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Styremedlemmer:
Bernt Støylen
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NHF Øst sin administrasjon:
Schweigaardsgate 12, 0185 Oslo

Inger Helene Ruud
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Regionkontorleder
Hanne Grimstvedt
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hanne.grimstvedt@nhf.no

Organisasjonskonsulent
Ann-Karin Pettersen
Tlf: 468 40 025 (kun dagtid)
ann-karin.pettersen@nhf.no
Jobber 2 og 3 dager pr uke –
fast onsdag og torsdager

Vil du vite mer om hva regionstyret jobber med? Protokollene fra regionstyremøtene ligger ute på NHF Østs hjemmeside:
www.nhf.no/oest Gå inn på venstre meny, klikk først på linken Om oss og deretter på linken Regionstyret.
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Lederen

Lederen

1. kvartal er tiden i organisasjonen for arbeid med for
beredelser til årsmøtene i lokallag og lagsforeningslag,
tilbakeblikk for året som vi har lagt bak blir gjort og det er
med og danner plattformen for framtidsrettede aktiviteter
som skal vedtas på årsmøte. Lokallagene og landsforeningslagene skal innen utgangen av mars ha gjennomført
årsmøter, regionen har årsmøte 5. april.
NHF mister medlemmer, medlemmer er det viktigste for en organisasjons
eksistens. NHF har de siste 10 årene mistet 7.000/8.000 medlemmer. NHF Øst
har pr. 31.12.2013, – 2.500 medlemmer. I regionens arbeidsområde som er
Akershus og Østfold er det 855.000 innbyggere, og det bør være store mulig
heter for å få flere personer på NHF- laget. Kan 2014 bli det året vi starter
”dugnaden” for å verve nye medlemmer. Med det verdigrunnlaget som NHF
arbeider etter vil det være mulig å få med flere personer i vår organisasjon.
Det vil at vi som medlemmer og tillitsvalgte må gjøre organisasjonen mer synlig i media og i nærmiljøene vi bor, det kan være så enkelt som å snakke med
folk om NHF, jeg tror vi har store muligheter til flere medlemmer ved å snakke
med folk om organisasjonen.
2014 ser ut til å bli året med det største kurstilbudet til medlemmene/ tillitsvalgte som NHF Øst noen gang har presentert. Det er planlagt ca. 40 kurs.
Kursene er fordelt ut over hele året. Det er allerede i år gjennomført 3 kurs:
Nettverksbygging, NHFs utfordringer i framtida og Organisasjonsopplæring
(styre og stell.)
På enkelte av kursene er det samarbeid med andre NHF regioner om
deltakelse. NHF Øst og NHF Sarpsborg skal også i 2014 ha ”datakafe” en
gang i uka, dette er et tilbud til alle NHF medlemmer, tilbudet er gratis.
Viser til de øvrige kurs i napp ut sidene i dette Regionnytt.
Alle er hjertelig velkommen til kurs i 2014.

Arild Karlsen
fungerende regionleder
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Helt på Grensa - Anne Karin Johansen - Avtroppende sekretær etter 16 års tjeneste

På grensen

Medlemsblad for Norges Handikapforbund Øst

Politikk og politikk fru Blom
Våknet i dag med sommerfugler magen. I dag har Halden partilag årsmøte. Valgkomiteen har
innstilt på meg som ny leder. Det kan komme motkandidater, og det er lov. Det føles som et
skritt ut i fritt fall. Mye av jobbene i NHF og partilaget blir det samme. Det er medlemsmøter,
styremøter og sosialt fellesskap. Jeg kan det der, tror til og med at jeg er god på det.
Gjennomsnittsalderen i styret er til og med kanskje høyere enn hos oss sånn 60 ++.
Så jeg føler meg helt hjemme. Allikevel gjør ansvaret at jeg føler meg passe utrygg.
Hva vet jeg om kullkraftverk, eller vindmøller? Hvilke tradisjoner skal jeg ta vare på?
Men er det ikke dette vi har ønsket oss? Våre medlemmer
skal ut i den store verden og påvirke. Det er ikke like lett
når nye ting skal planlegges og forteller meg at TEK 10 er
noe dritt, eller innskrenker Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) i kommunen. Hjertet mitt og drivkrafta mi er
NHF og våre prinsipper. Jeg har alltid hatt andre tillitsverv
- 10 år brukte jeg i metodistkirken. Det resulterte i en heis
og nye tradisjoner i nattverdsrituale. Dette behøvde jeg
ikke å be om. Det ble nødvendig ellers kunne jeg ikke
utføre det jeg ble bedt om. Rampa i kommunestyresalen
kom 14 dager etter valget i 2007. Jeg håper andre får gleder av dette. Noen vil tråkke etter meg i mine hjulspor.
Vi er med stormskritt nærmere nytt kommunevalg. Hvor
mange av oss står på disse listene? Jeg aner ikke, ikke
sikkert jeg er der en gang. Har jeg lyst? Det har jeg ikke
bestemt meg for. Det som er helt sikkert, jeg skal drive en
valgkamp. dele ut roser og snakke med folk.
I min by blir skolepolitikken en valgkampsak. Allerede i
kveld vil det være ett forslag om ny sentrumskole. En
undersøkelse viser at funksjonshemmede elever ikke trives på skolen, og helt riktig, det gjorde ikke jeg heller. Det
hjelper ikke bare med Universell Utforming. Vi må bak
kulissene, vi må påvirke lærerne, foreldrene og elevene.
Hvorfor er vi på skolen? Hvorfor er fritt skolevalg viktig?
Jeg skrev en eksamensoppgave om dette for 30 år siden.
Hvorfor har ikke verden blitt bedre? Jeg holdt på å stryke
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den gangen, tema lå for nært. Jeg ble beskyldt for å ikke
ha tro på lærerens intensjoner, og kanskje hadde de rett,
men sensoren som møtte meg og hørte på når jeg forsvarte oppgaven, han gav meg karakteren meget. Han
mente også at dette var alt for lite diskutert. Vet dere hva
dette er politikk. Vi har en jobb å gjøre, vi har ett samfunn
og planlegge. Alle sammen kan vi bidra med å delta. Gå å
handle i butikker, gå på en gudstjeneste eller en konsert,
bare det å være synlige.
Alle kan ikke bli ledere av partilaget, heldigvis. Jeg skal
prøve, og da blir det litt pause fra NHF Halden/Aremark,
men jeg kommer kanskje igjen. Jeg trenger det felles
skapet vi har, jeg trenger NHF til å minne meg på at ting
tar tid.
Jeg ønsker alle valgkomiteer som jobber i alle typer organisasjoner lykke til. Ta og sats på noen ukjente, Til alle
dere som tar i mot nye verv – Lykke til. Håper arbeidsåret
2014 blir ett godt år. Til dere som måtte si nei til valg, støtt
organisasjonen du er medlem av, styrene trenger våkne
medlemmer.
Nå har jeg klart å skrive vekk alle sommerfuglene. Planen
er å hente blomster til avtroppene leder og smile meg
gjennom kvelden uansett.
Ha en flott vår

Redaktørens spalte

Redaktøres
spalte
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Nå er vi i gang igjen med ny utgave av
regionnytt. Når bladet kommer ut til
dere alle, har administrasjonen i Øst
flyttet til Galleriet.
Suksessen gjentas fra i fjor og året før, Napp ut sider - for
våre kurs i 2014. Påmeldingskjemaer for kursene ligger på
våre hjemmesider www.nhf.no/oest. Det sendes ut invitasjon til kurs til alle lederne av lokallagene i Øst i god tid før
kurset avholdes. Spør gjerne styret på et medlemsmøte om
ikke du kan være med en gang. Vi har mange fine kurs i år
også.
Jan Arne Dammen har gjesteopptreden i bladet vårt denne
gangen også. Som i fjor har han vært på Barnas ridderrenn. Les mer om Ridderrennet i bladet.
Så har vi Anne Karin Johansen - vår faste spaltist med
«I grenseland» - Politikk og politikk Fru Blom. Hun har
også skrevet fra kurset – NHF’s fremtid.
Vi fortsetter dette året også med informasjon fra en rådgiver i NAV Hjelpemiddelsentral – vedlikehold av hjelpemidler og en liten artikkel om tilskuddsordning for rimelige
hjelpemidler. Absolutt nyttig lesning.
Hjelpemiddelmessa Øst 2014 skal i år også være på
Ekeberg. Vi endrer litt på åpningstidene slik at alle har
anledning til å besøke messa. I år blir det seminar på torsdagen – temaet er velferdsteknologi.

Mange husker nok «brevet til Jens» om Stine Machlar som
ikke hadde personlig assistent og hennes hverdag uten
BPA. Hun er nyansatt ungdomskoordinator ved hoved
kontoret og har skrevet om - Vil du være med å blåse nytt lit
i NHFU??
Håper dere kan kose dere med bladet denne gangen også.
Kom gjerne med innspill på hva vi har for lite av og kanskje
for mye av. Vil sette stor pris på dette fra dere som leser
bladet.
Da vil jeg bare ønske dere alle en riktig
GOD PÅSKE!!

Ann-Karin Pettersen

«Til våre annonsører/sponsorer!
Har behov igjennom denne lederen å takk våre sponsorer og annonsører for at dere støtter
NHF Østs aktivitet gjennom å tegne annonser i bladet. Dette gir oss en voldsom inspirasjon
til å arbeide videre for medlemmer og personer med funksjonsnedsettelser.»
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Vil du være med å blåse
nytt liv i NHFU?
Da vil jeg høre fra deg!
NHF har bestemt at 2014 skal bli ungdommenes år.
I februar startet jeg som ungdomskoordinator her på
hovedkontoret. Her skal jeg være i et ettårig engasjement,
der min hovedoppgave blir å skape liv, aktivitet og
engasjement i ungdomsorganisasjonen vår, NHFU.
■ Foto: Lars Martin Bøe

Dette er en ufattelig spennende oppgave som jeg gleder
meg kjempemasse til å ta fatt på. Samtidig vet jeg at jeg
står ovenfor veldig mange vanskelige oppgaver jeg ikke vil
klare alene. For hva blir vel en ungdomsorganisasjon uten
ungdommer som ønsker å engasjere seg? I alle fall ikke
stor, gøyal og påvirkningsdyktig.
Det er derfor jeg skriver denne teksten. Fordi jeg ønsker at
du som ungt medlem i NHF skal få lov til å komme med
ønsker og ideer til hvordan vi skal samle oss rundt ting
dere vil engasjere dere i. Mine kollegaer og jeg har selvsagt
våre tanker om ulike ting vi burde gjøre. Hva vi tenker har
lite å si om ingen vil være med på det.

Egen boltreplass på nett
Fra gammelt av har ungdomsorganisasjoner vært en litt
friskere utgave av moderorganisasjonen sin. De unge har
vært litt kritiske, opprørske og gitt hovedorganisasjonen et
spark bak. Dit bør også NHFU komme! Derfor var noe av
det første jeg tenkte som nyansatt koordinator i NHF at jeg
måtte gi de unge medlemmene en fri og uavhengig boltreplass.
Resultatet av dette er blitt en blogg der jeg etterhvert håper
dere kan bidra til et aktivt nettsted. Vi på hovedkontoret
kommer til å legge ut nyheter og konkurranser med jevne
mellomrom. I tillegg vil vi mer enn gjerne ha bidra fra dere.
Liker du å skrive? Send oss en tekst. Er radio ditt felt? Send
oss en podkast. Bor det en hobbyfotograf i deg? Da vil vi
gjerne vise dine bilder. Kanskje har du en helt annen idé. I
så fall vil vi gjerne høre om den også.
Dialog med dere vil være helt essesensielt i min jobb. Av
erfaring skjønner jeg godt at det ikke er mailen dere unge
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sjekker først. Jeg er selv 22 og sosiale medier fyller en stor
del av min hverdag og jeg kan tenke meg at de også gjør det
for dere. Tidligere har facebook-siden til NHFU vært lite
aktiv, men nå skal også den få nytt liv. I tillegg har ungdomsorganisasjon fått egen twitter og instagram-profil.
@NHFUngdom og nhfungdom.wordpress.com håper vi skal
bidra til at dere kommuniserer mer med oss og at dere velger å engasjere dere mer aktivt.

Kan vi skape den beste sommeropplevelsen?
Noen av dere har sikkert hørt om den årlige sommerleiren
vi arrangerer på Haraldvangen, og noen har sikkert også
vært der. Et supert arrangement som dessverre har hatt få
deltagere de siste gangene. Ryktene går om at ikke alle
aktivitetene som har vært arrangert har vært så populære.
Derfor har vi lyst til å lage et helt nytt opplegg for leiren
med aktiviteter basert på deres ønsker. Det er jeg som er
ansvarlig for aktivitetsplanleggingen og jeg lover å lage noe
for en hver smak, bare dere sier hva dere ønsker.
Jeg lurer derfor på hva dere ønsker. Kom med innspill og
ideer. Ingenting er dumt, for stort eller for lite!
Ta kontakt med meg på 22 10 24 29 eller
stine.machlar@nhf.no.
Du kan selvsagt også nå meg via sosiale medier.
Jeg gleder meg kjempemasse til å høre fra dere alle. Og jeg
gleder meg enormt til den råeste sommerleiren noen
sinne!
Stor engasjert hilsen fra Stine Machlar, nyansatt ungdomskoordinator ved hovedkontoret.
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Ridderrennet fikk
Annonsen skal stå alene på
idrettens
hederspris
tekstside
Prisen ble delt ut av H.M. Kong Harald og idrettspresident Børre Rognlien på idrettsgallaen i
januar. Det var tidligere styreleder Ine Wigernæs og nåværende styreleder Cato Zahl-Pedersen
som mottok prisen på vegne av Ridderrennet, som i løpet av 50 år har utviklet seg til å bli
verdens største årlige vinteridrettsarrangement for fysisk funksjonshemmede mennesker.
■ Av: Jan Arne Dammen

Juryens begrunnelse
- Vinneren av årets hederspris har skapt idrettsglede og
engasjement for titusener av mennesker – fra utøvere på
grasrota til toppidrettsutøvere og kongefamilien i flere
generasjoner.

Årets vinner kjenner ingen grenser i sine aktiviteter, sine
mål eller sine drømmer, og er opptatt av å gjøre det umulige mulig, sa idrettspresident Børre Rognlien da han leste
opp juryens begrunnelse.
Ridderrennet arrangeres i år fra 30. mars til 6. april.

Hedersprisvinneren har akkurat rundet 50 år, og har i alle
år lagt vekt på mestring, sosialt fellesskap og naturopp
levelse. I Jotunheimens forgård har idrettsutøvere med og
uten funksjonsnedsettelser utfoldet seg, testet egne grenser og etablert vennskap for livet. Vi takker Erling Stordahl
for at han etablerte denne mulighetenes arena, som viser
gleden og nytten av tilrettelagt fysisk aktivitet.
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Vedlikehold
av hjelpemidler
Når du får et låne et hjelpemiddel fra hjelpemiddelsentralen, påtar du deg ansvaret
for å oppbevare det forsvarlig og holde det rent. Inneholder hjelpemiddelet standard
forbruksmateriell som f eks batterier, må du selv bytte disse. Men det det er noen
hjelpemidler som trenger mer oppfølging enn andre, og det er såkalte elektro
medisinske hjelpemidler - elektriske rullestoler, personløftere, senger, løfteplatt
former og heiser. NAV er pålagt å føre periodisk ettersyn med disse hjelpemidlene.
■ Av: Bente Kaldheim, rådgivning og utredning Hjelpemiddelsentralen

Bakgrunnen for periodisk ettersyn er å forebygge eller
avdekke sikkerhetsmessige feil og mangler ved de utlånte
hjelpemidlene, slik at en unngår ulykker. I Oslo og Akershus
har NAV Hjelpemiddelsentral lånt ut ca 15 000 elektromedisinske hjelpemidler som skal ha ettersyn.
Arbeidet med periodisk ettersyn ble intensivert i 2013, og
mange av dere har allerede hatt besøk av våre teknikere.
For å være mest mulig effektive vil vi gjennomføre ettersyn
av hjelpemidler i et område av gangen. Står du for tur, skal
vi ringe deg og avtale et tidspunkt som passer for deg. Våre
teknikere kjører biler merket NAV Hjelpemiddelsentral og/
eller NAV-logo og har arbeidsklær med logo på. I tillegg
har alle et ID-kort som viser at de er ansatt ved hjelpemiddelsentralen, slik at du ikke skal være i tvil om hvem de
representerer.

deg når han er i området ditt. Er du i tvil om teknikeren
kommer fra NAV, kan du be om navn på vedkommende og
ringe hjelpemiddelsentralen for å sjekke om han er den
han utgir seg for og at han er der på oppdrag fra hjelpemiddelsentralen. Det er i vår felles interesse at vi får utført
ettersynene så smidig som mulig.
I noen tilfeller utføres periodisk ettersyn av våre samarbeidspartnere. Disse skal alltid ringe deg på forhånd for å
avtale tid for ettersyn.
Når teknikerne foretar ettersyn av hjelpemidler, skjer dette
etter spesielle prosedyrer. Finner vi feil eller mangler vil vi
i den grad det er mulig, gjennomføre en reparasjon/vedlikehold på stedet. Men det kan hende at vi må komme tilbake, ta med hjelpemidlet til verkstedet eller bytte det.
Dette avtales i hvert enkelt tilfelle.

Det hender av og til at vi har problemer med å komme fram
på telefon for å avtale tid. Da vil teknikeren stikke innom

Ettersynsintervaller
Elektriske rullestoler – ved utløp av garanti, deretter hvert 2. år.
Mobile person- og ståløftere – ved utløp av garanti, deretter hvert 2. år.
Stasjonære personløftere – ved utløp av garanti, deretter hvert år.
Senger og løse sengebunner med elektrisk regulering –
ved utløp av garanti, deretter hvert år.
Løfteplattformer – årlig.
Trappeheiser – årlig.
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Velkommen til Storedal
5. – 7. september er det igjen duket for Ridderdagene på
Storedal på Erling Stordahl’s gård i Østfold
Dette er en stor aktivitetshelg som arrangeres for andre
gang i 2014.
– Aktivitetene vil være tilpasset funksjonshemmede, så
vel som tilrettelagt for alle andre – aktiviteter som
sykkelritt, klatrevegg, orientering, skyting med laser
våpen, speiding, arkeologisk utgravning, ridderturnering, overnatting i ridderleir og mye, mye mer, forteller
Diane Hanisch.
Gå inn å se på www.ridderdagene.no.
Påmeldingsfristen er 1. juni.

Annonsen skal settes på tekstside

På bildet er Diane Hanisch, tidligere mangeårig populær,
engasjert og dyktig leder av Ridderrennet, sammen med
Ingebjørg Guslund (til venstre) fra ”Ridderdagene på Storedal”.
De to spanderte gratis deltagelse og reise for årets deltagere
på Barnas Ridderuke til Ridderdagene på Storedal.
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Jobber med
Hjelpemiddelmessa 2014
I midten av oktober i år braker det løs med Hjelpemiddelmessa Øst igjen.
Stedet er det samme, men mye av innholdet er nytt og spennende.
■ Tekst og foto: Ida C. Freng

Styringsgruppa i Hjelpemiddelmessa Øst 2014 har allerede
flere møter bak seg, og flere skal det bli i løpet av en travel
vår. I slutten av januar var hele gruppa på befaring i
Ekeberghallen, som nok en gang skal huse messa, slik den
gjorde i 2009 og 2012 også.

Det er NHF Oslo og NHF Øst som sammen arrangerer
messa, med LFH (bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi) som en viktig samarbeidspartner. Tidligere
har LFH vært medarrangør, men nå er det NHF Oslo og Øst
som holder tøylene alene.

– Vi har gode erfaringer med denne hallen, og i år satser vi
på enda større oppslutning enn tidligere, sier regionkontorleder i NHF Oslo Sverre Bergenholdt.

– Vi har imidlertid et godt samarbeid med LFH, som blant
annet har tatt på seg å stå for et faglig seminar på messa,
der temaet blir velferdsteknologi, sier Bergenholdt.

Sverre Bergenholdt og Arild Karlsen.
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Fra messa 2012

HC-tilpassing
Mange ting skal klaffe på en messe, ikke minst må det
praktiske være i orden. Det var noe av bakgrunnen for den
tidlige befaringen i Ekeberghallen.

– Opprinnelig håpet vi at man skulle kunne gjøre noen
oppgraderinger i hallen slik at den blir enda mer tilgjengelig, men på grunn av tidsplanen vil ikke dette komme i
orden før messa. Vi har imidlertid forsikret oss om at blant
annet toalettfasilitetene skal være ok, sier han.
Det vil bli et toalett i selve hallen som er tilgjengelig dersom man ikke har veldig stor rullestol. I tillegg vil handikaptoalett i Idrettens hus få meter unna være åpent for
publikum.
Oddvar Skogsletten er ansvarlig for skilting på årets messe,
og har lagt ned et stort arbeid i å kartlegge hva slags skilt
man vil trenge hvor.

– Det skal være lett å finne oss. Ikke alle GPS’er finner
Ekeberghallen på kartet, men vi skal sørge for at det er
godt skiltet både inn til hallen, på parkeringen og ikke
minst inne i selve hallen, lover han.

noen av nyvinningene man arbeider for å få på plass under
årets messe.

– Vi håper å få inn ortopediske hjelpemidler som et eget
felt. Det har vi ikke hatt tidligere, men vi ser at våre venner
som arrangerer messer andre steder i landet gjør det
samme i år, sier han.
Regionkontorlederen sikter blant annet til Hjelpemiddel
messa i Trøndelag i mai, som gjengen i Øst satser på å lære
av og dra nyttige erfaringer fra.

– Ekstra spesielt er det kanskje at vi også forsøker å få tak
i en leverandør av såkalt «ståhjuling», Segway. Vi vet at det
jobbes med forskrifter for Segway i Samferdsels
departementet nå, og statssekretær Bård Hoksrud (Frp)
har uttalt til avisa Nationen at man vil lage et regelverk
som også tar hensyn til funksjonshemmede, sier
Bergenholdt.
Noe annet som er nytt av året, er at åpningstidene endres.
Det er uttrykket et klart ønske fra styringsgruppa om at
man skal holde åpent på tidlig kveldstid en av dagene. Slik
skal det skal bli enklere for yrkesaktive, barnefamilier og
andre som er opptatt på dagtid å få med seg messa.

På programmet
Med over et halvt år igjen til dørene åpnes er det fremdeles
mye som ikke er spikret, men Bergenholdt kan avsløre
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Til Barnas Ridderrenn kom
Jackline Mboye fra Kibosho
ved foten av Kilimanjaro.
Hun mistet begge beina
sine i en grusom ulykke.
Jackline var heldig og ble
sett og fikk hjelp av
Inge og Turid Hofstad som
er engasjert i et helse
prosjekt i Kilimanjaro.
I to måneder har hun nå
vært i Norge og fått til
passet nye proteser.
Og på Beitostølen deltok
hun med iver og lyst og
vant sin klasse.

Fra Kilimanjaro
til Barnas Ridderuke
Bare en drøy uke etter at Ridderrennet mottok den gjeveste prisen på Idrettsgallaen
av Hans Kongelige Høyhet Kong Harald, arrangerte Foreningen Ridderrennet og
Beitostølen Helsesportssenter Barnas Ridderuke på Beitostølen.
■ Av: Jan Arne Dammen Foto: Roy Myrland
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I år deltok 43 barn med ulike funksjonshemminger (alder
10-15 år) fra hele landet. Samtlige deltagere bor på hytter
på Beitostølen uten foresatte, men sammen med noen av
Norges og Sveriges dyktigste idrettstudenter. Uka består av
bl.a. mye lek og moro i snøeldoradoet på Beitostølen. Uka
ble avsluttet med Barnas Ridderrenn på Beitostølen
Helsesportssenter hvor over 60 løpere stilte til start.

unik arena for et sjeldent tett møte med andre barn som
kan ha større utfordringer enn de aller fleste.

- Vi har fått fantastisk hjelp og støtte til preparering og
løypelegging av BHSS v/Rønjus Nordtorp. Og generelt god
bistand fra bortimot hele BHSS, forteller Erik Lindh som er
en av initiativtakerne og i tillegg er styremedlem i foreningen Ridderrennet.

Takket være Ridderrennets avtale med Entra, hadde BRU
også i år anledning til å innkvartere besøkende og foreldre
for en natt eller to gjennom hele uka, noe som viste seg
uhyre nyttig. -I år fikk vi en akutt sykdom hos en deltager.
Intet farlig/alvorlig, men litt smittsomt, foreldre kom og tok
ansvaret de siste to netter og kunne da bo i Entra leilig
heten, avslutter en meget fornøyd Erik Lindh.

Ridderrennets leder Cato Zahl Pedersen var i år tilskuer
for første gang på Barnas Ridderrenn. Han storkoste seg
over denne gleden og entusiasmen som ble vist. – Det varmet å se så mange flotte, tente og iherdige ungdommer i
løypa. Vi er stolte og glade over å kunne bidra til at denne
flotte uka kan gjennomføres i fremtiden. Det er en viktig
rekrutteringsarena til vinteraktivitet overfor funksjonshemmede barn og ungdommer, sier Cato.
Det var ansatte ved BHSS som i 1983 tok initiativet til
Barnas Ridderuke. Studenter på fagområdet Fysisk aktivitet og Funksjonshemming ved Norges idrettshøgskole har
dette som obligatorisk praksis i forbindelse med utdanningen. I tillegg deltar studenter fra fritidslederutdanningen i
Kristinehamn folkehøgskole i
Sverige som ledsagere. I år var
også Høyskolen i Sør-Trøndelag
og Universitetet i Oslo representert. Gol VGS stilte med 14
elever som er en ekstraressurs
for arrangementet.

– Målet for uka er å gi grunnleggende skiferdigheter,
trening i- og mestring av hverdagsutfordringer. Å være ute
hele dagen i frisk fjelluft er et mål og gir fornøyde og slitne
voksne og barn, sier Erik Lindh.

Takk til Blindemisjonen IL som tradisjonen tro nok en gang
solid finansiell støttespiller. Kjøkkenet på BHSS, Sport1,
Spar butikken, Beitostølen booking og Radisson; velvilligheten sjøl – som alltid. Finnes det totalt sett et mer service
innstilt lokalmiljø i hele Norge?????

Starter Øyvind Alster.

– En 32 år lang tradisjon er det
at skolelever i nærområdet deltar som ledsagere under
Rennet. Dette understreker
vektlegging av gjensidig læring
og likeverd, framfor veldedighetstankegangen i vårt arrangement og i selve Ridderrennet,
sier Erik.
Barna må også lære seg å ta
hensyn til de andre deltakerne i
en hverdag, der mat skal lages,
klær skal på og av og det skal
være orden i hytta. Uka gir
unike muligheter til å lære om
– og teste egne grenser
sammen med både fagpersoner
og studenter. Det skapes en
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Hvor er NHF om 5 år?
(14-15 februar var den i allefall på hotell i Sarpsborg)
Vi var samla ca 20 deltakere for å diskutere framtiden vår. Innlederne var kremen
av organisasjonen. Forbundsleder Arne Lein, Gunnar Buvik fra Nordisk og
Generalsekretær Arnstein Grendahl. Alle lokallagsledere var invitert,
men dessverre var det ikke mange av dem som dukket opp.
Foto: Bernt Støylen

Gunnar Buvik

Arnsten Grendahl

Gunnar fortalte litt om våre nordiske venner som var
organisert litt forskjellig. Men overalt sliter organisasjon med rekruttering. Arnstein kom inn på økonomien
vår og den er faktisk ganske anstrengt. Det har vært
nedskjæringer og harde tak.

egentlig nærhet? Nærhet er ikke bare snakk om geografi, men om tilgjenglighet. Klarer regionen å være ett
godt støtteapparat for begge fylkene og alle kommunene. For mange år siden ønsket vi et lokallag i hver
kommune - vi klarte aldri det, Men loven krever et Råd
for mennesker med nedsatt Funksjonsevne i hver og en
av dem. Hvordan skal vi klare å møte de utfordringene.

Arne Lein ba oss om å tenke nytt. Det er viktig og se på
organisasjonen med åpne øyne og ikke beholde våre
hellige kuer. Hva skal vi bruke regionskontoret til hvor
mange tillitsvalgte trenger vi. Hvordan skal vi bevare
demokratiet.
Flere og flere oppgaver blir løst i kommunene våre.
Hvordan kan vi hjelpe og støtte alle de medlemmene vi
har i kommunale Råd og i brukerutvalg i hele regionen.
Trenger vi en større nærhet til organisasjonen. Hva betyr

14

Vi var veldig lydhøre og det var mange av oss som satt
og fulgte nøye med. Temperaturen kom fram når vi
hadde gruppeoppgaver. Kan vi hjelpe hverandre mer,
kan vi finne nye samarbeidsformer. Er økonomien fordelt riktig? Finnes det lokallag eller andre organisasjonsledd som har mye penger på bok mens andre
sliter.
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Behov for
boligtilpasning?
Søk nå!
Trenger du tilpasning i boligen din?
Pengene kan blant annet gå til fjerning
av dørterskler, ombygging av bad og
kjøkken, til asfalt på gårdsplassen til
rullestolbrukere eller stellefasiliteter
for barn med funksjonshemming.
Tilskuddet kan også benyttes av eldre
Arne Lein

som trenger tilpasninger for å bo
hjemme lenger.

Hva koster regionstyret oss og hva får vi igjen av dem ute
i organisasjonen? Kan vi fordele disse ressursene våre
bedre. Bare mens jeg sitter her og skriver blir pulsen
høyer og jeg har så lyst til å svare på alle spørsmålene
for det ble mange spørsmål. Svara kunne vi jo ikke
komme med. Vi var for få som en av lokallagslederne sa:
Hvor er resten av organisasjonen? Dette er jo kjempeviktig. Det er framtiden vår
Gunnar mente at funksjonshemmede hadde flere rettigheter i Norge som ikke fantes i de andre nordiske landene, spesielt på hjelpemiddelområdet. Vi mister stadig
noe, vi er avhengig av en sterk organisasjon og det er
ikke bare i Oslo. Det gjelder hele regionen.
Dette blir selvfølgelig fulgt opp med nye kurs eller samlinger, og neste gang håper vi å se flere ledere eller sentrale personer fra alle kommunelag og landsforeninger.
Jeg er stolt og glad i NHF, men jeg ser at ting trenger å
forandres. Vi kan ikke bare kose oss på medlemsmøtene. Vi må støtte hverandre og gi hverandre mot og
kunnskap til å komme videre. Håper vi sees neste gang.
Anne Karin Johansen
Redaksjonskomiteen og gammel NHF’er

Selv om midlene kommer fra Husbanken, skal man
søke i kommunen. Husbanken har mye nyttig infor
masjon om boligtilskuddet på sine nettsider
www.husbanken.no
Da særfradraget for boligtilpasninger forsvant, økte
Husbanken rammene for bolig tilskuddet. Mange
kommuner har imidlertid blitt sittende på midlene, i
stedet for å bruke dem. I september stod det totalt 140
millioner kroner ubrukt på kommunale konti, penger
som er øremerket boligtilpasninger. I tillegg har
Husbanken beholdt en større pott for saker der behovet er større enn det som kan dekkes av kommunen.
Norges Handikapforbund har erfart at mange kommuner er ukjent med tilskuddsordningen, eller er for
strenge i behovsprøvingen av midlene, noe som skaper store utfordringer for alle som trenger støtte til
tilpasning av bolig. Dette har vi spilt inn til Husbanken,
som bekrefter at det er gitt for få boligtilskudd. For
eksempel har Oslo kommune bare innvilget 10 boligtilskudd i år, til tross for at kommunen har 11,7 millioner kroner igjen i potten.
Praksisen kommunene imellom varierer imidlertid
mye. Nå har Husbanken opplyst kommunene om at
behovsprøvingen av søkerens og husstandens økonomi ikke skal være for strenge.
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Påskeoppskrifter
Appelsinkylling

Gresk lam i sitronsaus

ca. 1 kg kylling
ca. ½ ts salt
sitronpepper
¾ dl brunt sukker
¾ dl honning
1 ss maisennamel
1 ss revet appelsinskall, kun det gule
2 ½ dl presset saft av 2 appelsiner
1 appelsin, i båter

1 ¼ kg benfritt lammekjøtt
1 stor løk, delt i båter
2-3 middels store gulrøtter, i store biter
2 ss olivenolje
2-4 dl vann, start med 2
3 dl tørr hvitvin
2 små laurbærblad
1 liten rosmarinkvist
3 egg
6 ss saft av modne sitroner
salt, svart pepper
litt finhakket persille eller dill

Del opp kyllingen i biter og skyll og tørk dem før de
legges i en liten langpanne/ ildfast form.
Dryss over salt og pepper.
Bland sammen sukker, honning, maisenna, appelsinskall
og appelsinjuice i en kasse-rolle og kok opp. Rør godt og
la sausen koke til den tykner.
Fordel sausen over kyllingbitene i formen.
Stek på nederste rille i stekeovnen ved 180 grader i
ca. 50 minutter. Legg i appelsin-båter og stek videre
i 6-8 minutter.
La retten hvile i 10-15 minutter før servering.
Server med ris eller kokte poteter og en grønn salat eller
rødkål/ surkål fra pose.

Skjær kjøttet i biter, ca 3 x 4 cm. Forbered grønnsakene.
Brun kjøttet, i et par omganger, i en stekepanne med
olivenolje. Kjøttet skal få en fin farge over det hele.
Legg de ferdigbrunede kjøttbitene over i en tykkbunnet
kjele etter hvert. Kok ut stekepannen med ca. 2 dl vann.
Rør godt så stekesjyen løses opp. Slå sjyen over i kjelen.
Tilsett løk og gulrøtter. Smak til med salt og pepper.
Spe med hvitvin. Tilsett laurbærblad og rosmarin.
Kok opp og skru deretter ned varmen. La alt småkoke
under lokk på svak varme i 45-60 minutter eller til kjøttet
er mørt. Spe med litt vann mot slutten av koketiden.
(Hit kan retten forberedes og deretter varmes opp).
Ta opp kjøttet og grønnsakene med hull-sleiv. Hold det
varmt. Kast laurbærblad og rosmarin. Sil buljongen.
Visp eggene lett sammen. Tilsett buljongen – litt om
gangen – under hyppig omrøring. Hell blandingen tilbake i
kjelen. La retten trekke svært forsiktig, under konstant
omrøring, på svak varme slik at sausen ikke skiller seg.
Sausen må ikke koke.
Smak til sausen med presset sitron, salt og kanskje litt
mer pepper. Dryss over litt finhakket persille eller dill.
Server med ris eller kokte poteter og en grønn salat ved
siden av.
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Marokkanske appelsiner
4-5 søte appelsiner
50 g mandler, ikke skåldet
2 ss flytende honning
knapt ½ ts kanel
litt siktet melis
Skjær bort alt skallet på appelsinene med en skarp kniv
så ikke noe av den hvite hinnen blir værende. Skjær
appelsinene i tynne skiver og legg dem utover et stort fat.
Grovhakk mandlene og rist dem lett i en stekepanne uten
fett til de begynner å få farge. Tilsett honning.
Rør sammen i ca. 1 minutt til honningen ligger som
karamell rundt mandlene. Avkjøl.
Dryss appelsinskivene lett med kanel. Topp med mandlene
og siktet melis. Server gjerne god vaniljeiskrem til.

Sitrusalat med sitronkrem
2 appelsiner
2 blodappelsiner
1 grapefrukt
2 klementiner

Brownies med
valnøtter og Daim
250 g smør
250 g mørk sjokolade, hakket
5 dl sukker
5 egg
3 dl mel
2 ts bakepulver
3 dl grovhakkede valnøttkjerner
2 doble Daim, hakkede
Sett stekeovnen på 165 grader. Kle en liten langpanne,
25 x 30 cm, med bake-papir. Smelt smøret i en kasserolle,
trekk til side og rør inn hakket sjokolade. Visp sammen
eggene og bland godt. Sikt over mel og bakepulver, rør
godt til røren er glatt og klumpfri. Bland inn nøttene.
Hell røren over i formen. Dryss hakket Daim over kaken.
Stek i ca. 45 minutter. Avkjøl, gjerne natten over i kjøleskap, og skjær i firkanter.
Kaken nytes som er eller med is, bær og varm
sjokoladesaus.

Skjær skallet av sitrusfruktene med en skarp kniv.
Skjær inn mellom hinnene slik at det blir hinnefrie fileter
eller skjær dem i tynne skiver. Fordel frukten i dessertskåler. Legg noen klatter med sitronkrem over frukten.

Sitronkrem
1 ferskpresset sitronsaft
1 ½ dl sukker
1 ½ ss maisenna
2 egg
2 eggeplommer
2 ss smør
Kok opp sitronsaft og sukker i en liten kasserolle. Visp
sammen egg, egge-plommer og maisenna i en bolle.
Egge-blandingen skal være klumpfri. Hell den varme
sitronsaften over eggeblandingen mens du visper.
Ha alt tilbake i kasserollen og varm opp under omrøring.
Varm opp til det koker mens du hele tiden rører til det blir
en tykk krem. Rør hele tiden med en visp for å unngå
klumper. Trekk kasserollen til side og visp inn smøret.
Ha kremen over i en bolle og avkjøl.
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Tilskuddsordning for
rimelige hjelpemidler - NAV
1. januar ble det innført en tilskuddsordning for rimelige hjelpemidler
spesielt utformet for personer med nedsatt funksjonsevne.
Det ordningen skal dekke, er produkter som er spesialutviklet for funksjonshemmede og som derfor vil ha liten,
eller ingen nytte for personer uten funksjonsnedsettelser.
Universelt utformede produkter dekkes ikke gjennom
ordningen.

Eksempler på hjelpemidler som en kan søke om tilskudd
til er spesielt utformet bestikk, 3 punktstokk, strømpepåtrekker og av- og påkledningspinne. Eksempler på hjelpemidler som ikke inngår i ordningen er blant annet støttehåndtak, lesebrett, putebord og gripetang.
For å søke om tilskudd, benytter du skjemaet «Søke om

www.och.no

Annonsen
stå alene
på må inneholde en
hjelpemidler»skal
på www.nav.no.
Søknaden
beskrivelse av dine funksjonsproblemer og hvilke hjelpetekstside

midler du har bruk for. Fyller du vilkårene for stønad til
spesialutviklede hjelpemidler får du utbetalt et tilskudd
på kr 2 000, uavhengig av prisen på det enkelte hjelpemiddel. Du må selv kjøpe inn hjelpemidlene. Når du har fått et
tilskudd, kan du ikke søke om et nytt før etter fire år.

Å være et
helt menneske,
er å føle seg
som et

Bevegelseshemming skal
ikke stå i veien for livskvalitet.
OCH ortopedi har siden 1846 vært en ledende aktør i
utvikling av ortopediske hjelpemidler. Vi er stolte over
å være ISO-sertifisert. For deg som pasient innebærer
dette at vi kan tilby spesialtilpassede hjelpemidler av
høyeste kvalitet og standard.

Oslo og Akershus 23 28 82 00 Møre og Romsdal 70 14 50 40
Østfold 69 30 17 70 Oppland 61 24 73 30 Telemark 35 56 15 50
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Lyst til å prøve mange spennende
idretter i sommerferien?
Akershus Idrettskrets i samarbeid med NIF s regionale fagkonsulent skal også
i år arrangere en rekrutteringsleir for syns og bevegelseshemmede barn og
ung i alder 10 – 20 år.
■ Av

Leiren arrangeres på Haraldvangen i Hurdal 22 – 27.
juni og er en flott og aktiv uke. Gjennom uken får du
mulighet til å prøve minst 10 ulike idretter under ledelse
av dyktige instruktører fra særforbundene. Vår leiransvarlige er Suzanna Tangen og Silje Bakke som er
erfarne leirledere. Suzanna har selv en funksjonsnedsettelse og kan gi mange gode tips å gi deltakerne gjennom uken.

Du får opplevelser, idrettsaktivitet, sosialt fellesskap og
mye moro for kun 2.500 kr. Har du behov for ledsager
må du skaffe den selv og betaler det samme for led
sager.

Vi jobber nå med programmet, men kan alt nå love fart
og spenning med vannski, tubekjøring, friidrett, golf +
mange flere idretter. I tillegg er leirlivet i seg selv spennende og en fin mulighet til å prøve ulike idretter.

Har du spørsmål så kontakt Vigdis Mørdre på
tlf. 977 50 250 eller på
epost: vigdis.mordre@idrettsforbundet.no

Vi skal ha innbydelsen klar i midten av mars så den kan
du lese her: http://www.idrett.no/krets/akershus/integrering/Sider/leire2012.aspx
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På ferie med rullestol
I redaksjonen og på regionskontoret får vi jevnlig henvendelser fra medlemmer og andre
som ønsker seg på ferietur. Men medbringende rullestol er det ofte mange utfordringer
en møter. At de fleste hoteller er bygd for gående er en kjensgjerning. Nå viser det seg
likevel at mange hoteller ser potensiale i å bygge slik at hotellene også kan benyttes av
gjester i rullestol. En annen utfordring er hva skjer dersom rullestolen blir
skadet / ødelagt. Hvilken hjelp får jeg da?
Tekst: Torleif Støylen
Kilder: NAV, NHF Nord Norge, NHF Øst.

Hytte og ferieboliger!
Et raskt søk på nettet viser at det er mange muligheter. I
Norge disponerer NHF Oslo og NHF Innlandet store og
gode hytter. Noen lokallag av NHF har også tilgjengelige
hyttes som de leier ut.

TIPS: Når dere bestiller ferien, så skriv i kommentarfeltet,
at dere medbringer rullestol, slik at eventuelle hjelpemidler allerede er på plass, når dere kommer til feriehuset.

Sol og varme i «syden»
Danmark er svært populært reisemål for nordmenn.
Nordmenn elsker Danmark og danskene elsker nordmenn.
På denne linken fant jeg mange og gode feriehus som passer til rullestolbrukere, på attraktive feriedestinasjoner
over hele Danmark. Her kan dere ha ferie med rullestol på
egne premisser! http://www.sologstrand.no/temaferie/rullestol.aspx.
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Mange like å reise til «syden» og tilbringer kortere og lengre tid her. Dette har helsemessig effekt for mange slitne
kropper. Noen velger å reise til steder der man har egne
norske sykepleiere som er klare til assistanse dersom
akutte helseproblemer skulle oppstå og dyktige fysioterapeuter tilbyr behandling.
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En del av landsforeningene i NHF arrangerer også felles
turer til steder i «syden».
Kontakt regionskontoret for mer informasjon!

Spania
Dersom du ønsker å reise aleine eller sammen med din
partner er det mange muligheter. I Spania finner man
hotellkjeden Confortel. Dette er en hotellkjede i Spania
med fine HC- rom og tilrettelegging www.confortelhotels.
com.
http://www.prinsotel.es/en/majorca-apartments-prinsotel-la-dorada-playa-de-muro/rooms.html. Dette hotellet
har 4 handikaprom. Hotellet tilbys gjennom blant annet
Apollo og Star Tour. Bassengene mangler ramper, men
ellers preges inne – og uteområdene av å være trinnfrie,
ramper eller heis. Kanter og trapper ute på hotellområdet
er markert med kontrastfarger.
Solgården, Costa Blanca (Spania): Her finnes hotellrom,
bassenger og uteområder som er tilrettelagt for rullestolbrukere. http://www.solgarden.no/m/4/Hovedside

Kreta
På den populære ferieøya Kreta ligger hotellet Eria Resort.
Dette er det første hotellet i Hellas som er blitt designet og
gjort komfortabelt for personer med funksjonsnedsettelser. Se reportasje fra hotellet annet sted i Grenseløst.
http://www.eria-resort.gr

Tyrkia
Torild Evertsen anbefaler hotellet Boomerang som du finner på denne nettsiden: http://www.tyrkiahus.eu/web_ex/

rent.htm#1 Hun kan kontaktes på torill@torfri.no ved
spørsmål.
Thailand er veldig populært reisemål. http://www.baansabaijai.com. Dette stedet ligger litt nordøst i landet og er
godt tilrettelagt. Her kan en også være med på utflukter på
Mekongelven.

Andre reisealternativer
Følgende nettsider kan også være interessante:
http://www.safariguideafrica.com/safaris-for-the-disabled.php Nyttige tips om hva man må vurdere + lenker til
andre ressurser.
http://www.epic-enabled.com/ som tilbyr turer i Sør-Afrika
for rullestolbrukere, hørselshemmede og svaksynte /
blinde.
http://egyptforall.net/
http://www.spain.info/no/turismo-accesible/

Reiseselskapene
Flere av de største reiseoperatørene disponerer hoteller
som er godt tilrettelagt. Her anbefales en grundig sjekk før
en bestiller reise. Slik får en avklart alt på forhånd slik at
hele reisen blir en fin opplevelse – fra avreise i Norge og til
en kommer hjem.

Gode råd?
http://www.dinside.no/32489/rullestol-ingen-hindring
På denne adressen finner du mye og god informasjon før
du bestiller turen din. Kan være en god ide å titte her før en
bestiller.
På rullestolreiser.net og wheeldude.net finnes reisebeskriv
elser som godt kan sjekkes på forhånd.

Diverse informasjon fra regionen

Vi har flyttet til
Schweigaardsgate 12 i Oslo
(Bussterminalen/Galleriet)
Vi holder til i 4 etg.
Vi har samme mailadresse og telefonnummer.
www.nhf.no/oest

ÅRSMØTE 2014
Årsmøte lørdag 5. april 2014 i
NHF Øst på Quality Hotel
Mastemyr. Tidsrammen for
årsmøtet settes til
kl.11.00 – 16.00 inkl. lunsjpause.
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Lokallagssamarbeid - julebord
NHF Moss og Omegn og NHF Rygge og Råde, arrangerte for første gang
juleavslutning for sine medlemmer.
Foto: Ragnhild S. Hartviksen

11. Desember var det 30 feststemte medlemmer, som
møttes på Nye Støtvig Hotell og feiret dette. Medlemmene
fikk forsyne seg av hotellet store «Julebord bufeet», og
dette falt i god smak etter tilbakemeldingene som kom fra
de fremmøtte.
Begge lokallagene sine ledere, Ragnhild S. Hartviksen
(Rygge og Råde) og Simen Aker (Moss og omegn.), håper
dette er en start for videre samarbeid fremover om noen
felles arrangementer.

Styreleder Simen Aker benyttet også anledning til å takke
Inger Løkkeberg for mange år som leder, på vegne av
lokallaget i Moss og omegn.

Inger Løkkeberg fra Moss.

AOF
kursoversikt
Se kurskatalogen for 2014.

AOF Fredrikstad og Moss
Postboks 204, 1601 Fredrikstad
Tlf. 69 36 71 60
E-post: fredrikstad@aof.no
www.fredrikstad-moss.aof.no

Festkledde og feststemte medlemmer.

AOF Sarpsborg, Halden og Indre Østfold
St. Mariegt. 47, 1706 Sarpsborg
Tlf. 69 13 04 10
E-post: sarpsborg@aof.no
www.sarpsborg.aof.no
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A S K E R

www.madsen-giseth.no

E I D S V O L L

S K E D S M O

BØN SYKEHJEM

Tlf.905 57 693
Din lokale Bygg- og Tømrermester
Støtter NHF Asker

Bønsbakken 13, 2073 Bøn
Tlf. 63 95 11 56

V/TEKNISK SEKTOR
Jonas Liesgt. 18, 2000 Lillestrøm
Tlf: 66 93 80 00 www.skedsmo.kommune.no

Bergman Diagnostika AS
Pb. 403, 2001 Lillestrøm

MULIGHETENES KOMMUNE
www.asker.kommune.no

Tlf. 63 92 20 50
www.dal-el.no

G J E R D R U M
Velkommen til Café Oscar i Vollen
Åpent alle dager 9-17

Gjerdrum kommune

tlf. 66 10 60 00
N A N N E S T A D
Besøksadresse: Bragesvei 8
Postadresse: Postboks 353, 1372 Asker
Telefon: 66 75 46 00 Telefaks: 66 75 46 01

Tlf. 63 99 71 50 Mob. 99 46 71 50
E-post: ronning@nannestad-bygdeservice.no
www.nannestad-bygdeservice.no




N E S O D D E N

1458 Fjellstrand
Tlf. 90 28 95 02

B Æ R U M

Torbjørn Dahl

Snekker og vedlikeholdsservice
Skarvaveien 11, 1350 Lommedalen
Støtter Bærum handikap

Brødr. Johnsen
Mek.verksted AS
Industriveien 3, 1400 Ski

Tlf. 64 85 24 00

Utfordrende tomt eller bolig?
– Vi hjelper deg!
Byggmester Evensen as

Tlf. 952 33 850 byggmesterevensen.no

Avd. Regnbuen Gjennvinning, mottak av alt avfall
Regnbuevegen 4, 1405 Langhus
Regnbuen: Tlf 64 86 10 16 Fax. 64 86 10 17
Tlf. 64 86 31 03 Fax. 64 86 32 95
www.follotruckutleie.no

Runniveien 41, 2150 Årnes
www.kanmer.no

CC Vegg og Himling AS

Røykenveien 136 • 1386 Asker • Tlf.: 66 78 10 01

S K I

Tegneoppdrag · Ombygging · Nybygg

N E S

Stasjonsv. 40, 1396 Billingstad
Tlf. 66 84 77 11 • Fax. 66 84 77 80 • Mob. 911 11 013
E-post: post@gunnarknutsen.no

Tlf: 63 83 57 50 • Fax: 63 83 57 40

N I T T E D A L

Nittedal kommune
Mov. 1, 1482 Nittedal

Kjeppestadvn. 44, Pb. 3070, 1402 Ski

Tlf. 64 85 46 00 - Fax. 64 85 47 50
www.skibygg.no

S Ø R U M

Sørum kommune
Pb. 113, 1921 Sørumsand
Tlf. 63 82 62 22

U L L E N S A K E R

Tlf. 67 05 90 00

R Æ L I N G E N

Hospitalitet

- spesialist på helsetjenester

Lysaker Torg 25, 1366 Lysaker
Tlf. 67 59 99 90
www.hospitalitet.no

Vi takker alle annonsørene for den flotte støtten!
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Å S
KRISESENTERET I FOLLO
OG
INCESTSENTERET I FOLLO
Langbakken 9, 1430 Ås
Tlf. 64 97 23 30

ÅPENT HELE DØGNET

Arne's Elektroinstallasjon AS

N A N N E S T A D

B Æ R U M
NG Meny Øst AS

Entreprenørselskapet Johs Granås AS

Bærumsv.207, 1357 Bekkestua, Tlf. 67 11 87 20

2030 Nannestad, Tlf. 93 06 42 22
______________________________________________________

E I D S V O L L
Sporten Eidsvoll AS

Åsgreina Byggassistanse AS
2033 Åsgreina, Tlf. 40 40 23 98

Fag-Elektro AS

N E S
Årnes Urforretning AS

F R O G N
Drøbak Vaskeri AS

N I T T E D A L
Hydraulikkteknikk AS

G J E R D R U M
Romerike Tak og Membran AS

O P P E G Å R D

2080 Eidsvoll
_______________________________________________________

Arne Farstad
arne@arneselektro.no
Brekkevn. 19, 1430 Ås
Mob.
8600
59
Tlf.
6493970120

2150 Årnes, Tlf. 63 90 13 60

2080 Eidsvoll, Tlf. 63 90 42 77

1481 Hagan, Tlf. 67 06 21 50

1441 Drøbak. Tlf. 64 93 70 10

AURSKOG-HØLAND
HF Anlegg og Skog AS
1954 Setskog, Tlf. 92 86 78 24

2022 Gjerdrum, Tlf. 63 99 28 89

FREDRIKSTAD KOMMUNE
STØTTER NHF’S
ARBEIDE

Frank Westgaard

1420 Svartskog, Tlf. 913 19 540

Vi takker alle annonsørene for
den flotte støtten!

Høgskolen i Østfold, Halden. Reiulf
Ramstad Arkitekter, foto: Jaro Hollan.

Tilgjengelighet i offentlige bygg
Bygg for alle er Statsbyggs nettsted med informasjon om tilgjengeligheten i over
735 av våre offentlige bygg som høyskoler, museer, trafikkstasjoner med mer.
Besøkende kan velge bygning, se detaljer om de enkelte lokaler og mulige hindringer på veien til
besøksmålet. I tråd med Regjeringens plan for universell utforming til viktige samfunnsområder,
har Statsbygg utviklet et elektronisk verktøy for synliggjøring av universell utforming og forhold i
eksisterende bygninger. Verktøyet Bygg for alle består av tre moduler: registrering, forvaltning og
presentasjon av tilgjengelighet.

Høgskolen i Østfold, Halden.
Skilting av grupperomsdør.

Høgskolen i Østfold, Halden.
Markering av trapp.

Målet med Bygg for alle er primært å videreføre arbeidet med å
systematisere og forbedre tilgjengeligheten i Statsbyggs eksisterende
eiendommer.
Sekundært er målsettingen å vise samfunnsansvar ved å dele systemet
med andre offentlige eiendomsforvaltere i Norge. Dette systemet er
unikt og foreløpig det eneste av sin art i landet.

Datasystemet er utviklet av Statsbygg og KnowIT AS

Prøv selv på www.byggforalle.no
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Martina Hansens Hospital
Postboks 23
1306 Bærum Postterminal
Besøksadresse:
Dønskiveien 8
Tlf. : 067800
E-post:
postmottak@mhh.no
www.mhh.no

Møter, konferanser, overnatting
• 150 i plenum • 135 rom • kursresepsjon
• gunstige priser • trådløst bredbånd
• rimelig shuttelbuss til og fra Oslo lufthavn
Hotellet ligger 7 min. fra flyplassen, har gode konferansemuligheter
og er velegnet for forretningsreisende og for familier med barn.
Turmuligheter, golf og herregårdsbesøk. Rimelig langtidsparkering.

Telefon: 63 92 66 00
E-post: gardermoen@rica.no
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Martina Hansens Hospital er et spesialsykehus for
elektiv ortopedisk kirurgi, revmakirurgi og revmatologi. Hospitalet er et privat ideelt sykehus i
offentlig helsevesen.
Som pasient hos oss blir du møtt av fagfolk som
er spesialister på sine områder.

Vi takker alle annonsørene for
den flotte støtten!
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Eidsvoll Bilsenter AS

7OIxSRVW#HLGVYROOELOVHQWHUQR
%RWVKDXJWDQJHQ(LGVYROO
ZZZPHNRQRPHQQR

as
Kolbotnv. 14, 1410 Kolbotn
Tlf. 66 80 02 00 Fax. 66 81 06 41 www.nettec.no

Ottershagen
& Hansen AS
Trondheimsvn. 281,
2016 Frogner

Tlf. 917 05 802
www.otters.no

Vi utvikler verdier
- miljøbevisthet
- VI KANi praksis
Øvre Rælingsv. 176,
2008 Fjerdingby
Tlf. 64 80 10 30
www.aktivum.ralingen.no

Bunnpris Lysaker Brygge, Lysaker Brygge 45, 67106310
Åpningstider: Mandag-lørdag 8- 22
www.bunnpris.no – mobil.bunnpris.no – facebook.com/bunnpris.no

Eidsvoll Auto
Finstadvegen 200, 2072 Dal
Tlf. 63 95 17 90 | sture@eidsvollauto.no

www.catosenteret.no
mulighetenes senter

en veiviser innen egen mestring

Støtter NHF Rælingen

Uno-X Romerike
Elstad Transport AS

KIWI MINIPRIS HVALSTAD
Smedsvingen 4, 1395 Hvalstad
Tlf. 66 77 78 24
Åpningstider:
Man-Lør 07-23 Julaften 07-15 Søndager i desember 14-20

HYjYÇf >qjaf_kgdb]
<a]k]d Ke¬j]ea\d]j
02 45 00
Tlf.: 67
04200
www.elstadtrans.no
Så enkelt som

e-post: lars@larsvethe.no

RISIKO FOR HJERTESYKDOM?
Kanskje du bør vurdere en grundig hjerteundersøkelse?
Kort ventetid. Bestilles direkte med eller uten
henvisning fra lege. Utført av hjertespesialist.

Undersøkelsen består av:
•Samtale og innledende undersøkelse, inkludert blodtrykksmåling og EKG.
Videre undersøkelser ved behov:
•Stress-test (Arbeids EKG) •Ultralyd av hjertet (Ekkokardiografi).
I tillegg kan vi tilby pre-operative kardiologiske undersøkelser.
Ring for timebestilling og mer informasjon.
Godthaabklinikken, Gamle Ringeriksvei 148, 1356 Bekkestua. Tlf. 67 83 60 00
e-post: godthaabklinikken@godthaab.no www.godthaab.no

GODTHAAB
GODTHAABKLINIKKEN

27

regionnytt

Medlemsblad for Norges Handikapforbund Øst

A S K I M

M O S S

A S K I M
Østfold Taxitjenester AS
1811 Askim, Tlf. 02137

Askim kommune
stø�er NHFs arbeide

F R E D R I K S T A D
Gamlebyen Psykomotoriske Fysioterapi

Vålerveien 49, 1597 Moss

E I D S B E R G

R A K K E S T A D

Østfold Betong
Produkter AS

Ragnar Haugen

Brandsrudv. 19, 1850 Mysen
Tlf. 69 89 15 22 Fax. 69 89 02 10

F R E D R I K S T A D

1632 Gamle Fredrikstad, Tlf. 69 32 10 11
_______________________________________________________

Multiconsult Fredrikstad AS
1602 Fredrikstad, Tlf. 69 31 77 60

H A L D E N

1891Rakkestad
Tlf. 69 22 22 38 • Mob. 95 03 29 14

Halden Betongtransport AS

Karterødveien 26, 1794 Sponvika, Tlf. 91 88 55 09

H V A L E R

R Å D E

Petter Olsen Utleie AS
1684 Vesterøy, Tlf. 90 05 54 52

R Å D E
Tofteberg Engebreth

KIWI SALTNES
(SFOEFIVTWFJFO 4BMUOFTt5MG

Stortorvet 9
1607 Fredrikstad
Tlf. 69 36 71 50

www.fredrikstad-moss.aof.no
e-post: fredrikstad@aof.no

M O S S

1640 Råde, Tlf. 92 28 70 88

S P Y D E B E R G

S A R P S B O R G
Tvete i Gågata

1706 Sarpsborg, Tlf. 69 15 25 10
______________________________________________________

Aaserud Møbler AS

- en god kommune å bo i
Støtter NHF

1738 Borgenhaugen, Tlf. 69 16 66 60

1820 Spydeberg • tlf. 69 83 35 00

S K I P T V E D T
Karlsrud Betongpumping AS

T R Ø G S T A D

1816 Skiptvet, Tlf. 69 80 91 30

T R Ø G S T A D
Trøgstad El-Verk AS

www.iorb.no

1860 Trøgstad, Tlf. 69 82 60 50

V Å L E R

Vi takker alle annonsørene for den flotte støtten!

Hunstad Finn AS

1593 Svinndal, Tlf. 69 28 60 32
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Kalenderen

Faste aktiviteter

I kalenderen vil Regionnytt presentere lokallagenes
aktiviteter. Husk å stille opp på disse arrangementene.

Mandag:	Bading kl 17.00 Halden sykehjem
(følger skoleåret) - NHF Halden / Aremark

Mars

Onsdag: Varmtvanntrening - LKB Østfold
Kl 11-12 På Blekkspruten Aktivitetssenter
på Rolvsøy (følger skoleåret)

10.
12.

Medlemsmøte/Årsmøte
NHF Nittedal/Hakadal
Årsmøte Kl 18.00
NHF Moss/Omegn
Funksjonshemmedes fritidssenter
Medlemsmøte på Greåker LFN Østfold
Enklere Liv kommer
Årsmøte
NHF Indre Østfold
Årsmøte kl 18.30
LFPS Akershus
Ski eldresenter

18.
26.
26.

April
02.
07.
09.
10.
30.

Medlemsmøte
Medlemsmøte
Medlemsmøte
Medlemsmøte/foredrag
Medlemsmøte

NHF Halden/Aremark
NHF Nittedal/Hakadal
NHF Rygge og Råde
LKB Østfold
NHF Indre Østfold

Mai
07.
12.
14.

Medlemsmøte
Sommer møte
Medlemsmøte

NHF Halden/Aremark
NHF Nittedal/Hakadal
NHF Rygge og Råde

NHF Eidsvoll – har ukentlige aktiviteter, kontakt laget.
Hver torsdag kl 18.-21. – Eidsvoll Verk skole –
velkommen til alle!
Torsdag: Bowling - LFS Akershus
Lørdag: Varmtvannsbading - NHF Onsøy
NASPA tilbake på lærings- og mestringssenteret
Aker Sykehus – bygning 41

Juni
02.
07.
11.
11.

Ut på tur/påmelding
Sommar avslutning
Sommer avslutning
på Sandstangen
Sommer avslutning

NHF Halden/Aremark
LKB Østfold
NHF Indre
Østfold
NHF Rygge og Råde

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.

✁

Innmelding i Norges Handikapforbund
Medlemstype (velg én)

Navn:

Hovedmedlem - kr 300

Adresse:

Husstandmedlem - kr 150 *

Postnummer:

Juniormedlem (0-16 år) - kr 50 *

E-post:

* For husstands- og juniormedlemskap
forutsettes et hovedmedlem i husstanden.
Medlemsnummer til hovedmedlem:

Poststed:

Telefon/mobil:
Fødselsdato og år:
Kategori:

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 landsforening av NHF

Funksjonshemmet

Pårørende

Interessemedlem

Sted/dato:
Underskrift:

Norges Handikapforbund
Svarsending 0047
0090 Oslo

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.
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omsorg
glede
fellesskap
mestring

Avlastningstilbud for barn og unge
Vi tilbyr avlastning i helger, ferier og ukedager. Vi kan også, i nært
samarbeid med hjemskolen, gi et skoletilbud til barn og unge som
for en periode ikke klarer å følge ordinær undervisning. Vi sørger
for god, individuell tilrettelegging i samarbeid med barnet, foresatte og eventuelle andre instanser.
Skaustua omsorg AS er tilknyttet en gård og er et sted
barn og unge gleder seg å komme til. Vi disponerer en stor
landlig eiendom med blandt annet båt og kan tilby et stort spekter
av aktiviteter fra skogturer med telt, fiske, ski, skøyter, kano, fotball
og kjøkkenhage til inneaktiviteter som forming, snekring, matlaging og mekking +++.
Barna lærer å mestre dagliglivets utfordringer gjennom glede, fellesskap, omsorg og bekreftelse. Foreldre, som av forskjellige grunner trenger avlastning, skal vite at deres barn trives og har det bra.

Kontaktinformasjon:
Skaustua Omsorg AS
Skjellfossvn. 288
1827 Hobøl

Daglig leder: Kari Thømt
Telefon:
47 90 31 96
e-post:
ka-tho@online.no
• Elektro • Rør • Ventilasjon
• Telematikk • Sikkerhet

Vi utfører service
og nyinstallasjoner
Ring din lokale samarbeidspartner
Bravida på telefon 69 35 94 00
Bravida Norge AS
Postboks 1420, NO-1602 Fredrikstad
Telefon +47 69 35 94 00 – www.bravida.no

• Rør- og elektrikerservice
• Datanettverk
• Sikkerhet, overvåkning og alarm
• Nyanlegg og utbedring av gamle anlegg

Nyt et opphold på

• Spesialister på restaurering av bad

Quality Hotel & Resort Sarpsborg

Quality Hotel & Resort Sarpsborg l choice.no l superland.no

30

Moss
Sarpsborg
Fredrikstad
Ski

Tlf. 69 26 26 00
Tlf. 60 10 22 50
Tlf. 69 35 94 00
Tlf. 64 91 85 00
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Lokallag i Norges Handikapforbund Øst
NHF Bærum
Leder: Erik Strøm
Nadderudveien 17, 1357 Bekkestua
e-post: post@nhf-baerum.no
Hjemmesider: www.nhf-baerum.no

NHF Skiptvet
Leder: Inger Johansen
Damvn. 1, 1816 Skiptvedt
Tlf: 69 80 95 19
e-post: britholm1@gmail.com

LFN Østfold
Leder: Jane Anita Jensen
Tråklestinget 29, 1537 Moss
Tlf: 69 25 95 75 / 995 94 760
e-post: j-anita@online.no

NHF Eidsvoll
Leder: Marry Johansen
Fjellet 25, 2070 Råholt
Tlf: 900 75 488
e-post: nhfeidsvoll@gmail.com

NHF Skedsmo
Leder Joakim Taaje
Holmsensvei 139
2010 Strømmen
Tlf. 951 31 663
e-post: joakim.taaje@getmail.no

Landsforeningen For Polioskadde:
LFPS Akershus
Leder: Bernt Støylen
Postboks 95, 2001 Lillestrøm
Tlf: 926 13 459
e-post: post@lfps-akershus.no
Hjemmeside: http://lfps-akershus.no

NHF Enebakk
Leder: Johan Sundby
Øyerenvn. 25, 191 Flateby
Tlf: 64 92 81 37 / 911 65 751
e-post: johansu@online.no
NHF Fredrikstad
Leder: Jan Kenrick Glad Jackson
Åbyggevn. 5, 1636 Gamle Fredrikstad
Tlf: 454 53 468
e-post: kenrick@jackson.kz
NHF Halden / Aremark
Leder Lill Hansen
Rokkeveien 28, 1778 Halden
Tlf: 934 56 788
epost: post@nhfhalden.no
Hjemmesider: http://nhfhalden.no/
NHF Indre Østfold
Leder: Unni Hegle
Romundsvn. 20, 1832 Askim
Tlf: 413 28 268
e-post: uhegle@online.no
NHF Lisleby
Gunnar Johannesen
Nilsbakken 4, 1617 Fredrikstad
Tlf: 99363746
NHF Moss og omegn
Leder: Simen Aker
Byfogd Sandbergsgt. 11 C, 1532 Moss
Tlf: 924 14 002
e-post: simen.a@online.no
NHF Nittedal / Hakadal
Leder: Eivind Vinsrud
Rulseveien 7, 1484 Hakadal
Tlf: 911 44 163
e-post:eiv-vins@online.no
NHF Onsøy
Leder: Egil Eriksen
Øienkilveien 20, 1621 Gressvik
Tlf: 69 33 13 56 / 908 35 957
e-post: kari-ove@online.no
NHF Rakkestad
Kontakt regionkontoret
NHF Rygge og Råde
Leder: Ragnhild S Hartviksen
Teigeveien 12 D, 1640 Råde
Tlf: 95 77 55 46
e-post: ragnhsk@online.no
NHF Rælingen
Leder: Rolf Svendsen
Oskar Braatensvei 17, 1472 Fjellhamar
Tlf: 930 46 917 (Rolf Svendsen)
e-post: rolf-svendsen@live.no
NHF Sarpsborg
Leder: Egil Schjolden
St.Hansvn. 24 c, 1727 Sarpsborg
Tlf: 69 15 20 81
e-post: egil.schjolden@gmail.com

NHF Nes/Ullensaker
Leder: Liv Liberg
Gunnerudberget 2 a, 2162 Brårud
Tlf: 63 90 92 45 / 924 85 510
e-post: li-libe@online.no
NHF Nannestad / Gjerdrum
Leder: Åse Olsen
Nannestadveien 339, 2032 Maura
Tlf: 971 12 021
e-post: aas-ols@online.no
NHF Vestby / Ås
Leder: Arne Th. Bergersen
Brevibråtevn. 23, 1555 Son
Tlf: 64 95 92 89 / 970 60 259
e-post: atberger@online.no
Arbeidsmiljøskaddes Landsforening:
ALF Akershus
Leder: Tom Vernang
Steinsleppen 9, 1405 Langhus
Tlf: 67 87 37 46
e-post: t-egil-v@online.no
ALF Østfold
Kontaktperson Terje Holm
Lundeveien 53, 1816 Skiptvet
e-post: britholm1@gmail.com
Handikappede Barns Foreldreforening:
HBF Akershus
Fungerende leder Cathrine Bakken
Leppenvegen 1 A, 2005 Rælingen
e-post: akershus@hbf.no
HBF Østfold
Leder: Ingunn H Sand Fosser
Løkenveien 235, 1860 Trøgstad
Tlf: 906 69 603
e-post: inghfs@online.no
Landsforeningen for Ryggmargskadde:
LARS Øst / Oslo
Kontakt NHF Oslo
Lansforeningen For Amputerte:
LFA Akershus / Oslo
Leder: Per Hovden
Strømsvn. 93, 2010 Strømmen
Tlf: 63 81 31 30 / 905 58 476
e-post: perhovd@online.no
LFA Østfold
Leder: Kari Jansen
Åsengvn. 7, 1793 Tistedal
Tlf: 69 19 23 69 / 480 74 125
e-post: bjorn.helgesen@maik.no
epost: karia.jansen@gmail.com
Landsforeningen For Nakkeskadde:
LFN Akershus
Leder: Åse Olsen
Postboks 95, 2001 Lillestrøm
Tlf: 63 99 88 48/971 12 021
e-post: aas-ols@online.no
Hjemmeside: www.lfnakershus.no

LFPS Østfold
Leder: Evy Gunn Hultberg
Brønnhøyden 15, 1768 Halden
Tlf: 69 18 82 48 / 480 42 116
e-post: post@lfps-ostfold.no
Hjemmeside: www.lfps-ostfold.no
Landsforeningen For Slagrammede:
LFS Akershus
Leder: Odvar Jacobsen
Myrvangv. 21 A, 1344 Haslum
Tlf: 907 48 521
e-post: odvar.jacobsen@bama.no
LFS Østfold
Fungerende leder Jan H Spenning
Nybråtveien 53, 1832 Askim
Tlf: 480 47 543
Epost: jan.h.spenning@gmail.com
Landsforeningen for Kvinner med
Bekkenløsningsplager:
LKB Akershus
Kontaktperson:
Synne Myhre
Røsslyngvegen 23
2052 Jessheim
Tlf: 926 44 208
epost: synnemyhre@hotmail.com
LKB Østfold
Leder: Anette Simonsen
Odinsvei 15 A, 1781 Halden
Tlf: 974 84 006
e-post: anesim@online.no
Norges Handikapforbunds Ungdom:
NHFU Øst
NHFU er en egen organisasjon,
men vi har ført den opp på denne
oversikten da vi har et godt og
utbredt samarbeide.

Landsforeninger uten egen
lokallag i region Øst:
Norsk forening for Arvelig Spastisk
Paraparese/Ataksi:
NASPA
v/ Geir Eriksen
Rugdevn. 57, 1476 Rasta
Tlf: 63 00 26 67 / 997 24 376
e-post: geir.eriksen@getmail.no
Fotfeilforeningen:
Lars Tore Dystvold
Bekkesvegen 83, 2315 Hamar
Tlf: 480 24 811
e-post: leder@fotfeilforeningen.no
Landsforeningen for Arthrogryposis
Multiplex Congenita:
AMC
Leder Lena Karlsen
Tlf. 901 52 674
Epost: leder@amc-foreningen.no
Hjemmeside: www.amc-foreningen.no
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