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Norges Handikapforbund Øst Regionstyret
Regionleder
Tove M. Larsen
H. Halvorsens vei 15 a, 1734 Hafslundsøy
Tlf: 951 03 796
tove.larsen65@gmail.com

Ken (Jan Kenrick Glad) Jackson
Åbyggeveien 5, 1636 Gamle Fredrikstad
Tlf: 454 53 468
kenrick@jackson.kz
Sonja Sandbakk
Hagasletta 4 B, 2150 Årnes
Tlf: 951 37 473
sandbakksonja@gmail.com

1. Nestleder - organisatorisk
Arild Karlsen
Skytterveien 14, 1710 Sarpsborg
Tlf: 977 47 975
arild.karlsen@getmail.no

Varamedlemmer:
1. vara Simen Aker (møtende)
Byfogd Sandbergsgt. 11 C, 1532 Moss
Tlf: 924 14 002
simen.a@online.no

2. Nestleder - politisk
Tone Lillestølen
Prost Kroghsv. 29, 1710 Sarpsborg
Tlf: 413 14 267
tone.lillestolen@getmail.no

2. vara Kjerstin Eilertsen
Åsenveien 1A, 1743 Klavestadhaugen
Tlf: 959 35 259
kj-eile@online.no

Styremedlemmer:
Bernt Støylen
Ankersvingen 2, 1358 Jar
Tlf: 926 13 459
2040markus@gmail.com
Willy K Aagaard
Skogheim, Rute 503, 1766 Halden
Tlf: 472 76 501
w.k.aagaard@gmail.com
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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3. vara Egil Schjolden
St. Hans veien 24C, 1727 Sarpsborg
Tlf: 907 50 326
egil.schjolden@gmail.com
NHF Øst sin administrasjon:
Schweigaardsgate 12, 0185 Oslo
Regionkontorleder
Hanne Grimstvedt
Tlf: 940 32 887 (kun dagtid)
hanne.grimstvedt@nhf.no

Organisasjonskonsulent
Ann-Karin Pettersen
Tlf: 468 40 025 (kun dagtid)
ann-karin.pettersen@nhf.no
Jobber fast mandager og tirsdager
og onsdager i oddetallsuker.
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Region Øst gjennomførte årsmøte på Quality Hotell,
Mastemyr 5. april. Forbundsleder Arne Lein var tilstede,
og hilste til årsmøte fra sentralstyret. Til sammen var det
28 delegater og 8 observatører tilstede.
Årsberetningen viste høy aktivitet i året 2013, og regnskapet viste et underskudd på
kr. 5.000.- Regionens omsetning i 2013 var på kr.2.504.000.-. Årsmøtet vedtok at fra
2015 skal det arrangeres årsmøte hvert 2. år.
1. juni har regionen flyttet til nye kontorer og møterom på Galleriet, Oslo etter å ha
hatt kontorer i 10 år på Ski. For besøkende ligger de nye kontorene meget sentralt
for bruk av tog/buss, og med parkering i kjelleren på Galleriet med heis opp til kontorene. NHFs administrasjon har også kontorer på Galleriet, dette håper vi vil føre til
at ansatte kan spille mer på lag med fagmiljøene i NHF i det daglige arbeidet og øke
arbeidsmiljøet positivt. Det er også viktig at regionen får kr. 120.000,- mindre i utgifter til kontorhold.
9. mai 2014 sendte regjeringen sitt forslag til BPA til Stortinget. Dette er en stor dag,
sa forbundsleder Arne Lein etter at NHF har arbeidet med saken i 25 år. Slik fors
laget er, er dette mer en tjeneste som ytes i hjemmet. Forslaget er tydelig på at BPA
handler om at mennesker skal kunne leve et aktivt liv. Rettigheten er forslått til også
å omfatte støttekontakter og avlastning for familier med barn med nedsatt funksjonsevne.
Det nærmer seg sommer og det er viktig å planlegge aktiviteter til høsten slik at vi
kan nå ut til medlemmene så tidlig som mulig med informasjon.
•	NHF Øst og NHF Oslo skal 15. og 16. oktober arrangere HJELPEMIDDELMESSE
i Ekeberg Idretthall.
•	NHF skal delta i kartlegging av hjelpemiddelformidling, til dette arbeidet
”TRENGER NHF DIN HJELP”- ta kontakt.
•	Regionen vil også til høsten arrangere mange forskjellige temaer på kursene
som er et tilbud til medlemmer og tillitsvalgte, (se kursplan i regionnytt).
Ønsker dere alle en strålende sommer.

Arild Karlsen
fungerende regionleder
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Helt på Grensa - Av: Anne Karin Johansen
En helt vanlig arbeidskollega med litt bistandsbehov når heisen står

På grensen

Medlemsblad for Norges Handikapforbund Øst

1. Mai tale til de «glemte» arbeiderne
I dag gikk jeg i mitt første 1. mai tog. Jeg har hatt muligheten til dette i mange år. Men som
tillitsvalgt i Norges Handikapforbund så var det litt feil. Hvor var de andre rullestolbrukerne?
Hvor var de fra Erlandsen, Edderkoppen eller ASVO? Jeg så en til, som var stolt
Arbeiderparti medlem og det gir meg håp.

Men hvorfor klarer ikke vi som velferdssamfunn å verdsette også denne gruppens arbeidsinnsats. Klarer vi å
finne en parole som støtter de behovene vi alle har for en
verdifull og meningsfull arbeidsdag. Klarer vi å verdsette
den arbeidsinnsatsen som disse arbeidstakerne leverer.
Noen pakker ledninger, noen serverer kaffe og andre
makulerer papir. Jeg vet av egen erfaring at de setter stor
ære i dagens arbeidsoppgaver.
Fravær er det lite av og de stiller trofast opp, men har de
sin egen fagforening eller fane de stolt kan gå bak? Skulle
gjerne ha vært sammen med dem når lønnsavtaler ble
avtalt. Hvordan fungerer HMS avtalen? Det kan godt
hende at alt dette blir tatt vare på, men det jeg er redd for,
er at disse arbeidsplassene ofte er plasseringer som
kommunene lager for å oppbevare mennesker. Det er
billigere å samle dem på ett sted, og penger får de jo gjennom NAV og det er flott.
Noen mennesker har nok med å organisere hverdagen sin
og bør kunne velge å si nei takk til fast arbeid. Det skal vi
respektere fullt ut. Men stikkordet er valg, Vi må kunne gi
alle ett tilbud. Dette er ikke kritikk av systemet sådant,
fordi jeg vet at de som jobber på ASVO er glad i jobben sin.
Jeg kjenner også unge mennesker som får en utdannelse
for det sier loven at de skal ha, men den samme loven sier
ingenting om arbeid. Når får vi en lov som gir oss rett på
en arbeidsplass. Ikke et dagtilbud - Alle har godt av å
mestre.
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Det har vi sett når vi sloss for Erlandsen. Alle trenger ett
nettverk, det vet alle voksne mennesker. Vi trenger store
bedrifter og vi trenger små. For 30-40 år siden kunne
enkelte mennesker med bistandsbehov få jobb i ordinære
bedrifter.
Søsteren min på TRIO VING var støtte for en arbeids
kollega med spesielle behov i mange år, og det fungerte.
Dagen startet med litt planlegging og arbeidsoppgavene
var kjente og kjære. Men for bedriften var hun som alle
andre - en ressurs. Nå hadde jeg kanskje muligheten til å
be om en sånn parole i årets tog, men jeg er også feig. Jeg
vil ikke være ett menneske med bistandsbehov i alle sammenhenger. Jeg ville bare være ett vanlig LO medlem eller
partileder. Så jeg ber om unnskylding for det. Men jeg
utfordrer neste års komité til å tenke på hvordan vi kan
støtte alle. Så skal jeg prøve å drikke kaffe på Erlandsen
og jobbe i det stille. Jeg vil gratulere alle våre arbeidere
som ikke føler seg hjemme i 1. mai toget. Vi prøver igjen
til neste år. Stå på uansett hvor du jobber.
Til alle arbeidsledere og politikere, ta vare på dine
arbeidskammerrater og vis dem hva de er verd.

Redaktørens spalte

Redaktøres
spalte
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Da var det tid for ny utgave - sommerutgave av regionnytt. Dagene går
fort her i NHF Øst, og siden jeg jobber kun 50 % går tiden veldig fort
for meg. Jeg er nok ikke alene om å synes at tiden flyr.
Sommeren er her, og vi har feira 1. mai og noen har gått i
1. mai tog for første gang, se «Helt på grensen» med Anne
Karin Johansen. 17. mai ble en flott dag, og mange var nok
på Eidsvoll for å feire Grunnlovsjubileumet.
Sommeren er en rolig tid i lokallagene, og mange tar seg
en velfortjent ferie. Det er høy aktivitet i Øst, med mange
kurs og møter, og da er det godt med en pust i bakken. Selv
skal jeg i år som i fjor, ta sommerferien litt på sparket. Blir
vi så heldig med været i år som i fjor, blir det nok ingen
utenlandsferie, det er helt sikkert. Man trenger ikke å reise
langt for å senke skuldrene og nyte fridagene. Jeg håper at
alle dere får en fin sommer for plutselig er høsten her.

Myke sider med oppskrift på tilbehør til sommermat,
SuDoku og kryssord har vi også med. Vet at mange setter
pris på våre myke sider. Hvis dere har noen oppskrifter
eller annet dere ønsker å dele, er det bare å sende inn til
meg.
Da vil jeg bare ønske dere alle en riktig god lesning
og en riktig GOD SOMMER!

Ann-Karin Pettersen

Jan Arne Dammen bidrar med stoff i bladet vårt denne
gangen også. Tusen takk til Jan Arne som alltid stiller opp
med hyggelige artikler.
«Ikke lenger et spøkelse» handler om en gutt som har CP
og bor i Uganda. Norges Handikapforbund driver et godt
internasjonalt arbeid og jeg synes det fint å ta dette med
informasjon om arbeidet deres i vårt blad.
Vi har med en fin feriefortelling fra familien Rekstad/
Barslund, om kanalferie med rullestol. Vi er glade for
bidrag fra våre medlemmer.

«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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Kongens fortjenestemedalje
til Diane Hanisch
Diane Hanisch, tidl. generalsekretær for Ridderrennet gjennom 23 år er tildelt Kongens
fortjenstmedalje. Medaljen ble delt ut av ordfører i Øystre Slidre Kjell Berge Melbybråten.
Diane var generalsekretær i foreningen Ridderrennet fra 1989 - 2011, hvor hun ga
seg etter 23 års utrettelig arbeid for saken.
■ Av: Jan Arne Dammen

Ridderrennet er, med sine 400-500 deltakere, verdens
største årlige vintersportsuke for syns- og bevegelseshemmede. Arrangementet finner i år sted for 51. gang og er for
mange årets høydepunkt. Ridderuka er noe deltagerne ser
frem til og trener til gjennom hele året. Ridderrennet er en
unik møteplass for mennesker med og uten funksjonshemminger, hvor deltakerne får tildelt en egen ledsager
som de trener med gjennom hele uken. Ungdommene som
fungerer som ledsagere er studenter fra ulike høgskoler,
og dette er for mange deres første personlige møte med
mennesker med ulike funksjonshemminger.
Dette arrangementet har utover deltakere og ledsagere
også flere hundre frivillige, inkludert forsvaret. Dette innebærer at mange oppgaver må planlegges og koordineres,
og hvert år må sponsormidler skaffes for at arrangementet
skal kunne realiseres.
Diane Hanisch var enestående til både å ha det store overblikket, samt ha øye for detaljer. Hun kjente mange mennesker, og snakket like gjerne med kongehuset som med
nye deltakere, og hver gang med like stor entusiasme. Hun
fikk deltakere til å føle at hun brydde seg, at det betød noe
om de deltok, og det gjorde hun virkelig. Mange forteller at
om de ikke fikk meldt seg på, så gikk det ikke lang tid før
Diane var på telefonen for å høre om alt var bra, og om de
ikke hadde tenkt seg på ridderrennet i år. Det har vært
store sko å fylle etter Diane Hanisch, men hun har gitt sin
erfaring videre til styret og den nåværende generalsekretæren, og vi har videreført et velfungerende arrangement
– som vi i stor grad kan takke Diane Hanisch for.
Diane Hanisch var ansatt som generalsekretær i foreningen Ridderrennet, men jobbet langt ut over det hun fikk
betalt for. Ridderrennet var sentrum i hennes liv;
Ridderrennet hadde hun ”med seg” hvor enn hun gikk, og
hun benyttet enhver anledning til å fremme Ridderrennets
sak. Dette kunne være både i forhold til rekruttering av nye
deltakere, å spre kjennskapet til Ridderrennet, og i forhold
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til den store oppgaven: hvert år å skulle skaffe økonomisk
støtte til gjennomføringen av arrangementet.
Om noen kan betegnes som en ildsjel så er det Diane
Hanisch. Hun har alltid brent for Ridderrennets sak, og selv
om hun er gått av som generalsekretær, har Ridderrennet
stadig en stor plass i hjertet hennes. Ridderrennet hadde
aldri utviklet seg og blitt til det som det er i dag: ”verdens
største årlige vintersportsaktivitetsuke for mennesker med
funksjonshemminger”, uten det engasjement og store
utrettelige arbeid av Diane Hanisch.

Rørt Diane
- Dette er utrolig sterkt. Dette gjør meg veldig glad. Jeg vil
takke Erling Stordal for det privilegiet å jobbe med han
gjennom mange år. Takker grunnpilarene i ridderrenn
arrangementet, helsesportssenteret, forsvaret. En glede å
jobbe med slike som dere! Takker alle som har vært med.
Alle støtteapparatene rundt et ridderrenn … og dere del
takere, som gjør at vi kommer til Beitostølen. Takk til alle
dere som har vært med gjennom alle årene. Og alle nye jeg
har blitt kjent med, sa en rørt Diane Hanisch.

Medlemsblad for Norges Handikapforbund Øst

regionnytt

Ridderdagene på Storedal
- med nye spennende aktiviteter
Fra 5. til 7. september arrangeres Ridderdagene på Storedal Kultursenter i Skjeberg. Arrangementet
som er en videreføring av Erling Stordals filosofi om økt livskvalitet for funksjonshemmede gjennom
aktiviteter i friluftsliv, kultur og natur, utvides i år med seiling, truger på barmark og klatring.
De minste kan glede seg til arkeologisk utgraving, snekring av fuglehus og hoppeslott.
■ Av: Jan Arne Dammen

Dette arrangementet ble arrangert
for aller første gang i fjor med over
hundre deltagere og var så vellykket
at Ridderdagene blir en fast årlig
aktivitets- og kulturhelg.
– Vi har i år flere nye aktiviteter og her
møtes barn og ungdom med eller
uten funksjonsnedsettelse sammen
med sine familier. De kan velge i aktiviteter som Ridderrittet, som er et
sykkelritt med valgfrie distanser på 3,
10 eller 50 km, laserskyting, orientering, bueskyting, ridning, klatrevegg,
«arkeologisk utgraving for barn», seiling, snekring av fuglehus og ulike
speideraktiviteter, forteller prosjektleder Diane Hanisch.
På det rikholdige programmet står
også ridderturnering, grilling, konsert og friluftsgudstjeneste i amfiteateret og overnatting i
telt/lavvo. En viktig del av Ridderdagene er samarbeidet
med speiderne og Friluftslivets dag.
– I teltleieren vil de ta del i speideraktivitetene og kunne ta
del i det sosiale samværet som miljøet i en teltleir gir.
Speiderne fungerer som faddere og hjelper til med praktiske utfordringer og vil være vertskap i teltleiren hvor det
blir felles måltider, sier Diane.
Samarbeidet med speiderne er en viktig del av konseptet,
hvor arrangementets målsetning om integrering og sosialt
samvær mellom funksjonshemmede og funksjonsfriske
barn og unge blir ivaretatt.
– I tillegg arrangeres Tahirlekene som en del av
Ridderdagene. Her deltar barn og ungdom i forskjellige
ferdighetsaktiviteter hvor fellesskap og samarbeid er viktig, forteller hun.
Til et så stort og variert arrangement trengs det mange frivillige som kan stille opp. Sarpsborg Sykleklubb er ansvarlig for den arrangementstekniske gjennomføringen av
Ridderrittet. Studenter fra United World College er ledsa-

gere og hjelper de funksjonshemmede med praktiske oppgaver. Speidergrupper i Sarpsborg distriktet bistår med
praktisk hjelp, og Hurdal syns- og mestringssenter stiller
med tandemsykler til Ridderrittet.
– Vi er så heldige at vi har et stort og profesjonell apparat
av frivillige medarbeidere til å hjelpe oss. Mange av dem
har også flere års erfaring med å arrangere Ridderuken og
Ridderrennet på Beitostølen, sier Diane.
Storedal Kultursenter ligger i Skjeberg utenfor Sarpsborg
og ble grunnlagt av Erling Stordahl i 1970. På sin farsgård
her i Skjeberg bygget han opp Storedal Kulturenter som er
spesielt tilrettelagt for funksjonshemmede.
– Erling var kjent for sitt mangeårige arbeid for idretts- og
helsefremmende tiltak for funksjonshemmede både i innog utland. Han var også ildsjelen bak etableringen av
Beitostølen Helsesportssenter og grunnla i 1964 Ridder
rennet, forteller primus motor Diane Hanisch.
Ønsker du å bli med?
Mer info og program på www.ridderdagene.no
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Rammeavtaler styrer
hjelpemiddelinnkjøpene
Har du hatt et hjelpemiddel du har vært fornøyd med i mange år, blir du kanskje ikke
så fornøyd når ergoterapeuten i kommunen eller hjelpemiddelsentralen sier at du ikke
kan få maken når det gamle er utslitt. Men det er en årsak til at det er sånn.
■ Av: Bente Kaldheim, rådgivning og utredning Hjelpemiddelsentralen

NAV kjøper hjelpemidler for ca. 4,5 milliarder kroner årlig.
Bare i Oslo og Akershus leverte vi ut hjelpemidler for 503
millioner kroner i 2013. Men hjelpemiddelsentralene kan
ikke bare kjøpe inn de hjelpemidlene de ønsker. NAV må
forholde seg til lov og forskrift om offentlige anskaffelser
som gir føringer og pålegg for anskaffelsesprosessen.

Har du en varig nedsatt funksjonsevne og trenger en toalettstol med ben, som er post 1 i hygieneavtalen, så får du
en Swift Kommod fra Etac AS. I denne posten er det ikke
flere produkter i avtalen. Trenger du en dusj- og toalettstol
med hjul, som er post 3, finnes det tre rangerte produkter.
Aquatec Ocean fra Invacare AS er rangert som førstevalget
i denne posten.

Mange hensyn å ta
I anskaffelsesprosessen er det mange hensyn som skal
ivaretas. Brukernes behov står i fokus for å sikre riktig
hjelpemiddel og tilstrekkelig sortiment. Det må fremkomme hvilke standarder de ulike produktene skal oppfylle. Det stilles miljøhensyn i anskaffelsen, og leveran
dører må forplikte seg til å respektere grunnleggende
krav til menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter.
Gjennom anskaffelsene skal NAV også stimulere til nyskapning og innovasjon, og det skal vurderes om gjenbruk av
hjelpemidlene som anskaffes er hensiktsmessig. Pris er
også viktig.
En anskaffelsesprosess ender opp i en rammeavtale. I dag
finnes det sentrale rammeavtaler på de fleste hjelpe
middelområdene. Rammeavtalene gjelder som regel i fire
år. Etter det må det gjennomføres nye anskaffelsespro
sesser.

Nye rammeavtaler i april
I april ble det inngått to nye rammeavtaler. Den ene for
hygieneprodukter, den andre for personløftere, seler og
seil. I disse rammeavtalene er det poster for de ulike produktgruppene, og en rangering av produktene. Det er til
sammen 23 poster i rammeavtalen for hygieneprodukter. I
rammeavtalen for personløftere, seler og seil er det sju
poster.
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Førstevalget må vurderes
Det skal alltid først vurderes om førstevalget dekker behovet ditt, før produktene som er rangert som nummer to og
tre vurderes. Dersom du ikke kan bruke førstevalget, så må
det dokumenteres skriftlig i søknaden. Hjelpemiddel
sentralen må registrere dokumentasjonen i sitt datasystem, og Riksrevisjonen vil kunne ta stikkprøver på at avtalene følges når de gjennomfører revisjoner. Hvis ingen av
produktene i rammeavtalen dekker behovet ditt, er det
mulig å søke om dispensasjon.
Så, hvis dusj- og toalettstolen din går i stykker, kan det
være at du får en ny stol med et annet merke enn den du
hadde. Men du skal få dekket behovet ditt, selv om du ikke
får velge merke.

Sjekk hjelpemiddeldatabasen
Vil du vite mer om rammeavtalene NAV har inngått, finner
du informasjon om avtalene i «Produkt- og prisoversikten»
på www.nav.no og på www.hjelpemiddeldatabasen.no. På
hjelpemiddeldatabasen finner du også bilder av produktene, artikkelnummer, mål og spesielle egenskaper. Alle
fremtidige rammeavtaler vil bli lagt ut på hjelpemiddel
databasen. Så det er like greit å gjøre seg kjent med den,
først som sist.
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Ikke lenger et spøkelse
Den lille cp-rammede gutten Sunday ble kalt et
HELSEFERIE
I VAKRE
OGble
spøkelse
og levde i skjul. En
foreldregruppe
vendepunktet
for hamOMGIVELSER
og moren.
TRYGGE

Annonsen skal settes på tekstside

Tren når
Varmtvannsbasseng og
kantreningsfasiliteter
Tre år du
gamle
Sunday bor i Uganda,
men så svært lite av
solen de
to
første
årene
av
sitt
liv.
Sunday
har cerebral
slapp av
Komfortable
rom
parese, og folk i landsbyen trodde funksjonshemmingen
når
duHan
må!
skyldtes
hekseri.
ble kalt etFullpensjon
spøkelse, og moren Agnes
24-timers
helsefaglig
tilbud
■ Tekst/foto: Peter Mbuguah. Oversatt
og bearbeidet
av Karen
Kvam

trodde den beste måten hun kunne
Kafé beskytte
Godt, sønnen på var
åpent
alle dager
ved å skjule ham innendørs. Hun
og sønnen
ble stadig mer
isolert.
Galleri Godthaab,
– Folk kalte meg spøkelsesmoren.
Det var utrolig
vondt,
underholdning
og
aktiviteter
sier Agnes.

Livstruende ekskludering
I land som Uganda tror ofte foreldre med funksjonshemmede barn at de er alene om å ha et barn som er annerledes. Ikke sjelden holdes barna skjult, de vokser opp uten
kontakt med jevnaldrende og blir frarøvet muligheten for
skolegang. Ekskludering og stigma setter også liv i fare.
Mange funksjonshemmede barn dør, fordi helsetilbudet er
Rehabilitering eller Helseferie på Godthaab
for dårlig, og fordi foreldrene
mangler kunnskap om hvorwww.godthaab.no
dan de kan ta vare
på
barna.
Fordi
disse barna blir sett på
Gamle Ringeriksvei 148, 1356 Bekkestua
som en byrdeTelefon:
eller 67en83forbannelse,
møter mødrene deres
60 03 / e-post: booking@godthaab.no
også press fra omgivelsene om å la dem dø.

boerne har endret oppfatning av Sunday. Han er glad i å
fortelle historier og er ofte omringet av landsbyboere som
vil høre på. I dag er Agnes selv leder for en foreldregruppe,
og hun sparer til en liten butikk for å forsørge seg selv og
sønnen.
– Og Sunday er skrevet inn på skolen, forteller hun mens
hun smiler.

Etablering av foreldregrupper er en viktig del av Norges
Handikapforbunds arbeid i Uganda, der Agnes og Sunday
bor. Gjennom foreldregruppene lærer foreldrene å stelle
og mate barna, kommunisere med dem, forebygge og
behandle sykdom og stimulere dem til lek og aktivitet. Sist,
men ikke minst, blir foreldrene fortalt at barna har egne
rettigheter og en mulighet til et verdig liv, hvis det bare blir
lagt til rette for det. Slik redder foreldregruppene liv og gir
barna en framtid de ellers ikke ville hatt.

Foreldregruppa ble et vendepunkt
Agnes ble med i en foreldregruppe etter at svigermoren
tvang henne til å ta med seg sønnen og forlate familiehjemmet. Gruppa ble et vendepunkt for Sunday og Agnes. Agnes
skjønte at hun ikke var alene, hun lærte hvordan hun skulle
forholde seg til sønnens funksjonshemming og fikk bedre
selvtillit. Nå har Sunday lært å spise på egen hånd, har fått
egne venner og elsker å leke utendørs. Også landsby

NB!!
DENNE ANNONSEN
Fakta: Norges Handikapforbund
støtter foreldreSKAL STÅ ALENE PÅ
grupper i ulike former i Uganda, Malawi, Lesotho,
TEKSTSIDE
Zambia og Palestina. Bare i Uganda
vil nærmere 1000
foreldre og barna deres ha fått hjelp gjennom en foreldregruppe i løpet av 2014.
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På ferie med rullestol –
del 2
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.

Skulle uhellet være ute i Spania!
Sol Mobility er den foretrukne leverandør av tekniske hjelpemidler og samarbeider tett med de største turoperatørene og hotellene. De har et omfattende utvalg av tekniske
hjelpemidler som vil avhjelpe deg slik at du får mest mulig
utbytte av ferien din. De dekker hele Gran Canaria, men har
et spesielt fokus på besøkende som bor i Maspalomas,
Meloneras, Playa del Ingles, San Augustin, Arguineguin,
Patalavaca, Tauro, Puerto Rico, Amadores og Mogan.
http://www.solmobility.com.

Hvis du har andre hjelpemidler, skal du søke om å få ta
dette ut av landet. Vi ber om at du tar kontakt med oss for
nærmere informasjon dersom dette er aktuelt for deg.

Reparasjoner i utlandet
Så lange du har meldt fra til oss om at du tar med hjelpemidlet til utlandet i forkant av reisen, har du rett til å få det
reparert dersom det går i stykker. Du har selv et ansvar for
å finne et verksted som kan utføre reparasjonen og du må
selv betale for reparasjonen. Utgiftene får du refundert av
NAV Hjelpemiddelsentral i etterkant.

Hjelpemidler i ferien
Skal du på utenlandsreise, ta kontakt med NAV Hjelpe
middelsentral i forkant av reisen for en gjennomgang av
hjelpemidlet og evt. avklaring av reparasjon.

God forberedelse – vellykket ferie!
Det kan være en utfordring dersom et hjelpemiddel går i
stykker når du er på reise, og spesielt dersom du er i utlandet. Mange av de problemene som kan oppstå kan forebygges eller i alle fall reduseres dersom vi planlegger sammen
før du reiser. Vi ber derfor om at du tar kontakt med oss i
god tid før reisen slik at vi får gjort det vi kan for at reisen
skal bli vellykket.

Om hjelpemidlet går i stykker, kan det være en nokså fortvilet situasjon. Selv om du har et selvstendig ansvar for å
få hjelpemidlet reparert, bistår vi gjerne med råd og veiledning. Vi oppfordrer deg om at du kontakter oss for avtale
om reparasjon før arbeidet iverksettes slik at vi sammen
kan finne en best mulig løsning på de problemene som har
oppstått.

Elektrisk rullestol på fly
Transport av elektriske rullestoler med fly er strengt regulert på grunn av flysikkerheten. De fleste flyselskaper
aksepterer elektriske rullestoler som bagasje, men sjekk
gjerne ut med flyselskapet i forkant av reisen.

Kan du ta med hjelpemidler til utlandet?
I utgangspunktet kan du ta med hjelpemidlene dine på
ferier og kortere opphold i EØS-land. Dersom du har manuell eller elektrisk rullestoler eller annet mekanisk forflytningsmiddel, har du en rett til å ta disse med deg til et EØS/
EU-land. Du må imidlertid ta kontakt med vårt Kundesenter
før du reiser slik at vi får dette registrert i tilfelle det skulle
skje noe med hjelpemidlet under reisen.
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Ved transport i fly forutsettes det at produsenten garanterer at batteriene er lekkasjefrie og riktig merket med følg
ende tekst: «This battery is non-spillable as defined in IATA
Dangerous Goods Regulations Pacing instruction 806,
Special Provision A67». Alle elektriske rullestoler utlevert
etter år 2000 skal ha batterier som er godkjente for tran
sport i fly.
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Under flyreisen skal batteriene fysisk kobles fra det elektriske systemet på rullestolen, slik at batteriene er helt
(galvanisk) atskilt fra resten av elektronikken. Dette gjøres
som oftest ved å koble ut hovedsikringen på rullestolen.
Hvordan du gjør dette på de forskjellige modellene varierer, vi henviser her til bruksanvisningen. Du finner også
ofte spesifikke tips for hva du bør tenke på i forbindelse
med flyreiser i bruksanvisningen.
I noen tilfeller krever flyselskapet dokumentasjon på at den
elektriske rullestolen har batteri som er godkjente for
transport i fly. Dersom du har bruk for denne dokumentasjonen - ta kontakt med oss.

Lading i utlandet
Ladere som leveres ut fra NAV sammen med den elektriske
rullestolen, skal kun brukes i stikkontakter med nettspenning 220V. Dette er vanlig nettspenning i Norge. Hvis du reiser til et land med en annen nettspenning i stikkontaktene,
må du enten ha en omformer eller kjøpe/låne en lader tilpasset nettspenningen i landet du reiser til. Dette må du
skaffe selv. Kontakt oss gjerne hvis du har spørsmål rundt
dette.
Husk at stikkontakter i utlandet kan være ulike de i Norge,
og at du da må ha en adapter for at laderen skal passe i
stikkontakten. Adaptere kan kjøpes i de fleste elektrobutikker.

Skade på hjelpemiddel ved flyreise
Vi oppfordrer til at du umiddelbart etter uthenting av hjelpemidlet sjekker det for evt. transportskade. Hvis så er tilfelle må dette meldes omgående til flyselskapet. Du vil da
få et referansenummer og kontaktinformasjon som oversendes til NAV Hjelpemiddelsentral Sør-Trøndelag. Flysel
skapet dekker reparasjon inntil 1.000 euro.
Hjelp på flyplassen Trenger du hjelp på flyplassen kan du
kontakte Avinor for assistanse. Se linken nedenfor for mer
informasjon. Her finner du også informasjon om hjelpemidler på fly. http://www.avinor.no/avinor/bagasjeoginnsjekking/60_Assistanse/

Annonsen skal settes på tekstside

Generelt
Oppsummert er vårt generelle råd at god planlegging og
forberedelse gir størst mulighet for en problemfri reise og
en best mulig løsning dersom det mot formodning oppstår
skade eller problemer med ditt hjelpemiddel. Vi vil gjerne
bistå til at du får en så vellykket reise som mulig, dette fordrer at du tar kontakt med oss i god tid før reisen slik at vi
sammen både får forberedt og planlagt best mulig.
Kilde: NAV
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Hentet inspirasjon i Trøndelag
I år braker det løs med Hjelpemiddelmessa Øst igjen. 15. og 16. oktober
fylles Ekeberghallen av spennende utstillere - vi lar oss inspirere av
Midt-Norsk Hjelpemiddelmesse i Trøndelag i mai.
■ Tekst og foto: Ida C. Freng

Erfaringsutveksling: Organisasjonskonsulentene i henholdsvis
Trøndelag og Øst, Kristian Lian og Ann-Karin Pettersen i diskusjon
foran en utstillingsrampe.

Parkeringsplassen utenfor Trondheim spektrum begynner
å fylles av både HC-biler og små personbiler i det undertegnede og kollega fra NHF Øst Ann-Karin Pettersen
ankommer Midt-Norsk Hjelpemiddelmesse, på jakt etter
inspirasjon til vår egen messe i midten av oktober.
Rett på innsiden av døra finner vi NHF Trøndelags egen
stand, der morsomme – eller er det tragikomiske? – bilder
fra ulike befaringer ruller over et lerret. Like ved siden av
holder ergoterapeutforeningen til.

Vakte oppsikt: Den såkalte «sitte-segwayen» vakte oppsikt både
på messa og i mediene.

– Det er litt store lokaler, men vi har laget egne stands for
landsforeningene, så det fylles godt opp likevel, sier Lian,
som kan vise til rundt 55 utstillere med stort og smått.

– Vi har fått til et godt samarbeid med dem i år. Vi ser at
svært mange av utstillerne ønsker at ergo- og fysioterapeuter tar turen hit, forteller organisasjonskonsulent
Kristian Lian i NHF Trøndelag.

Messehallen er preget av oversiktlighet, god plass i gangarealene og ikke minst utstiller på utstiller og hjelpemidler
av nesten enhver art. Spesielt populær har den såkalte
«sitte-segwayen» vært. Likeledes er manøvreringsløypa,
og det å teste ut ulike sykler. Nytt av året er at svært mange
BPA-leverandører har takket ja til å komme.

Det er sjette gang messa arrangeres. De første fire gangene var det leverandørene som sto for organiseringen, i år
er det andre gang NHF Trøndelag tar jobben alene.

Vi besøkte messa dagen etter at det var foredrag om boligtilpasning, og oppfordringen fra mange av utstillerne er
klare når vi spør hva de ønsker seg i Ekeberghallen:

12

regionnytt

Medlemsblad for Norges Handikapforbund Øst

SuDoku

Regionnytt SuDoku

Mange utstillere: Messa hadde mange, spennende utstillere.
Nytt av året var blant annet flere BPA-leverandører.

– Jeg tror det er viktig med foredrag, gjerne om helt ulike
temaer, begge dagene. Det drar folk, og alle vil vel ha liv og
røre på ei messe? sier Helena Zissis fra Aleris, som driver
med BPA.

7
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6 1 9
2
1 5
6
6
5
9 6
7
3 7
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4 6
6
8 9
3 4
6
7
2 4
3
6
7 4 3
1
1
5
Løsning side 18

Vi vet hva utstillerne vil ha, men hva med dere som skal
besøke messa? Send oss gjerne ønsker om hva dere vil
messa skal inneholde på epost til: ida.freng@nhf.no

Sett av 6. juli for en familiedag i Nesparken i Moss.
Her vil det bli underholdning av Kaptein Rødskjegg
og andre artister. Inngang gratis. Det vil bli mulighet
til å kjøpe mat og drikke i parken. Følg med for mer
informasjon på NHFs Facebook-sider.

HANDIKAPDAGEN
NESPARKEN, MOSS
6.JULI2014.
PARKEN ÅPNER KL.12
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På kanalbåtferie med
rullestol
Sommeren 2013 dro vi på kanalbåtferie i England med vår multifunksjonshemmede gutt
på 7 år. Vi var Bodil, Håkon og Mathias, og så kom Trude, en god venn og mønstret på etter
noen dager. For Håkon har kanalbåtferie vært en drøm i mange år, og etter at han prøvde
dette første gang sommeren 2009, hadde vi lyst til å ta med oss Mathias på en to ukers tur
på kanalene. Erfaringen var så god, at vi har lyst til å dele dette med andre som kanskje
sliter med å finne gode måter å feriere med rullestol.
■ Av: Håkon Rekstad, Bodil Barslund og Mathias

I England er kanalbåtferie svært utbredt. Kanalnettverket
krysser landet på langs og på tvers i et uttall av muligheter,
og det finnes mange båter til leie. For oss med rullestol er
vi avhengig av at båten er tilrettelagt, og gjennom gode
venner fikk vi kontakt med stiftelsen Bruce Wake Charitable
Trust, som eier tre båter som er tilrettelagt for rullestolbrukere. Vi ønsket å leie båten og kjøre den selv, men man
kan også delta på en organisert ferie, hvor båten er bemannet med kaptein, kokk og assistenter (Disabled Afloat).
Å feriere på kanalene i England er ferie utenom det vanlige,
og passet helt utmerket for oss. Etter en halvtimes instruksjon kastet vi loss og seilte av gårde med Charlotte III, en 55
fot lang og 3,5 meter bred båt. Det gis lenger opplæring om
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man trenger det. Vi satte kursen fra Upton upon Severn
nedover Severn, mot Tewksbury, hvor slusemester Bob
hevet oss opp på the River Avon. Derfra tok vi dagene fullstendig med ro, mens vi tøffet oppover Avon helt til Stratford
Upon Avon for å bli der noen dager før vi kjørte samme vei
tilbake. Det geniale med kanalbåtferien, er at selve båten
er et rommelig hjem med alle bekvemmeligheter, som
man kan ha ordentlig avslappende dager i, mens man forflytter seg fra den ene idylliske landsbyen til den neste,
gjennom vakkert Engelsk landskap. Det finnes mange
plasser langs elven hvor man kan fortøye for å lage seg
lunch, eller innta den på en pub, eller også for å overnatte.
Fortøyning er gratis, og krever ingen bestilling. Vi anbefaler
at man beregner ekstra god tid, for å passe på at det ikke
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Her er Mathias på vei ned i båten, og i taket ser man skinnen til
takheisen. Vi benyttet ikke denne, så den ble tatt ut av båten før vi
kom. Mathias trenger ofte å hvile seg, og kunne ligge trygt og godt
og slappe av på sengen mens båten tøffet av gårde til neste landsby. Han var selvsagt også ofte på dekk sammen med styrmannen
og nøt utsikten, luktene og lydene langs elva.

blir stress. Å finne seg en fortøyning før kvelden kommer
er godt, og det blir lettest om man ikke har for høye ambisjoner om å komme langt hver dag. For å komme opp og
ned elven må man gjennom sluser. Bortsett fra den i
Tewksbury, er de fleste manuelle og selvbetjent. Det er
ikke komplisert, men det er en fordel å være to funksjonsfriske til å holde tau og sveive opp og igjen sluseporter.

Dersom man flyr til Heathrow, så er det halvannen times
biltur til Upton, hvor hjemmehavnen til Bruce Wake
befinner seg. Etter litt leting fant vi et svært trivelig taxifirma, Access-taxis, som hadde minibusser med plass til
rullestol og mye bagasje, samt seter som kunne lenes litt
bakover. Det fungerte helt utmerket og sjåførene var trivelige og pratsomme.

Litt om båten.

Viktig for oss var også å reise i et land hvor språket er lett å
forstå for oss, og hvor vi kan gjøre oss forstått ved medisinske situasjoner eller om vi trenger hjelp. Vi hadde forhåndsbestilt på nett noen nødvendigheter som bleier etc, som ble
levert til havnen og lå om bord i båten når vi kom. Vi kunne
skrevet mange sider om denne turen, og delt bilder og historier om fantastisk natur, morsomme episoder, kulturelle
opplevelser i Stratford (Shakespeares fødeby), vakre steder,
gode puber, mektige katedraler og spennende middel
alderarkitektur, men vi lar det være med dette, og håper at
noen av dere som leser dette får lyst til å oppleve sjarmen
og tar dere en ferie på kanalene sånn som vi gjorde.
God tur.

Bruce Wake Charitable Trust eier tre båter, som alle er tilrettelagt for rullestolbrukere. Charlotte III som vi leide er
en såkalt wide beam båt, som betyr at den er nesten dobbelt så bred som tradisjonelle kanalbåter, og dermed også
best egnet til de store kanalene og elvene. De to andre
båtene er såkalte narrowboats, som kan gå på alle kanalene. Båten har rullestolheis både foran og bak. Rampe til
ilandkjøring. Det er selvsagt også romslig nok til at rullestolen kan kjøres gjennom hele båten. Båten er utstyrt med
takheis over en av dobbeltsengene, og har totalt 7 soveplasser, stort bad med dusj/dusjstol og vannklosett. Båten
har 230 volts strøm, og kan også leveres med ekstra aggregat for de som trenger mye strøm til f.eks medisinsk utstyr.
Vinduene i båten er plassert så lavt at man har godt utsyn
fra rullestolen. For de som ønsker det kan man også få
Joystick til styring av båten. Båten har stor septiktank og
kommer med full drivstofftank, som begge deler holdt fint
til vår 14 dagers ferie.

Linker/kontakt:
Båtleie: Bruce Wake Charitable Trust, penny@brucewaketrust.co.uk,
www.brucewaketrust.co.uk/
Organisert tur (ikke privatleie), disabled afloat, www.glosdart.co.uk/
Til/fra Heathrow: Access Taxis, Malvern, matt@malverntaxis.com, www.
malverntaxis.com
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Sommermat
Sitron- og chilimarinert
laksefilet

Lammeburgere med mynteog fetapesto

saften av 1 sitron
revet skall av 1 sitron
2 ss soyasaus
en klype røde chiliflak
1 ss sitron
1 ss mirin
litt salt
ca. 800 g laksefilet, benfri
olivenolje
asiatisk agurksalat

800 g malt lammekjøtt
1 sjalottløk, finhakket
1 ss finhakket mynte
1 hvitløkfedd, presset
1 ts salt
½ ts pepper
½ ts spisskummen
2 ss olivenolje
mynte og fetapesto
4 pitabrød

Rør sammen sitron, soyasaus, chili, mirin og salt i en
bolle. Ha fisken på et fat og hell marinaden over.
La den ligge i 2 timer, snu den hvert 30 minutt.

Bland sammen lam, løk, mynte, hvitløk og krydder i en
bolle. Form til 4 store burgere. Pensle med olivenolje.
Legg på en varm grill, de trenger ca. 4 minutter på
hver side.

Smør aluminiumsfolie inn med olivenolje og legg fisken i
folien. Kast marinaden.
Pakk inn og legg fiskepakken på en grill med sidevarme.
Den trenger ca. 18-20 minutter. Pakk opp og server med
agurksalat.

Asiatisk agurksalat
1 slangeagurk i tynne skiver
½ rødløk, i tynne skiver
1 ts revet sitronskall
1 klype røde chiliflak
1 ss hakket dill
½ dl riseddik
1 ss sitronsaft
1 ts sukker
Ha agurk, rødløk, sitronskall, chili og dill i en bolle.
Rør sammen riseddik,
sitronsaft og sukker og hell
dressingen over salaten.
Bland godt. Salaten smaker best om den kan stå
1 time før servering.
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Legg på pitabrødene, slik at de får litt farge. Server
burgerne med pitabrød og mynte- og fetapesto.

Mynte- og fetapesto
200 g fetaost, smuldret
4 ss olivenolje
2 ss finhakket mynte
2 ss hakkede, ristede pinjekjerner
en klype røde chiliflak
salt og pepper
Rør sammen alle ingrediensene i en bolle. La blandingen
stå i 1 time før bruk, slik at smaken kan sette seg godt
sammen.
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Grillet pizza

Svinefilet med salsa verde

2 ts tørrgjær
5 dl varmt vann
1 ss honning
1,2 l hvetemel
3 ss olivenolje
½ ts salt

3 ss hakket persille
2 ss hakket mynte
2 ss hakket dill
1 ss dijon-sennep
1 ts kapers
en klype røde chiliflak
2 ss olivenolje
1 stor indrefilet av svin
2 ss olivenolje
salt og pepper

PESTO:
50 g ristede pinjekjerner
100 g revet parmesan
1 bunt basilikumblader og stilker
1 hvitløkfedd
1 dl olivenolje
12 skiver parmaskinke
friske basilikumblader
Rør sammen gjær, vann og honning i en bakebolle.
La blandingen stå i 5 minutter. Tilsett melet, litt av gangen
mens du rører. Ha olivenolje og salt og elt deigen godt
sammen. Dekk med plast og la deigen heve i 2 timer
på et lunt sted.
Ha pinjekjerner, parmesan, basilikum og hvitløk på en
fjøl og hakk det godt sam-men med en kniv, men ikke
finhakket.
Ha blandingen i en bolle og rør i oljen. Hvis sausen er for
tørr, tilsetter du litt mer olje. Smak til med salt og pepper.
Kna deigen og del den i 4 like deler. Press eller kjevle ut
hver del til en liten pizza. Legg hver pizza på et stykke
bakepapir som er godt smurt med olivenolje.
Pensle hver bunn godt med olivenolje. Snu papiret raskt
over en varm grill og dra det av slik at bare pizzabunnen
ligger på grillen. Grill den ca. 2-3 minutter, snu og grill
den videre på den andre siden. Ta pizzabunnen av grillen
og ha på pesto og parmaskinke. Serveres med en gang.

Ha persille, mynte, dill, sennep, kapers, chili og olivenolje i
en blender. Kjør til du har en glatt saus.
Gni kjøttet godt inn med olivenolje, salt og pepper. Legg
kjøttet på en varm grill med sidevarme. Kjøttet trenger ca.
18-20 min-utter på grillen. Legg kjøttet på et fat og la det
hvile i 10 minutter. Skjær i skiver og server med sausen.

Bringebær- og mandelkake
150 g smør
2 ½ dl brunt sukker
2 egg
4 dl hvetemel
en klype salt
1 ts bakepulver
1 ts vaniljesukker
150 g mandelflak, ristet
200 g bringebær
Varm ovnen til 180 grader. Mandelflakene ristes i
ovnen til de får litt farge.
Rør smør og sukker luftig. Rør i eggene, ett av gangen.
Ha i mel, salt, bakepulver og vaniljesukker og rør til du
har en glatt røre.
Rør i 100 g mandelflak. Hell røren i en 24 cm godt smurt
kakeform. Fordel bringe-bær og mandelflak over. Stek
kaken til den er fast, ca. 50-60 minutter. Avkjøl på rist.

17

regionnytt

Medlemsblad for Norges Handikapforbund Øst

LFPS I AKERSHUS OG ØSTFOLD
Invitasjon til alle våre medlemmer i akershus og østfold til

MEDLEMSMØTE/FAGDAG
30. AUGUST 2014 KL 11.00
På servicesenter for eldre og uføre Kirkeveien 3, 1400 Ski

Tema: Polioens dag – polio før og nå - hvordan har vi det i dag?
Dersom du ønsker det, kan du ta med nær familie eller nære venner til møtet.
Hvis du tror fastlegen din eller fysioterapeuten kunne tenke seg å være med på fagdagen,
kan du gjerne dele invitasjonen med dem. Eller kjenner du noen som har polio og ikke er medlem,
del også invitasjonen med dem. Fagdagen er gratis.
Dersom det er medlemmer fra andre lokallag som ønsker å delta, er alle hjertelig velkomne.
PROGRAM:
11.00 - 11.15 Velkommen
11.15 - 13.15	Professor Nils Erik Gilhus, Universitetet i
Bergen og Haukeland universitetssykehus
	Senskader – hva skjer i forbindelse med
senskader, og hvorfor får vi senskader
13.15 - 14.00 Lunsj
14.00 - 14.15 Musikkinnslag
14.15 - 16.15 Fysioterapeut Lillian Festvåg,
Sunnaas sykehus
Trening – overtrening – ikke trening.
16.15
Avslutning
Det er lagt inn tid til spørsmål og svar underveis.
Påmeldingsfrist 15. august.
Påmelding sendes til:
Helene Kjølstad – helene.kjolstad@gmail.com /
tlf. 971 10 207 eller
Aud Aasheim – auaashei@online.no/tlf. 970 39 725
VI ØNSKER DERE VELKOMMEN!
Styrene i LFPS Akershus og LFPS Østfold
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Løsning Sudoku

Regionnytt SuDoku

AOF
kursoversikt
6. og 7. september 2014 –
Brukerrepresentanter i råd og utvalg
Scandic hotell i Asker
19. og 20. september 2014 Organisasjonskurs – styre og stell
Quality hotell i Sarpsborg
26. og 27. september 2014 Organisasjonsutvikling – høstkonferanse
Scandic hotell i Asker
10. og 11. oktober 2014 Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
Quality hotell i Sarpsborg
17. og 18. oktober 2014 Rettighetskurs - Quality hotell i Sarpsborg
Omtale om disse kursene finner dere i
kurskatalogen som kom i nr 1/2014.
Påmeldingsskjema finner dere på hjemmesiden
vår: www.nhf.no/oest - under aktivitet

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

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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Entras Unge Ridder 2014
Entras unge Ridderpris ble delt ut for første gang under avslutningen av årets
Ridderuke. Oskar Eikeseth ble slått til Ridder, for måten han har utmerket seg
på som forbilde for Ridderrennets ungdomsarbeid. Entra har vært
Ridderrennets hovedsamarbeidspartner i 14 år.
■ Av Jan Arne Dammen

Entras unge ridder 2014, den første noen sinne, beskrives
som hyggelig, positiv, sosial, omtenksom og reflektert.
HAN har godt humør og stå på vilje. Han er dyktig i slalåmbakken, men kanskje enda dyktigere når det gjelder å
motivere seg til å komme seg gjennom en krevende hverdag. Han er seg selv, med store ambisjoner – og står på!
Samtidig som han er en god kamerat, gir en håndsrekning
og motiverer de rundt seg, sier juryen i sin begrunnelse.

På spørsmål om hva han skal bruke prispengene til, svarer
han at de vil gå til samlinger og kanskje nytt prepareringsutstyr. For i tillegg til gratis deltakelse, reise og opphold for
seg selv med ledsager til neste års Ridderuke vanket det
også 5 000 kroner.
– Jeg har veldig lyst på en drill, for det hadde gjort jobben
enklere for meg. Men de koster ganske mye sier han, før
han legger skiene på hylla for i år.

Dette var Oskars andre Ridderuke og som i fjor var han på
ungdomsgruppa. Det er alpint som er grenen hans, men
han så ikke bort i fra at han under neste års Ridderuke
også skulle prøve seg på langrenn.
– Det var utrolig hyggelig å bli lagt merke til på denne
måten. Og jeg har aldri blitt nominert til noe før, sier han
og sender en takk til ungdomsgruppa på Ridderrennet.
Sekstenåringen Oskar er alpinist fra Slemmestad og medlem av ARON skiklubb i Drammen. Et idrettsmiljø han skryter veldig av.
– Aron er en inkluderende klubb der alle er like. Det er ikke
forskjell på oss, for vi har alle sammen en felles interesse,
sier Oskar.

Entra ønsker med denne prisen å bidra til å motivere flere i
deres imponerende, målrettede innsats i hverdagen.
– Vi har særlig latt oss imponere av de unge og nyskadede
som deltar på Ridderrennet. Plutselig sykdom, ulykker
eller uventede hendelser kan på få sekunder snu opp ned
på menneskers liv. Det å samle krefter til å starte på nytt, å
begynne med opptrening og gradvis ta stegene tilbake til
livet, det står det stor respekt av, sier Klaus-Anders
Nysteen, administrerende direktør i Entra.
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Kjempenyttig rettighets kurs
Mange fikk tips som kan gi store økonomiske uttellinger
for den enkelte. Vi var 24 LFN (Landsforeningen for
nakkeskadde) medlemmer fra Østfold som deltok på
heldagskurset med temaet rettigheter. Kurset ble holdt
på en lettfattelig og jordnær måte av trygdefaglig leder i
advokatfirmaet Foyn & co, Knut-Owe Karlsen.
■ Av: Viggo Sørensen – LFN Østfold

Med sin tidligere brede bakgrunn i NAV-systemet, både i
distriktskontor og i Oslo, og på alle nivåer fra saksbehandler til ledelse, så var dette en svært kompetent kursleder.
Som et eksempel ble et av medlemmene som ikke deltok
på møtet ble oppringt i pausen av vår leder Jane Anita
Jensen, slik at møteleder kunne gi vedkommende råd. Vi
fikk tilbakemelding senere at medlemmet hadde ekstra
”tidligere ukjente” rettigheter på ca. kr 200.000.

HELSEFERIE I VAKRE OG
TRYGGE OMGIVELSER
Tren når
du kanslapp av
når du må!

24-timers helsefaglig tilbud
Varmtvannsbasseng og
treningsfasiliteter
Komfortable rom
Fullpensjon
Kafé Godt,
åpent alle dager
Galleri Godthaab,
underholdning og
aktiviteter

Tilhørerne var aktive med spørsmål, og det flere som fikk
øynene opp for nye muligheter til å bedre sine rettigheter
innen skattefradrag, alderspensjon og ikke minst trygderettighetene som uførepensjon, sykepenger, arbeidsavklaringspenger, grunnstønad, hjelpestønad, stønad til bil og
hjelpemidler etc.
Et av temaene som ble tatt opp var særfradrag på skatten
for store sykdomsutgifter. Denne rettigheten går nå ut
dette året, siden forrige regjering ville avskaffe ordningen.
Imidlertid ser den nye regjeringen på dette, og er sikkert
tema i budsjett-behandlingen nå i mars. En avskaffelse av
Annonsen
skal settes
på tekstside
ordningen
vil være
en betydelig
reduksjon i vilkårene for
syke og skadelidte. Her ville man kunne få fradrag for ikke
bare direkte sykdomsutgifter, men også for utgifter til ting
man ikke klarer som følge av sykdommen/skaden, som eks
snømåking, male huset, osv.
NAV-systemet er jo til for den enkelte bruker, og de plikter
å opplyse og å gi brukerne de rettighetene man har krav på.
Men lover, regler og NAV systemet er meget kompliserte.
Og ikke alle saksbehandlere har full oversikt, ikke minst
etter at Trygdekontoret ble innlemmet i NAV. I noen saker
kommer også skjønn inn fra den enkelte saksbehandler, så
derfor kan brukerens formulering og kunnskap ha betydning for utfallet.
Dette kurset var særs viktig sett i lys av at vi i vår uvitenhet
ikke opplyser detaljer som kan føre til offentlig støtte og
kompensasjon. I mange saker er det derfor helt avgjørende
at man prøver å sette seg inn i temaet selv, selv om man
benytter seg av spesialister/ advokater på området.

Rehabilitering eller Helseferie på Godthaab
www.godthaab.no

Gamle Ringeriksvei 148, 1356 Bekkestua
Telefon: 67 83 60 03 / e-post: booking@godthaab.no
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Alle LFN- medlemmene som var til stede uttrykte at de
hadde hatt et meget godt utbytte av kurset, så virkelig en
takk til kursholder og til LFN-Østfold.
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Kom på GRENSELØSE
IDRETTSDAGER!
Norges Idrettsforbund satser nå stort på rekruttering av
funksjonshemmede til idretten. Vi skal derfor arrangere to
GRENSELØSE IDRETTSDAGER i regionen vår. Dette er
rekrutteringsdager med mye idrett og moro.
Dagene arrangeres i samarbeid med mange aktører og det
er vi kjempeglade for. Vi har et samarbeid med hjelpemiddelsentraler, idrettskretser, særforbund, kommuner og
elever fra to videregående skoler i området. Dønski videregående var med for første gang i fjor og stiller på nytt i år.

utstyr som gjør at nettopp du kan utøve en idrett med glede.
Disse dagene er en unik mulighet til å finne din idrett.

I Sarpsborg vil idrettselevene på Kalnes være med å gjennomføre dagen. Dette er et samarbeid vi setter stor pris og
som elevene vil ha stort utbytte av. Dagen er en videreutvikling av skoleidrettsdagen som HMS Østfold har arrangert i
flere år med stor suksess. 150 funksjonshemmede elever
deltok på fjorårets skoleidrettsdag der de fikk prøve mange
idretter som idrettslagene organiserte ved hjelp av sine
dyktige instruktører.

I Bærum vil det også bli et miniseminar 09.00 – 11.00 med
tema 26 års regel og hvordan den skal gjennomføres i
praksis. Info om organisering, bistand fra NIF og til slutt et
innlegg fra en utøver som har lyktes nasjonalt og internasjonalt. Vi vil også ha innlegg fra idrettslag som har lykkes
med integreringen.

Dagene skal være fulle av aktiviteter og minst 10 idretter vil
stille med instruktører og utstyr for at du skal få prøve
idretten. Leverandørene stiller også opp med mye flott

8. oktober: Kalnes i Sarpsborg. 09.00 - 18.00
29. oktober: Bærum Idrettspark 11.00 - 18.00

Sett av disse dagene allerede nå så sees vi til to inspirer
ende dager i idrettens tegn. Har dere spørsmål om disse
dagene ta kontakt med Vigdis Mørdre, 977500250 eller
send en epost til vigdis.mordre@idrettsforbundet.no

Diverse informasjon fra regionen
Tips fra leder i NHF Fredrikstad og regionstyremedlem Ken Jackson:

Fiks gata på nett
Nettstedet fiksgatami.no er en landsdekkende tjeneste for å
melde feil og problemer på og ved veiene. Ved å gå inn på nettstedet www.fiksgatami.no kan du rapportere problemer i ditt
lokalmiljø. Nettsiden er enkel å bruke.
Hvem som helst kan melde problemer uten å tenke på hvilken
offentlig etat som skal ha beskjed. FiksGataMi sender e-post til
lokale myndigheter basert på den geografiske plasseringen av
problemet. Tjenesten dekker alle landets kommuner og brukerne av dette nettstedet kan rapportere og diskutere problemer
de har funnet i sitt nærområde. FiksGataMi gjør det også mulig
for brukerne selv å melde fra når problemer er løst.

Tilgjengelige hotell på
svensk nettside
Welltrips.com er et nytt svensk reisenettsted som bare søker på hotell har oppgitt
at de er tilgjengelige for mennesker med
funksjonsnedsettelse. Nettstedet filtrerer
bort hotell som ikke har angitt at de er
tilgjengelige. Språket er bare svensk,
men man kan søke på store deler av verden. Welltrips samarbeider med expedia.
se, et svensk reisebyrå.

Organisasjonskonsulent Ann-Karin Pettersen jobber faste dager i regionen;
Mandager, tirsdager og onsdager i oddetallsuker.
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A S K E R

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

B Æ R U M

N A N N E S T A D

Pb. 63, Rudsletta 90, 1309 Rud. Tlf. 67 17 78 50 Fax. 67 17 75 55
Vi støtter det lokale handikaparbeidet.

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

Torbjørn Dahl

Velkommen til Café Oscar i Vollen
Åpent alle dager 9-17

Snekker og vedlikeholdsservice

Skarvaveien 11, 1350 Lommedalen
Støtter Bærum handikap

Hospitalitet

- spesialist på helsetjenester

Besøksadresse: Bragesvei 8
Postadresse: Postboks 353, 1372 Asker
Telefon: 66 75 46 00 Telefaks: 66 75 46 01
www.madsen-giseth.no

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

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

E I D S V O L L

BØN SYKEHJEM

Bønsbakken 13, 2073 Bøn
Tlf. 63 95 11 56

Nannestad kommune
N E S O D D E N

CC Vegg og Himling AS
1458 Fjellstrand
Tlf. 90 28 95 02

N I T T E D A L

Nittedal kommune
Mov. 1, 1482 Nittedal

Tlf. 67 05 90 00

R Æ L I N G E N
Tlf. 63 92 20 50
www.dal-el.no

MULIGHETENES KOMMUNE

S K E D S M O

www.asker.kommune.no

AURSKOG-HØLAND

Aurskog-Høland kommune

Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen

Tlf. 63 85 25 00
www.ahk.no

Lundfoss
Kraftstasjon AS
1940 Bjørkelangen

Tlf. 63 85 60 72

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

Eidsvoll Bilsenter AS

7OIxSRVW#HLGVYROOELOVHQWHUQR
%RWVKDXJWDQJHQ(LGVYROO
ZZZPHNRQRPHQQR

Gjerdrum kommune

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

tlf. 66 10 60 00

Vi takker alle annonsørene for den flotte støtten!
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Hageland Aurskog

Sundvegen 47, 2100 Skarnes
Tlf. 63 86 31 43
www.hageshoppen.no/hageland

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

Kjeppestadvn. 44, Pb. 3070, 1402 Ski

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

Medlemsblad for Norges Handikapforbund Øst
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S Ø R U M

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

AURSKOG-HØLAND
Røed Fjellboring AS

NES
Årnes Urforretning AS

Bygg Med Oss AS

N I T T E D A L
Hydraulikkteknikk AS

1930 Aurskog, Tlf. 90 59 68 78
_______________________________________________________
1940 Bjørkelangen, Tlf. 90 09 00 46
______________________________________________________

Øverby Takst og Byggeservice

Å S
Arne's Elektroinstallasjon AS

Rema 1000

Aurskog Fotterapiklinikk

S K E D S M O

1930 Aurskog, Tlf. 63 86 22 11

KRISESENTERET I FOLLO
OG
INCESTSENTERET I FOLLO
Langbakken 9, 1430 Ås
Tlf. 64 97 23 30

ÅPENT HELE DØGNET

N A N N E S T A D
Entreprenørselskapet Johs Granås AS

2030 Nannestad, Tlf. 93 06 42 22
_______________________________________________________

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

1481 Hagan, Tlf. 67 06 21 50

O P P E G Å R D
Larmerud Rørservice AS

1930 Aurskog, Tlf. 63 86 30 71
______________________________________________________
1940 Bjørkelangen, Tlf. 63 85 61 48
______________________________________________________

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

2150 Årnes, Tlf. 63 90 13 60

B Æ R U M
NG Meny Øst AS

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

1411 Kolbotn, Tlf. 66 89 29 00

Rørleggermester Kjell Skutle
2020 Skedsmokorset, Tlf. 63 87 30 94

S K I
Byggmester Evensen AS

E I D S V O L L
Sporten Eidsvoll AS

1400 Ski, Tlf. 92 23 38 50
______________________________________________________

2080 Eidsvoll

Bjastadvegen 2, 1408 Kråkstad. Tlf. 907 99 328

FROGN
Drøbak Vaskeri AS

U L L E N S A K E R

1441 Drøbak. Tlf. 64 93 70 10

G J E R D R U M
Romerike Tak og Membran AS
2022 Gjerdrum, Tlf. 63 99 28 89

Helge Skaaraas
Advokat med møterett for Høyesterett
e-post: adv@adv-bs.no • tlf: 69 16 23 22
Per Bjørge
Advokat
e-post: per@adv-bs.no • tlf: 69 16 23 21

Tak og Blikkarbeider

Alfa Trafikkskole AS

Trondheimsv. 100, 2050 Jessheim, Tlf. 63 97 29 30 - Automatgear

V E S T B Y
Byggningssnekker Erik Rasmussen
1540 Vestby, Tlf. 90 98 27 05

VI HJELPER
DEG!

Bente Strømsæther
Advokat
e-post: bente@adv-bs.no • tlf: 69 16 23 28

Torvet 4,
1707 Sarpsborg
Pb. 444,
1703 Sarpsborg
www.adv-bs.no

Ole H. Bendiksen
Advokat
e-post: ole@adv-bs.no • tlf. 69 16 23 24
Øystein Horntvedt
Advokat
e-post: oystein@adv-bs.no • tlf. 69 16 23 29
Ida Westvang
Advokat
e-post: ida@adv-bs.no • tlf. 69 16 23 23
TORP
Kjølberg industriområde,
Strykerveien 5, Torp
Tlf. 69 35 56 60
Fax. 69 35 56 79
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FJELDBERG
ISE KNATTERUDFJELLET
Fjeldberg, Onsøyveien 20 Tlf. 69 16 18 20
Tlf. 69 36 77 80
Fax. 69 13 23 08
Fax. 69 36 77 99

SPYDEBERG
Tronstadveien 4
1820 Spydeberg
Tlf. 69 83 32 80
Fax. 69 83 60 96

SLITU
Morstongveien 54,
Mysen
Tlf. 69 84 64 00
Fax. 69 84 64 19

MOSS
Rabekkgata 9
1523 Moss
Tlf. 69 24 19 00
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Samarbeidsorganet for kommunene på Øvre Romerike
Kommunenes felles redskap for bærekraftig regional vekst, gode livsvilkår,
samordnet tjenesteyting og effektivisering.

Eidsvoll
kommune

Gjerdrum
kommune

Hurdal
kommune

Nannestad
kommune

Nes
kommune

Ullensaker
kommune

Norges mest attraktive region. Kommuner preget av vekst og utvikling. Gardermoen.
Det urbane og det grønne.

www.oru.no
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ERFARING, KVALITET OG GODE
RELASJONER... SIDEN 1993!
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ET

Hersleth
Entreprenør AS

AR

LASJON
E
R

regionnytt

G - GODE
IN

www.lexit.no
Trondheimsveien 64, 2040 Kløfta, telefon 63 98 40 80

Telefon:
64 98 23 30

E-post:
post@hersleth.no

e-post: lars@larsvethe.no

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

www.catosenteret.no

Pb. 103, 1351 Rud

mulighetenes senter

Tlf. 67 15 14 00

en veiviser innen egen mestring

www.gylling.no

NANNESTAD
Teiegården,
2030 Nannestad

Tlf. 63 99 72 50
Åpent: 07-23 (09-23)

as
Kolbotnv. 14, 1410 Kolbotn
Tlf. 66 80 02 00 Fax. 66 81 06 41 www.nettec.no
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Faste, lave priser
og Norges tøffeste garantier

Kvalitetsgaranti
på frukt og grønnsaker. Pengene
tilbake og ny vare gratis hvis du
ikke er fornøyd.

Bleieskiftavtale
Vi gir deg hver 4. Libero bleiepakke
du handler uten å betale for den.

Vi gir deg hver 4.
bind-, tampong- eller
truseinnleggpakke gratis.

Holdbarhetsgaranti
Finner du en vare som går ut på dato i
dag eller i morgen får du varen gratis.*
*OBS! Enkelte varer som f.eks. dagsferske brød og lunsjretter har kort holdbarhet. Garantien gjelder derfor ikke
for varer som har 3 dager eller kortere holdbarhet.
Det samme gjelder pakket fersk fisk og sjømat som uansett
holdbarhet ikke omfattes av garantien.
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A S K I M

H A L D E N

Askim kommune

-alt i mur og puss
Tlf. 97 09 30 60

stø�er NHFs arbeide

S A R P S B O R G

M A R K E R

tlf. 91 81 89 02

E I D S B E R G

Toyota Ramstad Bil AS

M O S S

- et bilfirma du kan stole på!

Roald Amundsensgt. 33, 1723 Sarpsborg

Tlf. 69 10 80 41 • Fax. 69 15 69 40

Ramstadkrysset ved E18. Ramstadveien 3, 1850 Mysen. Tlf 69 89 53 00
Avd Askim: Sagveien 1, 1814 Askim. Tlf 69 84 44 00
www.ramstadbil.no

Årvollskogen 41, 1529 Moss
Tlf. 69 26 28 50 Fax. 69 26 28 60

Cort Adelersgt. 8,
1515 Moss

www.momarken.no

F R E D R I K S T A D
ØSTFOLD HØYTRYKK AS
DØGNSERVICE
Telefon 69 35 59 59
Strykerv. 20, 1658 Torp
www.ostfoldhoytrykk.no

Skade og Lakk AS
Stabburveien 1,
1617 Fredrikstad

Tlf. 69 39 64 40
www.skadeoglakk.no

Tlf. 69 27 85 00
Fax. 69 27 85 10
E-mail: advokatene@apj.no

R A K K E S T A D
Mjørudgata 25,
1890 Rakkestad
Tlf. 901 63 217

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

Tlf. 69 31 12 30
Fax. 69 31 12 31

Tore Rafoss
Roseveien 2, 1816 Skiptvet

Tlf. 90 19 36 25

S P Y D E B E R G

- en god kommune å bo i
Støtter NHF

1820 Spydeberg • tlf. 69 83 35 00

A S K I M
Østfold Taxitjenester AS

1811 Askim, Tlf. 02137
_______________________________________________________

Askim Frukt- og Bærpresseri

1815 Askim, Tlf. 69 81 98 00
_______________________________________________________

Dahl & Johnsen AS
1803 Askim, Tlf. 69 81 75 15

1608 Fredrikstad, Tlf. 69 31 02 03
_______________________________________________________

KIWI SALTNES
(SFOEFIVTWFJFO 4BMUOFTt5MG
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Anleggsgartner mester

F R E D R I K S T A D
Comfort Rørlegger Arne Nilsen AS

Glemmengt. 55, 1608 Fredrikstad

TØMRER- MURER OG
BETONGARBEID

S K I P T V E T

Paul Messa AS

R Å D E

Tlf 69 35 70 80 www.backeostfold.no

Sarpsborg
Hjelpemiddellager

Nor Lines AS Avd. Fredrikstad
1630 Gamle Fredrikstad, Tlf. 69 35 89 30

Vi takker alle annonsørene for den flotte støtten!
-Et selskap i BackeGruppen

regionnytt
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Kalenderen

Faste aktiviteter forts.

August
15.-17. Sommertur/familie helg
til Gurvika, Nevlunghavn

HBF Østfold

September
03.
08.
10.
24.

Medlemsmøte
Medlemsmøte
Medlemsmøte
Medlemsmøte

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

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

Løsning Kryssord

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

Oktober
01.
13.
08.
29.
24.-26.

Medlemsmøte
Medlemsmøte
Medlemsmøte
Medlemsmøte
Foreldre helg på Farris
bad Larvik

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

Faste aktiviteter
Mandag:	Bading kl 17.00 Halden sykehjem
(følger skoleåret) - NHF Halden / Aremark
Onsdag: Varmtvanntrening - LKB Østfold
Kl 11-12 På Blekkspruten Aktivitetssenter
på Rolvsøy (følger skoleåret)
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.

29

regionnytt

Medlemsblad for Norges Handikapforbund Øst

H A L D E N
Lie Handelsgartneri

R Y G G E
Pedersens Regnskapskontor

Bil & Fritid AS

S K I P T V E T
Skiptvet Blikk AS

1781 Halden, Tlf. 69 18 00 20
_______________________________________________________

1580 Rygge, Tlf. 69 23 55 40

1787 Berg i Østfold, Tlf. 69 19 54 54

H V A L E R
Petter Olsen Utleie AS

1816 Skiptvet, Tlf. 69 80 82 44
_______________________________________________________

M O S S
Råd & Bokføring

T R Ø G S T A D
Trøgstad El-Verk AS

R A K K E S T A D
Stensrud Transport

V Å L E R

Karlsrud Betongpumping AS

1684 Vesterøy, Tlf. 90 05 54 52

1816 Skiptvet, Tlf. 69 80 91 30

1860 Trøgstad, Tlf. 69 82 60 50

1501 Moss, Tlf. 69 24 96 70

1892 Degernes, Tlf. 90 65 61 57

Hunstad Finn AS

1593 Svinndal, Tlf. 69 28 60 32

Pers Trafikkskole finner du midt i Fredrikstad. Skolen tilbyr opplæring i:
Klasse A . Lett og tung MC . Klasse B . Bil . Handicap . Grunnkurs
Mopedopplæring . BE - bil og henger
NB! Skolen har spesialutdannet lærer for handikapopplæring.
Brogt. 17, 1608 Fredrikstad
Tlf:/Fax: 69 31 68 84 . Mob: 913 96 950 . www.pers-tr.no

FREDRIKSTAD
Nedre Tomtegt. 2/4, 1651 Sellebakk

Tlf: 69 35 76 70 - www.viuno.no
Velkommen som gjest
på Refsnes Gods!

Rakkestad • Tlf. 91 39 38 26
E-post: post@bjornstad-bygg.no
www.bjornstad-bygg.no

Tlf. 69 27 83 00
E-post: post@refsnesgods.no
www.refsnesgods.no

Sivløkka 6, 1664 Rolvsøy - Tlf. 69 50 00 00 - Fax. 69 50 00 01
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Lokallag i Norges Handikapforbund Øst
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

NHF Enebakk
Leder: Johan Sundby
Øyerenvn. 25, 191 Flateby
Tlf: 64 92 81 37 / 911 65 751
e-post: johansu@online.no

NHF Nes/Ullensaker
Leder Tom Fidje
Ynsvegen 374, 2150 Årnes
Tlf: 412 81 211
Epost: tomfidje@online.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 Fredrikstad
Leder: Jan Kenrick Glad Jackson
Åbyggevn. 5, 1636 Gamle Fredrikstad
Tlf: 454 53 468
e-post: kenrick@jackson.kz

NHF Nannestad / Gjerdrum
Leder: Åse Olsen
Nannestadveien 339, 2032 Maura
Tlf: 971 12 021
e-post: aas-ols@online.no

NHF Halden / Aremark
Leder Lill Hansen
Rokkeveien 28, 1778 Halden
Tlf: 934 56 788
epost: post@nhfhalden.no
Hjemmesider: http://nhfhalden.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

NHF Bærum
Leder Inger Helene Ruud
Baksteplassen 3, 1349 Rykkin
Tlf: 997 47 117
e-post: post@nhf-baerum.no
ing-hel@hotmail.com

NHF Indre Østfold
Leder: Unni Hegle
Romundsvn. 20, 1832 Askim
Tlf: 413 28 268
e-post: uhegle@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

NHF Lisleby
Gunnar Johannesen
Nilsbakken 4, 1617 Fredrikstad
Tlf: 99363746

ALF Østfold
Kontaktperson Terje Holm
Lundeveien 53, 1816 Skiptvet
e-post: britholm1@gmail.com

NHF Moss og omegn
Leder: Simen Aker
Byfogd Sandbergsgt. 11 C, 1532 Moss
Tlf: 924 14 002
e-post: simen.a@online.no

Handikappede Barns Foreldreforening:
HBF Akershus
Fungerende leder Cathrine Bakken
Leppenvegen 1 A, 2005 Rælingen
e-post: akershus@hbf.no

NHF Nittedal / Hakadal
Leder: Eivind Vinsrud
Rulseveien 7, 1484 Hakadal
Tlf: 911 44 163
e-post:eiv-vins@online.no

HBF Østfold
Leder: Ingunn H Sand Fosser
Løkenveien 235, 1860 Trøgstad
Tlf: 906 69 603
e-post: hbf.ostfold@live.no

NHF Onsøy
Leder: Egil Eriksen
Øienkilveien 20, 1621 Gressvik
Tlf: 69 33 13 56 / 908 35 957
e-post: kari-ove@online.no

Landsforeningen for Ryggmargskadde:
LARS Øst / Oslo
Kontakt NHF Oslo

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

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
Leder Randi Overaa
Gamle Glombovei 1, 1678 Kråkerøy
Tlf: 69 34 03 24/ mobil: 476 58 350
Epost: aoberg@getmail.no
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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Retur: NHF Øst, Schweigaardsgt. 12, 1085 Oslo

APOTEK1
Østfoldhallen - Tlf: 69 35 45 70
APOTEK1 BJØRNEN
Storbyen Sarpsborg - Tlf: 69 13 08 00
APOTEK1 LØVEN
Sarpsborg - Tlf: 69 15 15 88
APOTEK1 HJORTEN
Fredrikstad - Tlf: 69 36 85 85
APOTEK1 SVANEN
Borgenhaugen - Tlf: 69 10 28 80
APOTEK1 HVALER
Tlf: 69 37 53 00
APOTEK1 GRESSVIK
Tlf: 69 35 13 30

FABRIKKUTSALG KJØKKEN
• Rør- og elektrikerservice
Norsk design skaper trygghet
Beha har markedets kaldeste stekeovnsdør. Med 200 0 C i stekeovnen er
temperaturen utvendig kun 350 C. Dette er lavere enn din kroppstemperatur!

• Datanettverk

Beha Ambassadør:
w En av markedets største stekeovner på hele 68 liter.
w Kort oppvarmingstid og topp bake- og stekeresultater
w Bak eller stek på 4 brett samtidig med varmluft
w Designet av Hareide Mill i Moss
w Produsert på Behas fabrikkanlegg i Porsgrunn

ÅPNINGSTIDER DENNE UKEN:

Langliveien 585, 1816 Skiptvet
Tlf. 916 74 667
post@ostfoldkjokkenet.no twww.ostfoldkjokkenet.no

TORSDAG
FREDAG
LØRDAG
SØNDAG

17.00 – 20.00
10.00 – 22.00
10.00 – 14.00
14.00 – 20.00

Nyt et opphold på

Les mer på www.beha.no

• Sikkerhet, overvåkning og alarm
• Nyanlegg og utbedring av gamle anlegg
• Spesialister på restaurering av bad

Quality Hotel & Resort Sarpsborg

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

Moss
Sarpsborg
Fredrikstad
Ski

Tlf. 69 26 26 00
Tlf. 60 10 22 50
Tlf. 69 35 94 00
Tlf. 64 91 85 00

