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Hallo på dere
Hvor ble høsten av?

Det er ikke lenge siden forrige leder ble skrevet synes 
jeg, men brått er den tiden her, og denne gangen kom den 
som «julekvelden på kjærringa på meg.» Hvor i alle dager 
ble oktober av? Måneden med alle de fine høstfargene 
som kan få enhver til å drømme seg bort.  Min oktober ble 
ganske enkelt rappa av covid-trollet, som i høyeste grad 
lever og herjer ute i samfunnet vårt. Men mange merker 
ikke så mye til den, siden det ikke lenger er restriksjoner- 
bare anbefalinger. Akkurat det synes jeg er synd, for det er 
mange der ute som er veldig sårbare, og selv om man tar 
alle de forhåndsregler man kan ta, så borer dette udyret seg 
inn i kropp og skjel og slår helt knockout på mange. Det 
kan få ganske store konsekvenser, noe det fikk for meg.  

Det lir mot jul
Men, nå begynner kroppen så smått å titte opp av covid-
dvalen, og selv om jeg synes ting går alt for sakte, så er det 
en ting som ikke går så sakte. Det er nemlig i skrivende 
stund bare 27 dager igjen til 1. søndag i advent! Jeg er, som 
veldig mange av dere har fått med dere, totalt «nissifisert». 
Jeg samler på nisser, kan vel i grunnen si at jeg elsker 
nisser, og samlingen har vokst seg så stor at jeg må klype 
meg selv, for å prøve la være å øke den ytterligere, men litt 
øking tåler den, (selv om ungene protesterer høylytt!) Jeg 
fikk spørsmål om hvor mange nisser jeg egentlig har, og 
vedkommende som spurte trodde nok at hørselen svikta. 
Jeg har nemlig rett over 600 nisser med stort og smått. Den 
største er rundt 170 høy og den minste kun et par cm, men 
jeg er like glad i dem alle sammen. Noen ganger må det 
en hard prioritering til for å finne plass til dem alle, og det 
tar ganske lang tid å få dem på plass også. Det er det fine 
med november, jeg kan begynne å ta frem nissene mine! 
Men til og med jeg er enig i at jula kommer alt for tidlig i 
butikkene. Selv om jeg er vanvittig glad i nisser så er det 
ikke kos å se dem i butikken i begynnelsen av oktober, 
noen steder så tidlig som i midten av september, det blir 
helt feil! 

Jul er også en tid som kan være vanskelig for mange, da 
er ensomhetsfølelsen enda sterkere og det er mange som 
sliter økonomisk i disse dager også. For mange handler 
hverdagen om hard prioritering om strømregninger, mat 
eller medisiner. Det gjør også at mange gruer seg ekstra for 

julehøytiden og for tiden som kommer etter, og det er det 
viktig å huske på. Gaver er faktisk ikke det viktigste med 
jul! Jeg synes at jula har blitt altfor kommersiell.

For meg betyr jula det å være sammen med familie og 
venner. Gjøre ting sammen, alt fra skravling, kortspill, 
brettspill, mimelek eller rett å slett bare sitte å høre på 
julemusikk. Ta tilbake jula, gjør den til din, gjør det som er 
viktig for nettopp deg, selv om det kanskje bryter med hva 
andre mener. Hovedsaken er at du har det bra!

Helt på slutten nå så håper jeg dere alle får en god 
førjulstid, en flott jul og et riktig godt nytt år! Ta godt 
vare på deg selv og de du har rundt deg og er glad i, for 
ingen vet hva morgendagen bringer.

Hilsen Gro
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Regionleder Gro Rohde redegjør litt for situasjonen i 
regionen i høsten vi har lagt bak oss.

Tilstanden i regionen

Som dere vet så har vi vært uten vår kjære 
regionkontorleder Anna-Lisbeth i en del måneder, 
noe som har medført at regionen har «gått litt på halv 
maskin.» Vi har prioritert hardt på hva vi har hatt 
kapasitet til å få gjort.  Vi har god drahjelp fra både sentralt 
og fra andre. Regionen er nå i en prosess for å få inn en 
person i 50% stilling. Det er et intervju rett rundt hjørnet 
med 2 personer og forhåpentligvis så er det en person 
på plass når du leser dette bladet. Om ikke så håper vi at 
denne personen vil være rett rundt hjørnet. Det som er 
viktig er om dere skal sende mail til kontoret at den sendes 
til kontoret@nhfoslofjordvest.no frem til dere får annen 
beskjed. 

Bladet du sitter og leser nå (og forrige blad) ble til med 
god hjelp fra Jan Arne Dammen, Ida C. Freng, Jørgen Foss 
og selvfølgelig alle dere som sender inn artikler og bilder. 
Uten alle dere blir det ikke et aktivt blad- og et aktivt 
medlemsblad betyr mye! En stor takk til våre annonsører 
også, som gjør det mulig å lage et blad!  Men jeg vil rette 
en spesiell stor takk til våre gode venner som trår til og gir 
oss hjelpende hånd nå som regionen er «litt nede for halv 
maskin» dere er gull verd og jeg er veldig takknemlig!

Imponert over innsatsen

Som tidligere redaktør 
for region Oslos nå 
nedlagte medlemsblad 
«Quarten» fikk jeg 
før nr 3 av Grenseløst 
forespørsel om jeg kunne 
hjelpe til litt. Det takket 
jeg selvfølgelig ja til- for i 
NHF-familien hjelper vi 
hverandre når det trengs 
og vi har kapasitet. Jeg vil 

benytte sjansen til å sende en kjempetakk til tillitsvalgte 
i Oslofjord vest- for mest hjelp var det jeg selv som fikk! 
Litt svett var jeg, med tanken på å lage et helt blad i 
ukjent region, men min bekymring var helt unødvendig. 

Blad-veteran Jan Arne Dammen trådte til med sak etter 
sak, og nydelige bilder. Tillitsvalgte og medlemmer fra 
hele regionen sendte inn bidrag- og alle som en holdt seg 
innafor deadline. Jeg er dypt imponert og evig takknemlig 
for stå-på-viljen dere viser og innsatsen dere legger ned. 
Det var ikke noe vanskelig i det hele tatt å si ja til å bidra i 
nr 4 heller. For å si det litt flåsete- i NHF Oslofjord Vest er 
jeg sikker på at alle får besøk av nissen i år, så snille som 
dere har vært!

Mvh Ida C. Freng, kommunikasjonsrådgiver NHF Oslo



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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- Statsbudsjettet

Norges Handikapforbund forventer at Stortinget gjør 
statsbudsjettet 2023 til et likestillingsbudsjett. 

Statsbudsjettet under lupen

Etter at regjeringen la frem 2023-statsbudsjettet den 6. 
oktober, har Norges Handikapforbund gått gjennom 
de budsjettpostene som har størst betydning for 
oss funksjonshemmede og skrevet innspill til disse 
postene.

I statsbudsjettet finner vi ingen satsing på å tette 
gapet mellom hvordan vi funksjonshemmede har det 
og hvordan folk i samfunnet forøvrig lever sitt liv.

Vi ble forespeilet et stramt budsjett og trangere tider. 
Hele Norge er forberedt. Alle må regne med å gi avkall 
på noe, og funksjonshemmede treffes av alle de samme 
kuttene, prisveksten og økonomiske utfordringer som 
alle andre, men vi skal ikke måtte ta mer av byrden 
enn andre innbyggere. Mange har dårlige levekår, og 

offentlige ytelser blir stadig mindre verdt.
Vi nekter å la nedgangstider være ensbetydende med 

større forskjellsbehandling og mindre likestilling.
I tillegg til at vi har skrevet her på våre nettsider om 

hvor lite regjeringen satser på funksjonshemmedes 
likestilling gjennom neste års budsjett, har vi har vi 
hatt møter med de ulike komiteene på Stortinget og 
redegjort både muntlig og skriftlig for hva vi savner i 
statsbudsjettet. Du kan lese mer om hvilke komiteer 
vi har møtt og hvilke krav vi har fremmet på våre 
nettsider.

For påvirkningsarbeid lokalt inn mot 
stortingspolitikere har vi valgt ut to hovedsaker:
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- Statsbudsjettet

1. Underfinansieringen av aktivitetshjelpmidler for 
personer over 26 år. 

Det foreslås ingen økning på denne posten. I fjor 
ble rammen oppbrukt allerede i februar, til tross for 
økning i egenandel.  Aktivitetshjelpemidler handler 
om å kunne delta i helt vanlige aktiviteter, som er høyt 
verdsatt i samfunnet. Det handler om å sykle til utdan-
ning eller jobb, være sammen med barna i skibakken 
og ha et aktivt friluftsliv. 

Krav til budsjettet for 2023
• Aktivitetshjelpemidler må finansieres som 

overslagsbevilgning. Dette vil sikre at alle 
som har behov for, og som fyller kravene i 
folketrygdloven, får tildelt hjelpemidler.

2. Heistilskuddet må bestå. 
Heis er nødvendig for noen og viktig for alle – 
tilskuddet til heis må videreføres som egen ordning. 
Kun 10-20 % av boligmassen oppfyller grunnleggende 
krav til fysisk tilgjengelighet. Ni av ti lavblokker 
mangler heis (NBBL). Husbankens tilskudd til 
ettermontering av heis er et effektivt tiltak for å 
øke tilgjengeligheten. Bevilgningen er nær halvert 
siden 2016 og nå foreslår regjeringen å avvikle hele 
ordningen. 

Krav til budsjettet for 2023
•  Ordningen med heistilskudd må bestå og 

styrkes. Stortinget må fremme tilgjengelighe-
ten i lavblokker og bevilge kr 100 millioner til 
etterinstallering av heis.

ikke kommunene få noen insentiver til hverken å 
bygge utleieboliger eller bistå utviklingshemmede 
i å bygge selv. Vi som nettopp har vært gjennom 
en byggeprosess, vet hvor avgjørende dette 
tilskuddet er. Uten dette hadde ikke Thomas hatt 
råd til egen leilighet. Og de som nå er i startgropa 
med egne byggeprosjekt går en usikker tid i møte!

Reagerer sterkt på statsbudsjettet
Kari Reine, jurist, kunstner og mor til en voksen 
sønn på 22 år, reagerer sterkt på nyheten om at 
regjeringen forslår å kutte investeringstilskuddet 
for omsorgsboliger. For få måneder siden 
kunne hennes sønn flytte inn i Fagerli Terrasse 
borettslag i Larvik- som ble bygget nettopp 
ved hjelp av et slikt tilskudd. Nå frykter hun at 
andre ikke vil få samme mulighet. Etter avtale 
videformidler vi her hennes innlegg på Facebook 
som saken:

Er det nå blitt en tradisjon for AP/SP å angripe 
utviklingshemmede hver høst via statsbudsjettet?  
Å stanse investeringstilskuddet til kommunene, 
som skal stimulere til bygging av boliger for 
utviklingshemmede, er helt uforståelig! Dette 
tilskuddet er en forutsetning for å kunne bygge 
boliger, som en med ung uføretrygd kan ha råd 
til. 

Utviklingshemmede er den gruppa som minst 
av alt eier egen bolig. Kun 20% eier egen bolig, 
og alt av uttalt politiske intensjoner har seinere år 
fremstilt det som ønskelig å øke denne prosenten. 
Ellers er ofte utviklingshemmede prisgitt 
kommunenes tilfeldige leietilbud. Men nå vil 

Dette er saken: 
Støre-regjeringen kutter 
investeringstilskuddet for omsorgsboliger 
som har eksistert siden 2008. 

– Blir forslaget vedtatt, så blir det 
en bråstopp i tilbudet av boliger til 
mennesker med utviklingshemming, 
sier leder i Norsk Forbund for 
Utviklingshemmede, Tom Tvedt.
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- Nektes livsforlengende medisin

Blir nektet 
livsforlengende 

medisin

Mats Bjerknes er 32 år og for gammel til å få medisinen Spinraza.  Først var 
argumentet at medisinen var for dyr, men nå er prisen halvert. Beslutningsforum skal 
ha ett nytt møte om Spinraza for voksne med SMA før jul. Lederen i SMA Norge er 
ikke optimist denne gangen heller. 

Av Jan Arne Dammen

Mats har en medfødt muskelsykdom (SMA type 3). Men det har ikke stoppet ham fra å følge drømmene 
sine. Mats er godt kjent i bilcrossmiljøet, der han har vært aktiv med sine spesialbygde biler siden 2006. 
Bilkjøringa er lagt på hylla, men er fortsatt i miljøet som speaker på stevner.  Han jobber som regissør, 
skriver ofte manuset selv og er en god historieforteller. Dette vil han gjerne fortsette med.  
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Les det sterke leserbrevet fra Mats

Nå er det snart 5 år siden den livsforlengende medisinen Spinraza ble tilbudt pasienter med 
sykdommen SMA. Men kun de under 18 år. De som fikk behandling den gang, er sikret medisinen 
livet ut. Men vi som var over 18 år venter fortsatt. Først var argumentet at medisinen var for dyr, 
men nå er prisen halvert. Det neste argumentet var at det ikke lå nok forskning til grunn for å vise at 
medisinen også hadde effekt på voksne. Nå er det bevist ved studier fra blant annet Tyskland at den 
fungerer også på oss.

Så hvorfor skriver jeg denne teksten? 
Jo, fordi jeg er en av disse voksne med muskelsykdommen SMA. Vi er ikke mange, det antas at vi er 
ca. 60 voksne som lever med sykdommen. Jeg har vokst opp med tanken på at det ikke fantes noen 
«kur» eller behandling for sykdommen min. Det endret seg i 2018. Nå finnes den, og blir tilbydd 
voksne i de fleste vestlige land, - men ikke Norge. Hadde jeg f.eks. bodd i Polen ville jeg hatt tilgang 
på medisinen.

Ønsker å leve et normalt liv
Det medisinen (Spinraza eller Evrysdi) gjør er at den stopper sykdommen fra å forverre seg, at 
musklene svekkes og at jeg kan leve et relativt normalt liv. Noen rapporterer også om bedring 
i muskelkraft. Jeg ønsker å leve så lenge som mulig og bidra til samfunnet i så stor grad som 
overhodet mulig. Denne medisinen kan gjøre at jeg fortsatt greier å skrive manus og jobbe som 
regissør slik jeg gjør i dag.

Møte før jul 
Grunnen til at jeg skriver denne teksten nå, er at Beslutningsforum (de som avgjør hva slags 
medisiner som skal godkjennes i Norge) skal ha ett nytt møte ang medisin for voksne med SMA før 
jul. Lederen i SMA Norge er ikke optimist denne gangen heller. Men vi må bare håpe. Det er mange 
viktige medisiner som lever samme skjebne for andre grupper, men for meg personlig betyr jo dette 
ekstra mye. Vi er ikke mange, og det koster ikke Norge mye å prioritere dette. Alt vi ønsker er å leve 
lange og meningsfulle liv! 

Folk dør mens vi venter
Hva kan dere gjøre? Selv om mange av dere foreslår spleis, så vil ikke det fungere, da det fortsatt 
blir for dyrt og dette også gjelder flere enn meg. Det dere KAN gjøre er å dele innlegget, eller bare 
snakke om det på butikken, frisørsalongen eller på verkstedet. Det er noen få mennesker som sitter 
i Beslutningsforum. De bestemmer over mange liv i Norge. Hvis det blir oppmerksomhet rundt 
saken, kan det nå dem. Vi ønsker i hvert fall et endelig svar! Folk dør mens vi venter.

Mats Bjerknes
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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!

Elbillading skal være 
enkelt for alle!

Her finner du 
laderne til �
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D R A M M E N H O L

Aut. elektroentreprenør
DAGALI / GEILO

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

Lierstranda 93
Åpningstider: 7-23  (7-23)

H U R U M

https://kirkengeiendom.no

H O L E

Nav Hole

Oppretting • Lakkering
Ruteskift • Kjøp/salg

Åsveien 18
Tlf. 48 08 33 90 • 95 87 50 33

Asker Taxi

mob.: 90606680 

Wear Entrepren r A/S

Graving - Transport - R rlegging

E-mail: mo-wear@online.no 

Se www.jobbhuset.no

Stasjonsgata 2, 3050 Mjøndalen
Tel: 32 87 87 80

K O N G S B E R G

Tlf. 464 70 000

G O L

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

www.df.no

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

post@wearmaskin.no • www.wearmaskin.no

 Navarhaugen 3, 3475 Sætre
Telefon: 917 29 735

Nordre Ruavei 11, 3614 Kongsberg
Tlf : 916 93 669 | ruabyggogtakst.no

AS

H U R U M

Berglibakken 14, 3484 Holmsbu
Tlf. 97 09 84 82

25-årsjubileum

M O D U M

VIKERSUND
Idrettsveien 2, 3370 Vikersund

L I E R

Tlf. 977 55 929

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

Hamremoen AS
Hamremoen gård

3535 Krøderen

K R Ø D S H E R A D

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

ANNONSER
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- Hjelpemidddellageret i Mjøndalen

Drammen kommune samler 
hjelpemiddellageret i Mjøndalen

Kommunen har et eget lager med enkle hjelpemidler som kan lånes gratis av 
innbyggere med midlertidig nedsatt funksjonsevne etter skade, sykdom og 

andre årsaker.

Hjelpemidlene kan bidra til å gjøre hverdagen enklere, 
og kan lånes for en kortere eller lengre periode. 
Eksempler på hjelpemidler man kan låne er rullatorer, 
dusjkrakker, toalett-forhøyer eller manuelle rullestoler. 
Det er NAV som har ansvar for hjelpemidler til 
innbyggere som har et varig behov, men kommunen 
er ansvarlig for å hjelpe innbyggere med å søke om 
dette. Kommunen har også ansvar for utkjøring av 
hjelpemidler fra NAV via hjelpemiddellageret. 

Samlet i ett lager
Før kommunesammenslåingen var det egne lagre 
for hjelpemidler i de tidligere kommunene Svelvik, 
Nedre Eiker og Drammen. Nå samles alt i ett 
hjelpemiddellager. 1. november var driften i gang i 
Evjegata 13 i Mjøndalen. 

– Dette lokalet er større og etter oppussing mer 
egnet enn tidligere lokaler, og flere kan parkere på 
utsiden og hente hjelpemidler, sier Eilin Ekeland, 
virksomhetsleder Aktivitet og rehabilitering.

Mindre lager i Svelvik
Ekeland understreker at de som har behov for å få 
hjelpemidler kjørt hjem til seg, fortsatt vil få tilbud om 
det. Samtidig vil det også være et mindre lager i Svelvik 
som er åpnet på torsdager fra 14:00 til 15:00

Mer effektivt
Med et egnet lager og gode muligheter for at 
innbyggere kan hente hjelpemidler når det selv passer 
dem, er målet at systemet med utlevering blir enda mer 
effektivt.

– På sikt ønsker vi å utvide åpningstidene, slik at 
innbyggere kan bestemme når de vil komme innom, 
også på kveldstid, sier Eilin. 

Nå i starten vil åpningstiden foreløpig være fra klokka 
11 til 15, mandag til fredag i Evjegata 13 i Mjøndalen. 
Du kan også ta kontakt på telefon 32 04 85 70 mellom 
kl. 09:00 til 12:00. 

Hjelpemiddellageret i Evjegata finner du om du kjører rundt 
bygningen. Det er god parkering og inngang i underetasjen på 
baksiden av bygget. Foto Jan Arne Dammen.



Øvre Skoledalen 12, 3482 Tofte
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08.00—15.30

Kontoret:
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Verdens viktigste avis 
er den som skriver om det som skjer 
der DU bor. 
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til abonnement@amedia.no

- skurlast av gran
Moelven Numedal AS

Haugbruvegen 23, 3620 Flesberg | Tlf: 916 80 497

Telefon 32 79 14 00
 www.rh-trafikkskole.no
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Oppdatering fra 
kvinnenettverket
I starten av november hadde vi møte i 
kvinnenettverket. Vi har fokus på å sende inn 
søknader til midler nå i høst. For å få til aktivitet og 
målet for et kvinnenettverk, er vi helt avhengig av 
midler. Vi har planer på gang for neste år og stort 
fokus på kvinnehelse og likestilling.

Vi ønsker å takke for alle bidrag til et viktig arbeid 
mot kvinnehelse og likestilling. Husk å gjøre noe 
hyggelige for deg selv i mørketiden  

Lurer du på noe, ta kontakt med oss. 
Vibecke, Åse, Birgitte
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Lanserer virtuelt sykehus

Vestre Viken helseforetak 
går fremtiden i møte
Av Jan Arne Dammen Foto: Vestre Viken HF 

- Vi blir flere, vi blir eldre, vi lever lengre med sykdom og vi forventer mer av 
helsetjenesten. Samtidig har helsevesenet begrenset med ressurser og personell. 
Teknologi blir pekt på som en del av løsningen for å møte disse utfordringene, 
skiver Vestre Viken HF i en pressemelding. 
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- En bærekraftig helsetjeneste for fremtiden forutsetter 
at vi utnytter mulighetene teknologien gir, og løser 
oppgavene på nye måter som ikke krever like mye 
innsats fra helsepersonell, sier Lisbeth Sommervoll, 
administrerende direktør i Vestre Viken.  

Flere digitale tilbud
Hun viser til at pasienter og brukere er en viktig del av 
løsningen, og at de er kraftfulle endringsagenter. 
-Vi ønsker å utvikle tjenestene sammen med de som 
skal bruke dem. Målet er at mange skal slippe å reise 
til sykehuset, og at de kan motta nødvendig oppfølging 
der de måtte befinne seg, sier Sommervoll. Hun 
understreker at de som har behov for å møte fysisk 
naturligvis skal fortsette med det. 

Vestre Viken har over tid utviklet flere digitale tilbud, 
og har et ønske og mål om at det skal bli flere.  

-Det at vi nå etablerer et virtuelt sykehus betyr at vi 
samler alle eksisterende tilbud og gjør dem synlige og 

lettere tilgjengelige. Tanken er at pasienter og brukere 
da enklere kan etterspørre disse tjenestene, sier hun.  

 Et felles tak 
- Det vi gjør nå er å samle alle virtuelle tjenester 
under ett felles tak for å gjøre dem synlige og mer 
tilgjengelige for pasienter og brukere. Vi setter nå 
brukermedvirkning og brukerstyrt tjenesteutvikling 
høyt opp på dagsordenen. Lanseringen av det virtuelle 
sykehuset er en del av dette, sier Sommervoll. 

Mer oppfølging hjemme 
Selv om det virtuelle sykehuset nå lanseres med en 
grunnsteinsnedleggelse, og med det markerer en 
start, tilbyr Vestre Viken allerede flere ulike digitale 
løsninger.  

-Det er dette fundamentet vi skal bygge videre på i 
årene som kommer sammen med pasienter, pårørende 
og de ansatte, sier Sommervoll. 

AMK har fått øyne 
Frem til våren 2021 var innringers stemme det eneste operatørene på Akuttmedisinsk 
kommunikasjonssenter (AMK) hadde å forholde seg til. I dag har den medisinske nødtelefonen 
fått på plass videosamtale og operatøren kan se bilder fra skadestedet og få oversikt over omfang. 
Det har gjort det enklere å veilede samt sette inn riktige ressurser.  



16 

Tekst og foto: Atle Haglund

For noen år siden fikk jeg en henvendelse fra Jan Arne 
Dammen  om å se på mulighetene ved å tilrettelegge 
bedre for toalettløsning på det veldig populære stedet 
Lierkroa rett utenfor Drammen. Jeg tok turen innom i 
høst igjen etter nytt tips i fra Jan Arne gjennom «Langs 
veien» som du kan søke opp siden til på Facebook.

Stedet skal ha tilrettelagt HC toalett etter besøk med 
innehaver jeg hadde for noen år siden.

Innehaver Cevdet Bogatekin fortalte at de hadde gjort en 
totalrenovering av hele toalettanlegget hvor selvfølgelig 
HC toalett ble involvert. Dette ble veldig fint. 

Lierkroa er en familiebedrift som drives av far og sønn, 
men sønn har nå overtatt hovedansvaret. Kroa er best 
kjent for softis i gjennom mange tiår, men mange tar 
lunsjen sin på kroa av folk som arbeider i nærområdet. 

Selv syntes jeg det er gøy å vise vår takknemmelighet 
for innsatsen han har gjort etter første besøk ved igjen 
besøke stedet for og lage en gladsak for grenseløst. 
Selvfølgelig skulle jo på en måte dette også bare mangle 
at restauranter og kafeer i 2022 ikke var universelt 
utformet. 

Gladsak fra Lierkroa

Av Jan Arne Dammen

Midt i blinken - Paraskyting i siktet
Etter å ha ligget brakk i over om lag 2 år er 
Paraskytinga igjen i gang i Drammenshallen. 
Primus motor er Lasse Johansen i Strømsgodset 
Handikapidrettslag, som før han ble syk var en aktiv 
skytter. Skytinga har vært et savn og derfor har han 
tatt initiativet til dette. Han har ryddet og stått på 
et par dager og 13. oktober var det klart. En som 
satte pris på dette var Theodor Størdal som kom 
rett fra skolen, som også har savnet tilbudet. Har 
du lyst til å prøve deg, så er det bare å stikke innom 
Drammenshallen. 

Skytinga foregår hver tirsdag og torsdag fra  
14:00 – 19:00. De har luftrifler 4.5. luftpistoler, 
linksvåpen og våpen til synshemmede. Ring 406 03 
073 for mer informasjon. 
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Universell 
utforming
– hva er det og hva kan du gjøre dersom 
reglene ikke overholdes?
illustrasjon: colourbox.com
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1. Hva er universell utforming?
Universell utforming kan defineres på ulike 
måter. Kjernen i disse definisjonene er kort 
fortalt at samfunnet skal gjøres tilgjengelig 
for alle. Det mest åpenbare er at universell 
utforming handler om å tilgjengeliggjøre 
offentlige bygg, boliger, veier, fortau og parker 
ved eksempelvis trinnfri adkomst eller ved å 
fjerne hindringer. Det er derfor viktig å huske 
at universell utforming handler om så mye 
mer enn å fjerne fysiske barrierer. Det handler 
også om å gjøre blant annet utdanning, IKT, 
politikk og kultur tilgjengelig for alle, uansett 
bakgrunn. 

Universell utforming er omtalt i flere norske 
lover. I likestillings- og diskrimineringsloven § 
17 henter er universell utforming definert som: 

« tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske 
forholdene, inkludert informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi (IKT), slik at 
virksomhetens alminnelige funksjoner 
kan benyttes av flest mulig, uavhengig av 
funksjonsnedsettelse»

Universell utforming er også fremhevet i 
plan- og bygningslovens formålsbestemmelse, 
altså i loven § 1-1. I denne bestemmelsen står 
det at «prinsippet om universell utforming 
skal ivaretas i planleggingen og kravene til det 
enkelte byggetiltak». I tillegg heter det at «for 
boliger skal prinsippet om universell utforming 
ivaretas gjennom krav til tilgjengelighet». 

Plikten til universell utforming gjelder for alle 
private og offentlige virksomheter som retter 
seg mot allmennheten. At plikten forutsetter 
at virksomheten retter seg mot allmennheten 
tilsier at plikten ikke gjelder for privatpersoner. 
Det vil si at du i utgangspunktet ikke kan kreve 
at naboen universelt utformer sin private bolig. 
Det kan derimot være krav om at nye boliger 
som bygges helt eller delvis tilrettelegges for 
ulike funksjonsvariasjoner. 

2. Utfordringer med universell utforming 
Både i lovverket og i politikken virker det 
å være bred enighet om viktigheten av 
universell utforming. Barne-, ungdoms- og 
familiedirektoratet (Budir) påpeker 
likevel utfordringer med å gjennomføre 
universell utforming, og hvilke kryssende 
hensyn som må vurderes. Som Bufdir 
fremhever gjelder kravet til universell 
utforming alle funksjonsvariasjoner. Det 

betyr at tilretteleggingen for en gruppe 
kan være problematisk for en annen. Som 
eksempel nevner Bufdir at det er bra med 
tepper som demper lyd for personer med 
hørselsutfordringer, men dette kan være 
problematisk for personer med astma og 
allergi. I tillegg må utforming av naturområder 
hensynta naturens egne grenser, og naturen 
i seg selv. Skal det eksempelvis bygges ut en 
asfaltert vei for rullestolbrukere der det lever 
en utrydningstruet salamander?

3. Hva kan du gjøre hvis reglene ikke 
overholdes?
Dersom du opplever utfordringer med 
universell utforming er det for det første mulig 
å henvende deg til den som er ansvarlig for 
tilretteleggingen. Mange vil kanskje ikke se 
utfordringen de ikke selv har, men kan ønske 
å bidra til økt tilgjengelighet når de gjøres 
oppmerksomme på det.

Det er i utgangspunktet kommunen som er 
ansvarlig for byggtekniske forhold. Dersom 
du oppdager brudd på reglene om universell 
utforming, kan du ta kontakt med kommunen 
du bor i. Kommunen kan i ytterste konsekvens 
ilegge sanksjoner for manglende tilrettelegging.  

Som for mange andre saker som 
omhandler brudd på likestillings- og 
diskrimineringsregelverket, kan du klage saken 
inn for Diskrimineringsnemnda. Nemnda 
har behandlet en rekke saker om universell 
utforming, og i mange av sakene har det blitt 
konstatert brudd på regelverket. Eksempelvis 
omhandlet sak 22/56 en kino som ble gitt 
pålegg om retting fordi kinoen ikke var 
tilstrekkelig universelt utformet for personer 
med synshemming. Majoriteten av sakene som 
har blitt behandlet i Diskrimineringsnemnda 
og som har ført til brudd, har omhandlet 
fysisk tilrettelegging eller tilrettelegging av 
IKT. Det er derimot viktig å huske at universell 
utforming omhandler mye mer enn de 
barrierene vi kan se med det blotte øyet. Veien 
mot et likestilt samfunn handler like mye om 
å øke tilgang til blant annet kunnskap, kultur 
og at alle får muligheten til å være der viktige 
beslutning tas. 

Ønsker du å lese mer om universell utforming 
har Bufdir utviklet en god A-B-C om universell 
utforming. Denne inneholder også videre 
henvisning til aktuelle kilder. 
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Tekst: Randi Burud Foto: Jan Arne Dammen

Fargerik tur til Flor og Fjære

Vellykket tur vestover med påfyll av ulike slag.

Mandag 15. august 2022 reiste A.L.F Buskerud med 
Svidal Minibusser og Turbilservice med Per Olav Svidal 
som sjåfør mot Stavanger.

Ved Brokelandsheia ble det pause med servering av 
kanelboller og kaffe som de hadde bakt, og det smakte 
godt. Knekkebrød til lunsj som Per Olav hadde lovet 
ble det ikke. Vi fikk servert en porsjon kjøttkaker som 
til en tømmerhogger, og karamellpudding til dessert.

Clarion Hotell i Stavanger var fint, godt å få servert en 
nydelig middag.

Tirsdagen var det tur med båt ut til Flor og Fjære. 
Været var litt vått, men en dyktig guide i den flotte 
parken. Utrolig hvor mye flott de har anlagt med 
blomster, trær, bekker og små vann. Lunsjen vi fikk 
servert i «Drivhuset» var nydelig. Denne dagen hadde 
vi en jubilant i foreningen, Willy var 75 år.

Onsdag hadde vi guida tur på morgenen i Stavanger, 
før Rødnefjord cruise tok oss med på Lysefjorden. 
Tåke på toppene, med det letnet litt på turen tilbake 

til Lauvik. På turen mot Vrådal ble det servert lunsj på 
Byrkjedalstunet, og tenk vi ble servert en stor porsjon 
kjøttkaker og karamellpudding. Tror ikke det blir 
servert hos oss på en stund!

Dagen ble lang på grunn av omkjøring med vegarbeid. 
Over fjellet kom solen frem – flott – 

Per Olav påsto at det kunne observeres «reinsau», om 
den ekte rasen uteble.

Strand Hotell i Vrådal var gammelt, men veldig koselig.

Torsdag, på vår siste dag tok båten M/S Fram oss med 
på Nisser. Fint å se alt fra vannet, med en dekksgutt 
med lang fartstid. Litt blåst var det, men vi hadde jo 
med egen dekksgutt som delte ut tepper til oss. Deilig 
lunsj før vi reiste, så jeg tror at vi bør la badevekta stå 
urørt en stund. 

Takk til styret ved Inger-Lise Olavsbråten og Jan Arne 
Dammen for en flott tur, og også til vår sjåfør med 
muntre historier.
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Av: Jan Arne Dammen 

Her ved Bakken kai i Lysefjorden står en lite statue av 
Pilt-Ola, Ole Olsen Songesand som han het.  Han var en 
norsk eventyrer med mange jern i ilden. Her oppe ved 
husmannsplassen Bakken vokste han opp. Mest kjent er 
han for å ha gått til Finnmark til fots for å kjøpe tamrein 
som han tok med seg tilbake til Ryfylke.  Det som i dag er 
villreinstammen i Setesdal og Ryfylkeheiene er i slektskap 
med disse dyra.

Det ble sagt at han gikk rundt Lysefjorden på ett døgn. Og 
da de første utvandrerne dro fra Stavanger til Amerika, fant 
Pilt-Ola ut at han ville gå dit. Dette var i 1825 og det sies 
at han begynte å gå østover, og skal ha kommet til Bering-
stredet før han snudde og turen tok 7,5 år. En artig historie 
jeg hørte på kaia.

Pilt-Ola - En vandringsmann fra Lysefjorden
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- Kroatia

Tekst og foto: Atle Haglund

Reisebrev fra Kroatia
Høsten er ofte lang og våt derfor syntes vi at det er godt 
å forlenge den noe. En uke gjør merkelig nok mye i en 
vikingkropp tross alt.

Flyturen gikk fra Gardermoen til Split. For å gjøre en 
times biltur så komfortabel som mulig etter landing, så 
har jeg de siste gangene forhåndsbestilt bil. 

Jeg gikk på Tripadvisor og søkte og sendte så en e-post 
og fikk bekreftelse. 

Prisen er avtalt.

Vel fremme på hotellet som ikke var veldig tilrettelagt, 
men jeg er ganske rørlig i kroppen så jeg fikser det 
meste bare det ikke blir for mye trapper. Kikka litt på et 
par andre hoteller som hadde veldig bra tilgjengelighet, 
og med kort vei til stranda. 

Det mest tilgjengelige hotellet har en kort trilletur til 
stranda og er tilrettelagt med gangbane ut i vannet. 
Her var det også lettvint å ligge på solseng i forhold 
til avstand til gangvei. For på stranda var det asfaltert 
en gangvei som gjorde det lett for alle på hjul å ta seg 
frem, noe som var tydelig da det var veldig mange 
familier med barnevogn på ferie her.

For å komme av denne gangveien som lå oppå sanden 
så kunne man enkelte steder parkere rullestolen 

langs kanten og ta seg rett over til en solstol. Denne 
forflytningen kommer jo så klart an på hver enkelts 
bevegelighet. Det fantes et festivaltoalett på stranden, 
men likte heller å gå til hotellet.

Med unntak så var det en veldig ny og moderne 
restaurant ved bryggeområdet som var veldig 
nymoderne og universelt utformet. Her var det ett flott 
HC toalett. Dette var så stort og fint at det ble brukt 
som lager av de som gjorde rent. Vi spiste ofte på denne 
plassen og klarte å måke vei til toalettet. En dag så tok 
jeg et bilde og vipps, dagen etter så var rommet ryddet 
for mitt bruk.

Spisesteder var det nok av, og siden disse stort sett lå 
ute så lå de jo rett på asfalt og dermed ingen utfordring 
på den måten. Toalettfasiliteter sjekket jeg ikke da den 
lille byen vi bodde i som het Baska Voda var så liten i 
sentrumsområdet at det var like greit å bruke hotellet.

Det var veldig mye turister på stedet da vi var der, så 
sjåføren anbefalte oss og komme godt ut i september 
og tilbringe tiden her da polakker, serbere og flere land 
har sommerferie lenger enn oss. Ellers er det pen natur, 
deilig temperatur i vannet. Det er ikke sandstrender, 
men stein. Runde eller ovale steiner så man slipper 
sand i alle badeklær og håndklær og over alt.
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- Kieltur

Tekst: Gro Rohde og Leif Larsen Foto: Rigmor Larsen

Mestringstur til Kiel
Vi var så heldige at vår kjære reiseleder Leif N. Larsen i år også takket ja til å være NHF Søndre Vestfold sin 
reiseleder for mestringsturen til Kiel. Den har blitt en kjær tradisjon.

Det er en del som skal på plass for å få til en slik tur, så planleggingen starter allerede på vårparten, vi var så 
heldige å få Atle Haglund til å holde foredrag. Temaet var «Bil fra NAV utfordringer og fordeler». Atle er utrolig 
dyktig på foredrag, de er morsomme, humørfylte og rett frem, så vi anbefaler gjerne han til andre også! 

Denne gangen rant påmeldingene inn i det invitasjon var sendt ut, vi opplevde til og med venteliste og at ikke alle 
som ønsket kom med.

Ei fullsatt gruppe startet turen sin søndag 30. oktober, dagen startet med lunsj, fortsatte med foredrag fra Atle, og 
jammen var vi så heldige at Arild, ene gjesten vår hadde laget en artig quiz. Det er ekstra koselig når medlemmer 
kaster seg rundt og bidrar på en slik måte, det er noe vi er veldig takknemlige for! Dagen fortsatte med show og 
felles middag. 

Når båten la til kai neste morgen, var det mulighet til å gå i land å kikke. Men denne gangen var det ikke så mye å 
se på for alle butikker var stengt, det var vi ikke klar over på planleggingstidspunktet, så da ble det fritid og kos om 
bord isteden. 

Det ble godt med tid til prat, likepersonsamtaler og nye bekjentskaper.  Gjengen på tur var heldige med været 
under hele turen og koste seg på hjemturen med både lunsj og middag.

En stor takk til alle som deltok!
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- TUBFRIM legger ned

TUBFRIM på Nesbyen vedtatt nedlagt
- har delt ut 26 millioner kroner

Av Jan Arne Dammen

TUBFRIMs eier, Nasjonalforeningen for folkehelsen, 
har vedtatt å legge ned driften av TUBFRIM fra 
sommeren 2023. Fra 1928 og frem til 2021 har 
TUBFRIM delt ut 26 millioner kroner til ca. 2700 gode 
tiltak.

Mindre post
Samfunnet digitaliseres, og mengde innsamlede 
frimerker har gått drastisk ned. De siste fem årene, 
2017-2021, viser at det vil bli vanskelig og produsere 
overskudd i årene fremover. Derfor er beslutningen 
om å avvikle driften nødvendig, skriver de i en 
pressemelding. 

Den store reduksjonen i inngang av frimerker, 
allerede nedskalert drift med hensyn til antall 
ansatte, og kostnader på ett minimum gir svært små 
handlingsmuligheter til fortsatt å kunne forvente 
overskudd i drift. Med dette bakteppet kan vi ikke 
lenger forsvare drift på TUBFRIM, uten at vi drifter på 
oppsparte midler. Styret i TUBFRIM har derfor vedtatt 
at ordinær drift av TUBFRIM opphører fra og med 22. 
oktober 2022, skriver de. 

Stor takk
Nasjonalforeningen for folkehelsen, styret i TUBFRIM 
og de ansatte på TUBFRIM ønsker å uttrykke en 
stor takk til alle som har samlet og sendt frimerker 
til TUBFRIM gjennom snart 100 år. Dette gjelder 
privatpersoner, bedrifter, statlige kontorer og 
kommuner. I tillegg har det blitt klippet kilovis med 
frimerker på ett hundretalls dagsenter landet rundt. 

Dette har til sammen bidratt til at TUBFRIM har 
kunnet «gjøre brukte frimerker om til gode tiltak for 
barn og unge»

TUBFRIM har pr i dag tre ansatte, som utgjør ca. 1,5 
årsverk. Den ordinære driften vil opphøre fra og med 
22. oktober 2022. Men TUBFRIM vil frem til nyttår 
2022/2023 fortsatt ta imot alt av brukte frimerker etc., 
samtidig som det jobbes med alternative løsninger for 
dette.

Historikk
TUBFRIM ble etablert i 1928 på Nesbyen av 
postmester Ditlef Frantzen. TUBFRIM skulle samle inn 
og selge brukte frimerker. Overskuddet skulle brukes til 
tuberkulosearbeidet blant barn i Norge.

TUBFRIM ble overdratt til Nasjonalforeningen 
for folkehelsen i 1947. TUBFRIM bygget sitt eget 
frimerkehus, Solstad, i 1958. På det meste jobbet det 
14 personer på TUBFRIM. Innsamling av frimerker 
og annen filateli har hele tiden vært hovedaktiviteten, 
selv om både Telekort og postkort har vært 
tilleggsprodukter i senere ti-år.

Det har også skjedd endringer i hva overskuddet 
skal brukes til. I dag går overskuddet til helse- og 
trivselsfremmende tiltak for barn og unge i Norge, og 
til bekjempelse av tuberkulose. Fra 1928 og frem til 
2021 har TUBFRIM delt ut 26 millioner kroner til ca. 
2700 gode tiltak.
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Ønsker du å motta vårt 
medlemsblad Grenseløst 
kun elektronisk?

Dette kan du få ved å  
sende en e-post til  
kontoret@nhfoslofjordvest.no

Takk for at du støtter dette 
miljøvennlige tiltaket!

«Taleskriveren»
Politikeren har sin egen taleskriver, som løste de fleste nøtter. 
Nå nærmet det seg valg og meningsmålingene gikk ikke 
politikerens vei. Frustrasjonen lot politikeren gå ut over 
taleskriveren, som han mente gjorde en altfor dårlig jobb. 
Kvelden etter skulle det være et stort folkemøte der han 
skulle tale. Rett før politikeren gikk på talerstolen fikk han 
manuskriptet i handa. Innledningen gikk fint og han fikk sågar 
applaus. Da han blar om ble det stille, der sto det med store 
bokstaver: RESTEN GJØR DU VEL BEDRE SELV! 
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- Kontaktoversikt

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

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
Henvendelser rettes 
midlertidig til NHF sentralt  
på 24 10 24 00

NHFU Oslofjord Vest
Kontaktperson:  
Julie Bløchlinger 
juliesmart87@gmail.com

NHF Ung Voksen
Kontaktperson:  
Birgitte Kristiansen 
Birgitteh05@gmail.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 
Gro B. Rohde 
Tlf.: 48 39 44 16 
nhf.sondre.vestfold@
nhfoslofjordvest.no 

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  
Konstituert leder  
Harald Mælingen 
Tlf.: 90 13 96 72 
harmaeli@online.no

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

NHF Søndre Vestfold 
Gro B. 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
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- Lokallagskalender

Lokallagskalender 2022  
- Vår aktivitetskalender er også på nett http://aktivitetskalender.nhfoslofjordvest.no/

På grunn av korona-situasjonen kan regler med henhold til fysiske arrangementer endre seg 
på kort varsel. Vi anbefaler derfor om å ta kontakt med ditt lokallag eller regionkontoret for å 
sjekke om en oppsatt aktivitet faktisk skal arrangeres fysisk. 

Slik ser kalenderen ut i øyeblikket:
November 2022
23.    Regionstyremøte
30.    Sentralstyremøte

Desember 2022
01.    Julemøte LFPS Vestfold

Januar 2023
25.    Regionstyremøte

Mars 2023
01.    Regionstyremøte

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



KRAGERØ • Tlf: 35 98 02 64

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

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

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

www.cchristoffersen.no

N O M E

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
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Rehabilitering, Service
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Nordbygdivegen 255, 3840 Seljord

S K I E N

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

www.takstforum-telemark.no

Vetle Mules veg 11
3944 Porsgrunn
Tlf. 953 69 532

www.rorleggerandersen.no

Århusvegen 224, 3721 Skien
Tlf: 952 51 545 | E-post: per@laurits1.no

Montér Kragerø
Kammerfossveien 1, 3772 Kragerø

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

B A M B L E

BRB BYGG AS
Hellebergvn. 37, 3960 Stathelle

Bygg • Byggetegninger • Murertjenester
Tømrere og tømrertjenester

Tlf. 35 96 27 70

Strandgt. 1, 3960 Stathelle, 
Telefon 915 59 475

Seljord Rekneskapsservice AS
Nyvn. 3A, 3840 Seljord

Tlf. 35 05 80 00
www.seljordregnskap.no

         Seljord kommune
          3840 Seljord

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

S E L J O R D

N O T O D D E N

NOTODDEN

Tlf. 35 02 94 40

S K I E N

ANNONSER
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L A R V I K

H O L M E S T R A N D

www.bjerkemat.no

Din komplette dekk- og felgleverandør
Nordre Fokserød 21, 3241 Sandefjord

Tlf. 33 47 08 10

Tlf. 32 48 52 00
www.fatland.no

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

www.vestfoldtaxi.no

S A N D E F J O R D

Speira AS
Avdeling Holmestrand

Sven G Røsholt

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

Ring 971 50 319 
så tar vi en prat.

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

Ring 971 50 319 
så tar vi en prat.

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

Ring 971 50 319 
så tar vi en prat.

E-post:
joachim@andersenbakke.no

L A R D A L

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

S V E L V I K

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

S A N D E

Bergsgt 18, 3074 Sande i Vestfold, 
Tlf. 90782943 • bjmbamr@online.no

Sandebuktveien 114, 3070 Sande
Tlf. 33 77 86 26 | www.dvi.no

S A N D E F J O R D

ANDERSEN
ØKONOMISENTER AS
Einerveien 10, 3229 Sandefjord

Tlf. 924 975 59   •   www.aos-vf.no

Tlf. 95040706
Epost: frearild@online.no

Ferjeodden 14, 3145 Tjøme
Tlf. 33 39 22 60

vrengenmaritime.no

T J Ø M E

T Ø N S B E R G

STANGES GÅRDSPRODUKTER A/S
Basbergveien 54, 3114 Tønsberg

Tlf.: 91 39 80 00

ANNONSER
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Jula kommer fort
Jeg sitter her i begynnelsen av november, ute er det tåke og regn og lite som 
minner om jul. Men jula kommer før en aner det, også i år. Vi lever i en turbulent 
tid og vi trenger å puste ut litt. Da kan jeg minne om det tradisjonelle julemøte til 
A.L.F. Buskerud. Det blir 12. desember på Hermansenteret i Mjøndalen. Men før 
det skal vi på en førjulstur til Oset Høyfjellshotell. Det kommer mer informasjon 
på vår hjemmeside. Årsmøtet blir holdt mandag 13. februar. 

Med dette vil jeg på vegne av styret ønske alle en fin høst og god jul, når den 
tiden kommer. 

Mvh Jan Arne 

Forsinket julebord 
I starten av september arrangerte LARS Oslofjord vest forsinket julebord 
på Sundvolden Hotel, for 25 deltagere inkludert følge, assistenter og 
foredragsholdere.

Tekst og foto: Leif Helge Svae, styret LARS Oslofjord vest

Vi forsøkte å sette sammen et spennende program.

Lørdag 03.09.2022:
• Kl. 12.00 - 14.00 Lunsj 
• Kl. 14.00 - 16.00 Foredrag med Atle Haglund 

«Ingen Grenser». Fra Atles hjemmeside: Jeg 
holder foredrag med en positiv tone som leder 
dere inn i en optimistisk holdning og som får 
dere til å se omgivelsene og dere selv med helt 
nye øyne. Foredraget er relasjon skapende og 
bygget på en dobbelt målsetting i å «reise» seg 
selv samtidig som man har et idrettslig livsmål.

• Kl. 16.30 - 17.30 Foredrag / bilder fra 
rullestolreiser i Brasil med Kim Andre Støvind. 
Kim Andre (23) inntok Amazonas med 
ryggmargsbrokk og rullestol.

• Kl. 18.30 - 20.30 Middag og sosialt samvær.

Søndag 04.09.2022
• Kl. 08.00 - 10.00 Frokost
• Kl. 10.30 - 11.30 Førstehjelpskurs med  

rullestolinstruktør Bjørn Tore Næss.  
«Hvordan kan vi hjelpe andre dersom ulykken 
skulle være ute»  

• Kl. 12.00 - 13.00 Siste del av førstehjelp
• Kl. 13.00 - 15.00 Lunsj og avreise

Lørdag
Atle Haglund sitt foredrag «Ingen grenser» var veldig 
bra. Han snakket om å gripe muligheten hvordan man 
må håndtere endringer som dukker opp i hverdagslivet 
og ta disse som en utfordring og ikke som en fiende! 
Og bruk muligheten. Det handler ”bare” om å lære 
seg teknikken, lage små eller store mål og alltid ha en 
drøm- uansett om den kan realiseres eller ikke. 

Etter innsjekk og pause, var det Kim Andre Støvind 
og Brasil sin tur. Han hadde en fin og spennende 
presentasjon, det var også hans første foredrag. Han 
fortalte hvordan det faktisk er muligheter for å reise og 
ta seg rundt i Amazonas på turer som fisking og bading 
med litt tilrettelegging og planlegging.

23-åringen er født med ryggmargsbrokk og 
hydrocephalus, eller vannhode, som diagnosen gjerne 
kalles. Sammen med seks andre personer med ulike 
funksjonshemninger dro han i november i 2017 til 
Amazonas, nærmere bestemt Alter do Chão i Brasil, for 
å vise at rullestoler, inkontinens og andre utfordringer 
ikke er noen hindre for å leve ut drømmer.

Leo Knutsen hadde en orientering om årets Laksefiske 
på Stubben i Kjærra fossepark.

Søndag
Førstehjelpskurset med Bjørn Tore Næss var også 
veldig bra. Vi fikk opplæring i hjertestarter på dukke, 
generelt hjerte og lungeredning, sår, kutt og slagskader, 
hvordan mennesker med en funksjonsnedsettelse kan 
bidra når ulykken først er ute med å holde oversikt, 
ro på skadestedet og bistå «friske med kunnskap om 
livredning. Mange som fikk seg en aha opplevelse 
at ved bare å slå på brystkassen til en person med 
hjertestans, selv om en sitter i rullestol, kan være 
livreddende. Opplæring i appen hjelp 113.

Tror alle ble mer bevist på at «vi» også kan bidra 
dersom ulykken skulle være ute.

Tror alle var fornøyde med å kunne møtes igjen og få 
nye kontakter.

Takk for deltakelsen til alle som var med.
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O’ jul med din matglede!
Etter en viss alder overtar, for mange av oss, maten førsteplassen som det beste med jula. Da vi spurte Tom Atle 
«the Rolling chef» og en av våre flittige tillitsvalgte i region Agder om han ville bidra med litt matmagi til årets 
siste utgave, var han slett ikke vanskelig å be: - Siden det snart er jul så har jeg sett i oppskriftspermen min etter 
noe nyttig. Så her er et ymse utvalg av julete oppskrifter, skriver the Rolling Chef til oss.

Noe stort sett alle må ha en eller annen gang i løpet 
av jula er surkål eller rødkål, her er en grei utgave.

Surkål, rødkål
1 kg kål kuttet i tynne strimler 
125 gr margarin 
1 ss toppet salt 
100 gr sukker  
1 dl 7% eddik  
1 ts. karve 
2 stk. skrelte epler i terninger. 

Alt has i gryte og kokes i en times tid. Pass på så det ikke 
tørrkoker. Jeg liker å kverne litt pepper i til slutt. Du kan 
bruke samme oppskrift hvis du er glad i rødkål.

En frisk salat til julemiddagen eller julefrokost/lunsj 
er ikke å forakte

Appelsinsalat
3 stk appelsiner 
1 stk finhakket rødløk  
2 ss finhakket persille 
0,5 ts salt 
0,5 ts pepper 
En neve hakkede valnøtter

Kutt bunn og topp av appelsinene og kutt vekk alt det 
hvite av skallet. Kutt appelsinene i tynne skiver. Bland 
sammen med di andre ingrediensene og legg i skål.

Torsk med epler - for 2 personer 
300 gram torskefilet  
2 gulrøtter 
2 stilker stangselleri 
1 grønt eple 
½ rødløk 
½ desiliter creme fraiche 
½ desiliter fløte 
Salt og pepper 
Basilikum

Kutt gulrøtter, stangselleri og eple i små biter. Finhakk 
rødløken. Bland sammen creme fraiche og fløte. Legg 
grønnsaker, fisk i form ha på litt salt og pepper. Slå 
over sausen og sett i forvarmet ovn på 200 grader i 15 
minutter. Ha over basilikum, litt presset sitronsaft og litt 
olivenolje. 

Dessert er jo viktig i jula. Her er en oppskrift på 
karamellpudding.

Karamellpudding
4 dl helmelk 
2 dl fløte 
50 gr sukker 
4 egg 
1 vaniljestang eller 1 ts vaniljesukker. 

Sett ovnen på 125 grader. Bruk over og undervarme 
det gir best resultat. Karamell til glasering av formen.  
100 gram sukker. 1 ss vann Smelt vann og sukker i 
en kjele på svak varme. Ikke rør i sukkeret før det har 
smeltet. Øk deretter til middels varme og rør rundt 
til det smeltede sukkeret får en mørkebrun farge. Hell 
blandingen i formen og fordel det utover bunnen.
Melk, fløte, sukker og delt vaniljestang/ vaniljesukker 
kokes opp og avkjøles. Pisk sammen eggene og hell 
i melkesmeten under omrøring. Sil for å få vekk 
eventuelle eggeskall. Jeg bruker 1 liters former. Dekk 
bunnen av 1 form med karamell. Smeten helles i og 
formen settes i vannbad i ovnen 125 grader i cirka 
2 timer. Sjekk med en kniv om puddingen er stivnet 
underveis. Se til at vannet ikke koker for da blir 
puddingen kornete. Avkjøles minst til neste dag.

Med disse oppskriftene ønsker jeg dere god jul og 
godt nytt år

The rolling Chef
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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.

Løsning på side 34 Wilmanns pusleside
Pusleside

Mattenøtt: 
Bytt ut spørsmålstegnene i mattestykket nedenfor med de vanlige regneformene + (pluss), - (minus), * (gange) 
og / (dele) slik at stykket blir riktig. 3 ? 5 ? 4 ? 1 ? 2 = 24

Sokkespisende vaskemaskin: 
«Jeg kan putte fire sokker i min AEG, men når vaska er ferdig så har jeg bare tre» synger Øystein Sunde. La 
oss tenke oss at du kjøpte deg en ny vaskemaskin. Første gang du brukte den forsvant det en sokk. «Sånt skjer» 
tenkte du kanskje. Så neste gang du brukte den forsvant det to sokker. Videre de neste gangene fortsatte antallet 
sokker som forvant å doble seg. Hvor mange ganger brukte du vaskemaskinen før alle dine 25 par med sokker 
var forsvunnet?

Anagrammer: 
Hvis du tar alle bokstavene i et ord eller et navn og stokker dem om kan du få andre ord eller navn. Det kaller 
vi anagrammer. For eksempel kan vi stokke om bokstavene i ordet «Bløtkake» og få «Økt kabel». Nedenfor ser 
du 10 slike «omstokkede» ord som du skal stokke tilbake til det opprinnelige. Til hjelp får du et stikkord som 
forteller deg hva du skal frem til.

Norsk politiker: Lystig i lavhus

Norsk TV-konkurranse: Dansk salvie

Norsk TV-underholdning: Ebbe fra Otta

Organisasjon: Skiforbund angrep Honda

Vise av Halvdan Sivertsen: Uforglemmelig navnestrid

Bilmodell (lages ikke mer): Audun Frost

Amerikansk president: Bugge er show

Norsk TV-programleder:  Oppliv elgoksen

Leder: Nidoblet varakvinne

Institusjon: Rask politihest 

Labyrint: 



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

Landstadsgate 25
3210 Sandefjord

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

www.rosjordetannklinikk.no

Tlf: 995 82 244

Salg og service av 
industri

og garasjeporter

karppinen.no - Tlf : 33 30 99 33 

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

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

33

ANNONSER



34 

Løsning pusleside fra side 32

Løsning på «Mattenøtt»: 
3 + 5 * 4 - 1 + 2 = 24

Siste rest forsvinner i den sjette vasken.

Løsning på «Sokkespisende vaskemaskin»: 

Løsning på «Anagrammer»: 
Hvis du tar alle bokstavene i et ord eller et navn og stokker dem om kan du få andre ord eller navn. Det kaller 
vi anagrammer. For eksempel kan vi stokke om bokstavene i ordet «Bløtkake» og få «Økt kabel». Nedenfor ser 
du 10 slike «omstokkede» ord som du skal stokke tilbake til det opprinnelige. Til hjelp får du et stikkord som 
forteller deg hva du skal frem til.

Lystig i lavhus = Sylvi Listhaug

Dansk salvie = Skal vi danse

Ebbe fra Otta = Beat for beat

Skiforbund angrep Honda = Norges Handikapforbund

Uforglemmelig navnestrid = Sommefuggel i vinterland

Audun Frost = Ford Taunus

Bugge er show = George W Bush

Oppliv elgoksen = Solveig Kloppen

Nidoblet varakvinne = Tove Linnea Brandvik

Rask politihest = Rikshospitalet

Løsning på «Labyrint»: 
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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

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

Landstadsgate 25
3210 Sandefjord

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

www.rosjordetannklinikk.no

Tlf: 995 82 244

Salg og service av 
industri

og garasjeporter

karppinen.no - Tlf : 33 30 99 33 
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Det gis 50 % studentmoderasjon på hoved- og 
husstandsmedlemskap. Det kan ikke tegnes æres-
medlemskap, eller andre former for medlem skap som 
ikke betales av det enkelte medlem.

Hovedmedlemskap kr 350,-

Husstandsmedlemskap kr 175,-*

Juniormedlemskap kr 75,-*

Sidemedlemskap kr 40,-

VI ØNSKER NYE MEDLEMMER – FUNKSJONSHEMMEDE, PÅRØRENDE ELLER VENNER!

Som medlem av Norges Handikapforbund (NHF) og våre landsforeninger har du tilgang på en rekke 
medlemsfordeler som kommer deg til gode. Spør oss om vår individuelle veiledningstjeneste eller våre 
medlemsrabatter på mobiltjenester, fasttelefoni, Internett ADSL, drivstoff, forsikring m.m. Gi gjerne denne 
kupongen til en i familien eller en venn, som du mener vil ha glede og nytte av å stå som medlem i Norges 
Handikapforbund.



Plasseres på bakside
Returadresse:
Norges 
Handikapforbund
Oslofjord Vest
Skogergaten 1
3112 Tønsberg




