukerutvalgene. Men ble vi hørt? NEI. 
Brukerutvalgene som skal være brukernes stemme 
i saker som er viktige for brukerne, ønsket ikke at 
hjelpemiddelsentralene skal slås sammen eller flyttes. 
Men lyttet NAV til erfarne folk i denne saken? NEI.

Målet i hjelpemiddelpolitikken er at det skal være 
hjelpemiddelsentraler i alle fylker, for å oppnå nærhet 
til innbyggerne som har behov for hjelpemidler. 
Dersom NAV gjennomfører sin plan, vil Telemark 
bli det eneste fylke i landet som ikke har en 
hjelpemiddelsentral og man vil ødelegge dagens gode 
hjelpemiddelformidling i Telemark. Ønsker virkelig 
NAV dette?

NHF Oslofjord Vest krever at hjelpemiddelsentralen 
i Telemark består fysisk. Hjelpemidler er et 
helt sentralt frigjøringsverktøy for personer 
med funksjonsnedsettelser. Ikke svekk 
hjelpemiddelformidlingen og raser folks liv! 

Regionstyret
Norges Handikapforbund Oslofjord Vest

På Facebook har vi opprettet gruppen: 
Vi som krever at dagens hjelpemiddelsentral i  

Telemark består! 
Bli med i gruppen og inviter gjerne folk med.

Bevar hjelpemiddelsentralen  
i Telemark

Ikke ødelegg hjelpemiddelformidlingen i 
Telemark, det handler om folks liv!



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

Søk skoleplass nå. 
Inntak frem til 1. oktober.

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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- Minneord

Vår inderlig kjære økonomiansvarlige Inger Løberg 
sovnet stille inn på Langfredag 15 april på morgenen 
etter kort sykeleie.  Inger var født 12 april 1957 så hun 
rakk akkurat bli 65 år. 

Første gang jeg traff Inger var på et arrangement 
for brukermedvirkere, og allerede den gangen var 
det humoren, varmen og kunnskapen og evnen til 
å inkludere alle rundt seg som gjorde seg bemerket. 
Inger var en av de som oppfordret meg til å si ja til 
verv i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
i Larvik kommune, og selv om vi kom fra forskjellige 
paraplyer så var det aldri til hinder. Inger var en av 
de som så viktigheten av felles jobbing og samarbeid 
på tvers av både organisasjoner og paraplyer. Det var 
kun på den måten man kunne komme i mål var en 
av hennes klare meninger.  Målet var bedre tjenester 
og retten til et verdig liv på lik linje med alle andre.  
Inger startet tidlig med frivillig arbeid i Røde Kors, 
og var i arbeid frem til muskelsykdommen satte en 
stopper for hennes aktive yrkeskarriere. Sykdommen 
stoppet derimot ikke iveren for frivillig arbeid. Den 
stanset henne heller ikke i å drive nettbutikk. Etter 
hvert meldte hun seg inn hos oss, og jeg ble veldig glad 
når Inger takket ja til å bli med i styret i NHF Søndre 
Vestfold i 2020. Inger var en stor ressurs for styret. 

Inger var en utrolig varm og kunnskapsrik dame 
med et stort hjerte for alle. Hun delte gladelig av sin 
kunnskap om hvordan systemet fungerte slik at andre 
kunne slippe å gå gjennom de samme opplevelsene 
og erfaringene som hun hadde gjort. En sak som 
sto Ingers hjerte nært var BPA, eller rettere sagt 
mangel på en anstendig BPA løsning i kommunen. 
Inger var opptatt av at man skulle kunne få reise fritt 
og slippe «kommunens trang til kontroll» på den 
minste bevegelse man ønsket å gjøre, samtidig som 
hun var opptatt av ansvaret som fulgte med det å ha 
arbeidslederansvar. Inger var også genuint opptatt av at 
assistentene hennes skulle ha det bra på jobb.

En annen ting som opptok Inger var barn og 
barnebarn, og hun var utrolig stolt og kry over dem, 
og delte gjerne fra opplevelser og turer. Barnebarna 
var livets juvel sa hun og hun koste seg alltid med dem 
og fortalte stolt over hva de fant på sammen, enten 
det var å lese med boka på hodet så ungene kunne se 
bildene, eller om det var ansiktsmaling. Det var ikke 
bare barnebarna som skulle ha ansiktsmaling, men hun 
også.  Hun frydet seg over hvert barnebarn som kom 
til.  

Inger var en lun og tvers igjennom god person, med 
en god porsjon humor, en vilje av stål og innimellom 
litt oppgitt over Hermann voff (den store puddelen 
hennes) sine artige påfunn. Inger var en person som 
var utrolig lett å bli glad i, en sosial person som du 
kunne dele alt med. Du kunne spørre om råd, diskutere 
ting som var vanskelige eller bare høre på en god 
konsert med.  Det var alltid så koselig å komme ut til 
det lille huset på landet og besøke Inger og Hermann 
voff. 

Våre varmeste tanker og kondolanser går til Tonje, 
Thomas og Magnar som har mistet sin utrolige flotte 
mamma, en mamma som alltid var der og til alle 
barnebarna som har mistet sin gode snille bestemor.   

Vi er utrolig takknemlige for den tida vi var så heldige 
å få ha Inger i styret vårt og for all jobben hun gjorde 
for oss i styret og for våre medlemmer. Vi lukker deg 
inn i våre hjerter, bevarer minnene og glemmer deg 
aldri.

På vegne av styret i NHF Søndre Vestfold, Gro Rohde

Til minne om 
Inger Løberg

Gleden kom
Gleden forsvant,
Alt som er igjen,
er minner og tårer
som nedover kinnet vårt rant.
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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

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?

Ta gjerne kontakt med våre erfaringshjelpere!
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LFPS.NO

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

- Landsforeningen for Polioskadde

Innleder er Lillian Festvaag fra Sunnaas sykehus. Hun har følgende på programmet:

• Kort innføring om Sunnaas, pluss ev. nyheter

• Unge innvandrere til Norge med polio, hva gjøres for dem?

• Polio i verden i dag, nye funn

Informasjon fra konferansen kommer i neste nummer av Grenseløst.

God sommer!
Hilsen styrene i poliolagene i Vestfold og Telemark og Buskerud. 

Felleskonferanse for poliolagene i Buskerud,  
Vestfold og Telemark den 13. mai 2022  
på Torp Hotel, Fokserød i Sandefjord.



B A M B L E

www.skagerakregnskap.no

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
Seljord Rekneskapsservice AS

Nyvn. 3A, 3840 Seljord

Tlf. 35 05 80 00
www.seljordregnskap.no

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

NOTODDEN

Tlf. 35 02 94 40

Porsgrunn, Skippergata 12 – 415 34 707 
Skien, Rødmyrsvingen 53 – 41534 701

www.cchristoffersen.no

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

K R A G E R Ø

N O M E

         Seljord kommune
          3840 Seljord

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

B Ø

www.systemblokk.no
D R A N G E D A L

Montér Kragerø
Kammerfossveien 1, 3772 Kragerø

Tlf. 35 98 84 49 • post@monterkragero.no

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

Tlf. 35 98 59 59
www.gromstad.no

P O R S G R U N N

Jernbanegata 7, 3916 Porsgrunn

nr1trafikkskole.no

Kollskjeggveien 1, 3917 Porsgrunn
Tlf. 35 55 88 66

Vi utfører små og store tjenester innen: 
Rehabilitering, Service

 Totalrehabilitering av våtrom 
Vannbåren gulvvarme og 

Varmeanlegg. 

  Seljord.

35 90 10 11

Vi utfører små og store tjenester innen: 
Rehabilitering, Service

 Totalrehabilitering av våtrom 
Vannbåren gulvvarme og 

Varmeanlegg. 

  Seljord.

35 90 10 11

Nordbygdivegen 178, 3840 Seljord

S K I E N

S E L J O R D

T I N 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

V I N J E

ANNONSER
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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 
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  
Fra august blir det faste møter første torsdag hver 
måned kl 18 på Lærings- og mestringssenteret, bygg 70.

LFS Vestfold  
SLAGKAFE: Hver 1. torsdag i måneden. Shuffelboard 
annenhver uke. 

LFPS Vestfold  
- Hver onsdag fra kl. 1600 – 1700 (varmtvannstrening)  
 på Kysthospitalet i Stavern.

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:

Mai 2022
11. Regionstyremøte NHF Grenland (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 
31. Kvinnenettverket arrangerer digitalt dialogmøte  
   med likestillingssentret.

Juni 2022
08. Sentralstyremøte 
11. Sommeravslutning
13. Digitalt dialogmøte mellom regionstyret og  
   lokallagene 
16. Sommeravslutning/ konsert med Pål og Paal og  
   middag på Tambulund bydelshus med  
   LFS Telemark.
15. Digitalt dialogmøte mellom regionstyret og  
   lokallagene
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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.

Reiserebus:
Vi har tidligere hatt reiser i Vestfold og Telemark, så da er det bare rett og rimelig at vi også har en i Buskerud. 
Rebusene er skrevet i kursiv i teksten nedenfor. Som vanlig er noen steder vanskelige mens andre lette. Tips: Følg 
turen på et kart…

Oppmøte for turen er ved det gamle kontoret vårt i Drinken nærmere bestemt på Ikke firkantet preposisjon. Vi satte 
nesen vestover uten å krysse elva. Første stopp var på kjøpesenteret på Primærfargebushen slik at vi fikk handlet litt å 
spise og drikke på turen. I 3050 (postnummer) kom vi inn på E134, og kjørte forbi Fagforeningssletten. Ikke lenge etter 
fikk vi virkelig farten opp fordi der kom vi på motorvei og suste av sted og før vi visste ordet av det var vi på Herskerfjell. 
Her tok vi av fra E134 og satte kursen nordover. Hadde vi ikke gjort det hadde vi havnet oppå Tufs i første bokstav og 
der er jo fylkesgrensen. Vi kjørte heller nordover på vestsiden av elva til Beste bokstavkarakter i ungdomsskolen + blodåre 
men her krysset vi elva på en ganske smal bru. Ikke lenge etter passerte vi Lyktestad og etter en stund til kom vi til 
Mellom gulv og tak + skråning. En av deltagerne på turen hadde hørt at det skulle være flere stavkirker i denne dalen, så 
vi bestemte oss for å stanse litt i Engelsk nei + ordne for å se på en av dem. Det var godt med pause, men vi måtte videre 
og fortsatte oppover dalen til Primærfargefjell som vi bare passerte fordi vi ville til neste stavkirke i Ultrafiolett fordypning. 
Den var dessverre stengt så vi kjørte videre og nå begynte vi etter hvert å klatre opp på fjellet, nærmere bestemt på 
Vannsetrene. Ikke før var vi oppe før det gikk ned igjen på andre siden til Ikke natt kurerer gruff. Så bar det opp og 
ned igjen, ikke like høyt denne gangen. Men vi kom til Uthusfordypningen hvor Karsten Isachsen var prest i mange år. 
For tredje gang bar det opp og ned. (Mer ned enn opp.) Og vi var da kommet til Germanium i fagforening i Aulaing + 
fordypning. Her var det tid for å få oss en bedre middag og overnatte, noe vi gjorde på hotellet som er oppkalt etter legen 
som åpnet det i 1909.

Etter å ha fått oss en god frokost på hotellet gikk turen videre nedover dalen til vi kom til Nynorsk hull. Herfra går en 
av de kjente (og ofte vinterstengte) fjellovergangene til Vestlandet. Vi holdt imidlertid stø kurs videre. Vi kjørte elegant 
gjennom Glatt fisk på vår vei mot neste stavkirke som ligger på Norrøn gud + italiensk elv. Vi kom ikke inn i den heller 
så vi kjørte heller til Det hanen gjorde i morges. Her ble det en liten diskusjon om vi kunne ta en liten avstikker til 
Loftefordypning siden vi nå var foran skjema. De som hadde full kontroll på alle stavkirkene kunne fortelle at det var en 
kopi av en gammel stavkirke her (originalen står på Norsk folkemuseum på Bygdøy), så da dro vi og så på den i stedet. 
Vi fortsatte riksvegen som her tok en kraftig retnings endring fra å gå østover til å gå sørover. Og etter en liten stund kom 
vi til Oddestaden, men vi bare fortsatte sørover og etter ganske mye kjøring kom vi til et vann som heter Kroner + en 
Nerdrum + ikke skitten som vi kjørte langs til vi var ca. halvvegs på vannet. Der tok riksvegen av og gikk over Tilhørte til 
Eggleggervannfall. Herfra fulgte vi en europaveg til Trangt farvann + brutaliteten. Ikke så lenge etter at det var passert tok 
vi av fra Europavegen på en relativt smal og svingete veg til vi kom til Bakker. Derfra var det ikke lange biten før vi var 
nede på E18 ved M.navn + by. Dermed var vi så å si tilbake der vi startet. TAKK FOR TUREN!

Klarer du å finne vegen gjennom labyrinten? Du starter ved den røde pilen til venstre side…

Labyrint:

Wilmanns pusleside Løsning på side 34 
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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

33
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Løsning pusleside fra side 32

Løsning på ”Reiserebus”:

Løsning på ”Labyrinten”:

Drinken = Drammen

Ikke firkantet preposisjon = Rundtom

Primærfargebushen = Gulskogen

3050 (postnummer) = Mjøndalen

Fagforeningssletten = Losmoen

Herskerfjell = Kongsberg

Tufs i første bokstav = Meheia

Beste bokstavkarakter i ungdomsskolen + blodåre = Svene

Lyktestad = Lampeland

Mellom gulv og tak + skråning = Veggli

Engelsk nei + ordne = Nore

Primærfargefjell = Rødberg 

Ultrafiolett fordypning = Uvdal

Vannsetrene = Vasstulan

Ikke natt kurerer gruff = Dagali

Uthusfordypningen = Skurdalen

Germanium i fagforening =Geilo

Aulaing + fordypning = Hallingdal

Nynorsk hull = Hol

Glatt fisk = Ål

Norrøn gud + italiensk elv = Torpo

Det hanen gjorde i morges = Gol

Loftefordypning = Hemsedal

Oddestaden = Nesbyen

Kroner + en Nerdrum + ikke skitten = Krøderen

Tilhørte = Sokna

Eggleggervannfall = Hønefoss

Trangt farvann + brutaliteten = Sundvolden

Bakker = Lier

M.navn + by = Kjellstad
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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

BO PÅ EN ØY I STAVERN
—  AGNESPASSASJEN, SJØPARKEN —

www.sjoparken.no

BORREVEIEN
Tlf. 33 08 49 00

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

T J Ø M E

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

Olav Askjer Kran 
og Transport AS

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

Kileveien 77, 3175 Ramnes 
Tlf. 33 39 62 66 • https://kjellfoss.no/Hjemsengveien 107

3133 DUKEN

Hortensveien 273, 3157 Barkåker
Tlf: 33 33 25 99  |  vestfoldantirust.no

Telefon: 949 85 866 | www.jtk-rorservice.no
Åpningstider: 08:00 - 16:00
E-post: jterkarl@online.no

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

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

Kvinne-
nettverket

Kvinnenettverket avholdte sitt aller første møte digitalt den 
4. april. Vi var på det meste 18 kvinner, i ulike aldre til stede 
i møtet.

Vi åpnet møtet med å fortelle om kvinnenettverket og vårt 
fokus på, hvor store forskjeller det er i forholdt til likestilling 
mellom kvinner og menn med nedsatt funksjonsevne.

Praten og iveren kom fort i gang og noe av det som de 
fremmøte synes det var viktig å sette søkelys på er: 

Forskjellen på summene på TT – kort
Kvinners rettigheter, fritid – fritidshjelpemidler – vi må få 
med ergoterapeutene. 

BPA
Politikere må forstå at det ikke skal være forskjeller.

Opplevelse av diskriminering hos institusjoner de har vært i 
kontakt med.      

Kvinnehelse
Få med brukerrepresentanter i ulike råd og utvalg.

Bevisstgjøring og informasjon
Vi synes det var kjempe gøy å se så mange engasjerte kvinner 
og vi håper at kvinnenettverket kan være med på å skape et 
positivt og viktig likestillingsarbeid og møteplass for kvinner 
i region. Takk for gode innspill.

Vi informerte om at vi har søkt midler til en fysisk samling 
til høsten. Svar på søknaden forventes i juni. Vi setter stor 
pris på å få pengestøtte fra lokallagene til vårt arbeid videre.

Vi inviterer til digitalt møte med  
likestillingssentret 31. mai kl 13.00

Informasjon vil komme på vår facebookgruppe og 
epost. Minner om vår epost adresse: kvinnenettverket@
nhfoslofjordvest.no. Her kan dere skrive til oss hvis dere 
ønsker informasjon eller dere har noe å dele med oss.

Hilsen 
Kvinnenettverkets styringsgruppe 
Vibecke, Åse, Birgitte

Nydelige bildet ‘’Døtre’’ er 
laget av Vibecke Selliken.


