
REGIONNYTT
Medlemsblad for Norges Handikapforbund Øst, Akershus og Østfold

02/2015 12. årgang      www.nhf.no/oest 

La dagen bli den beste du har hatt!
Side 10

Kinkig problem, lykkelig løsning til slutt
Side 14

Hytteeldoradoet innlandet
Side 20

Ønsker dere alle en god sommer!



2

REGIONLEDER
Tove M. Larsen
H. Halvorsens vei 15 a, 1734 Hafslundsøy
Tlf: 951 03 796
tove.larsen65@gmail.com

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

2. Nestleder - politisk
Tone Lillestølen
Prost Kroghsv. 29, 1710 Sarpsborg
Tlf: 413 14 267
tone.lillestolen@getmail.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 

Norges Handikapforbund Øst Regionstyret 
Ken (Jan Kenrick Glad) Jackson   
Åbyggeveien 5, 1636 Gamle Fredrikstad
Tlf: 454 53 468
kenrick@jackson.kz 

Esben Madsen
Heggelibakken 71, 0374 Oslo
Tlf: 930 90 982
esbenmadsen54@gmail.com

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

2. vara Sonja Sandbakk
Hagasletta 4 B, 2150 Årnes
Tlf: 951 37 473
sandbakksonja@gmail.com 

3. vara – Robert Fostaas
Postboks 110, 1917 Ytre Enebakk. 
Tlf 452 48 024 
robedel6@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.

Side  3 Lederen

Side  4  Helt på grensen

Side  5 Redaktørens spalte

Side  6  Årsmøtet i NHF Øst

Side  7 Tildeling av NHF’S nål i sølv

Side  8 NAV: Har du godt nok lys hjemme?

Side  9 Smånytt fra regionen

Side  10 La dagen bli den beste du har hatt!

Side  13 Livets lenker

Side  14 Kinkig problem, lykkelig løsning til slutt

Side  15 Mange deltakere på dagskonferansen for medlemmene

Side  16 Salat er sommermat

Side  18 Ridderdagene på Storedal

Side  20 Hytteeldoradoet innlandet

Side 22  Vern retten til hjelpemidler!

Side  23 Ungdom søkes

Side  24 En historie om livet

Side 29 Kalenderen

Side 31 Lokallag i Norges Handikapforbund Øst

In
nh

ol
d

NHF Øst sin administrasjon:
Schweigaardsgate 12, 0185 Oslo 

Regionkontorleder
Hanne Grimstvedt
Tlf: 940 32 887 (kun dagtid)
hanne.grimstvedt@nhf.no 

Organisasjonskonsulent
For tiden ubesatt
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Hei igjen
Endelig er jeg tilbake for fullt igjen etter en lengre permisjon,  
har lært nå at man ikke skal ha for mange baller i luften på en 
gang, så nå blir det bare full fokus på NHF Øst. 

Vil takke Arild Karlsen og Tone Camilla Lillestølen for at de har holdt NHF Øst på stø 
kurs mens jeg har vært borte, dere har gjort en fabelaktig jobb, i tillegg til de oppga-
vene de hadde fra før.

På årsmøtet var det to som gikk ut av styret, Kjerstin Eilertsen og Egil Scjolden, takk for 
bidrag dere har tilført styret i tiden dere har vært med. Vi har da fått inn to nye, Robert 
Fostaas og Esben Madsen. Esben er styremedlem og Robert er varamedlem. Sonja 
Sandbakk er nå varamedlem. 

I år er det igjen tid for landsmøte, det vil foregå på Thon hotell Arene i Lillestrøm  
12.-14. Juni, dette er noe jeg gleder meg til, skal ha med meg 4 til + en vara.
Lørdagen er det et politisk tema som blir veldig spennende – Vil kommunereformen 
sikre funksjonshemmedes muligheter for likestilling med samfunnet for øvrig? 
Det vil bli mulighet til å følge dette på nett, det blir lagt ut på hjemmesiden til NHF – 
www.nhf.no. Hele debatten blir streamet.

Det jobbes jo som kjent for flere av oss med den nye kommunereformen som regjerin-
gen har lagt frem, når det gjelder bla hjelpemidler, habilitering, rehabilitering som 
regjeringen vil at kommunene skal overta. Så hvis dette går gjennom i Stortinget, må vi 
nok ta til takke med kommuner med dårlig økonomi og det kan gi oss av tjenester, og 
noen av de tekniske hjelpemidlene de har råd til og ikke det vi har krav på.

Noe som er viktig i etterkant av landsmøte er det at det kommer en ny utgave av lovene, 
forskriftene prinsipprogrammet og rammeplan som gjelder hele NHF familien, denne 
er viktig at alle tillitsvalgte i lokallagene setter seg godt inn i.

Vi har mange store og viktige saker som vi skal gjennom, et prosjekt som nå foregår er 
Inspiranter og aspiranter, det er noen lokallag som har startet, her møtes en gruppe 
fra lokallaget politiske partier i kommunen, et parti om gangen. Hensikten med pro-
sjektet er å bli kjent med de partiene som er i kommunen, hvordan vi kan påvirke saker 
oven for kommunestyret, drive lobby virksomhet osv., har selv vært med på slike møter, 
de har vært veldig nyttige. Det har ikke vært lett å få til dette i alle kommuner, da det er 
for få av lokallagene som har fått med seg medlemmer til å være i en slik gruppe. Vi gir 
ikke opp om å få med flere etter hvert, da dette er veldig nyttig.

Arbeidsledig og fritidsproblemer er det ikke fare for når en er tillitsvalgt i NHF Øst, 
høsten er full av oppgaver og arbeid, moro, her er noe dere bør merke dere, høstkonfe-
ranse, valgmøter, og så må dere ikke glemme kursene våres i høst, meld dere på. 
Nå skal vi straks nyte sommeren og lade batteriene, her hos meg i skrivende stund 
vokser og spirer det i drivhuset, gleder meg til sol og sommer.

GOD SOMMER så ses vi fulle av energi klar til nye oppgaver til høsten.

Tove Larsen
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Helt på grensen
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Heldigvis hadde jeg flere muligheter - Jeg brenner for 
skole for barn og oppveks og kirken. Helse er også ett stort 
område som jeg kunne si noe om. I det hele tatt har de 
siste 8 årene vist meg at politikk er så mangt. 

De siste 7 dagene har også vist meg noe. 17. april tok jeg 
som vanlig og sjekka kontoen i banken. Helt fra jeg fikk 
kontofon har jeg sjekket kontoen på morningen den dagen 
det ventes penger. Summen der stemte ikke, det manglet 
etter rask hoderegning, med hjelp fra gubben, ca 9000 kro-
ner. I postkassen lå de grå lappene. Der gikk det fram at jeg 
denne måneden hadde fått kun grunn- og hjelpestønad. Ja 
vel, ingen annen beskjed. Jeg ble nysgjerrig og ringte NAV. 
En blid dame kunne fortelle at hun ikke skjønte noen ting, 
men at det kunne hende det kom noe til mandag, det var jo 
tross alt den 20. da. 

Ja, jeg kunne fint leve på gubben og reservene. Må jo si at 
jeg lurte litt. Mandag dukket det ikke opp flere penger. Jeg 
ringer igjen, treffer en annen grei og blid dame. Hun er enig 
med meg at dette er merkelig, og sier at hun skal få en fra 
NAV forvaltning til å ringe. Etter noen timer ringer NAV 
Rogaland, og den tredje blide damen tar kontakt. Det hadde 
seg sånn at man etter nærmere ettersyn hadde funnet ut at 
jeg hadde tjent uregelmessig, og at jeg derfor var under 
granskning. Jeg var en prioritert sak, så det løste seg sik-
kert. Enda 3 dager gikk før pengene var på konto, litt min-
dre enn vanlig og jeg venter i grunnen på en forklaring.

Det denne historien har vist meg er følgende: 
Rådgiveren i banken har rett, vi må ha en buffer. Utbetal-
inger fra NAV er ikke helt stabile. 

Menneskene bak vedtakene er kanskje ikke så viktige for 
NAV, i alle fall trenger vi ingen advarsel når pengene ikke 
kommer på kontoen til fastsatt tid. 

Høyre har også trøstet uføre med at de til neste år skal se 
på reformen for å se om det trengs å gjøre noen grep, slik 
at reformen blir mer rettferdig. I mellomtiden kan vi kon-
takte NAV. 

Det er ikke sikkert at Arbeiderparti hadde taklet det noe 
bedre, og jeg skal ikke rakke ned på høyre, for dette er ikke 
en valgkamp. 

Men er det ikke på tide at vi synes?

Er det ikke på tide at politikerne som ikke er uføre, ser kon-
sekvensene av de vedtakene de fatter?

En av politikernes rolle er ombudsrollen. Den som lar seg 
velge skal være et talerør for innbyggerne. De skal lytte på 
velgerne og være den vanlige mann i gata. 

Jeg kan bare glemme det, jeg blir ikke den vanlige halden-
seren. Jeg kan lytte, og mange mennesker forteller meg 
om livet sitt fordi jeg viser tydelig at jeg har litt livserfaring 
 
Så derfor blir min setning: Jeg står på lista til mitt parti, 
fordi jeg ønsker at Halden kommune skal være en kom-
mune der alle innbyggerne skal føle seg sett og hørt.

Godt valg alle sammen - bruk stemmeretten din uansett 
hvilket parti du stemmer på!

Anne Karin Johansen

Helt på Grensa - Av: Anne Karin Johansen

En helt vanlig arbeidskollega med litt bistandsbehov når heisen står

Valgkamputvalget i Halden utfordret meg til å finne en setning som fortalte 

hvorfor jeg står på lista til årets kommunevalg. Jeg har fått 5 plassen  

og da skal man jo profileres. 
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«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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Redaktørens spalte
Dette blir min siste redaktør spalte – slutter i NHF Øst, skal jobbe 
100 % i NHF sentralt – i stabsavdelingen – servicetorget. 

Etter noen år som tillitsvalgt i NHF Øst, ble jeg ansatt som 
organisasjonskonsulent i oktober 2011. Husker at det jeg 
grua meg mest til, var å lage Regionnytt og skrive 
redaktøren’s spalte. Med hyggelig tilbakemeldinger på bla-
det fra mange flotte tillitsvalgte og ikke minst medlemmer, 
har dette gått veldig bra. Fått mye innspill og mange arti-
kler. Vil takk Anne Karin Johansen, fast »helt på grensen» 
spalte – det har vært gøy å lese alle dine spalter. Tusen 
takk Anne Karin.

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. Jeg 
håper at alle dere får en fin sommer for plutselig er høsten 
her. Kurskatalogen nr 2 er med i dette nummeret, se om du 
finner et kurs du kunne tenke deg. Ta kontakt med leder’n i 
styret. 

Har fått dikt og en historie om utviklingshemming fra 
Grenseløst og Torleif Støylen. Jan Schwencke forteller om 
sitt liv etter hjerneslag. Han lager dikt og melodier. Dette 
har hjulpet han tilbake i hverdagen. 

Årsmøte for NHF Øst var 11.4, der fikk Unni Hegle NHF’s 
hedersmerke i sølv for sin innsats i NHF Inder Østfold og 
ikke minst i NHF Øst. Årsmøtet vedtok å sende en uttalelse 
til alle medier i Østfold og Akershus. NHF har også jobbet 
med en uttalelse om «vern retten til hjelpemidler» som er 
sendt alle kommuner i Østfold og Akershus. Dere vil finne 
disse i bladet. 

Myke sider med oppskrift på sommermat, kryssord og 
annet ble det ikke plass til denne gangen. Har mange inter-
essante artikler og annen informasjon.

Da vil jeg bare ønske dere alle en riktig god lesning og en 
riktig - GOD SOMMER og takk for meg! 

Ann-Karin Pettersen
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Årsmøtet i NHF Øst
Årsmøtet i år ble avholdt lørdag 11. april på Quality hotell Mastemyr. Til sammen var 

det 29 delegater og 10 observatører/gjeste/ansatte til stede denne lørdagen.  

Det var bra deltakelsen fra lokallagene og landsforeningene.

■   Tekst: Ann-Karin Pettersen
■   Foto: Arne Th. Bergersen, NHF Vestby/Ås

Det er tradisjon på årsmøtene i NHF Øst at gjester er til 
stede. I år hadde vi besøk fra forbundslederen Arne Lein 
som hilste årsmøtet. 

Det ble vedtatt på årsmøtet i 2014 med virkning fra 2015, at 
årsmøteperioden skal være 2 år. Så neste årsmøte er i 2017.

Et valg er også på sin plass på et årsmøte. Valgkomiteen 
har jobbet mye og det nye regionstyret for 2015-2017 ble:

Regionleder Tove M Larsen 
1. nestleder Arild Karlsen 
2. nestleder Tone C Lillestølen
Styremedlem Bernt Støylen 
Styremedlem Willy Kr. Aagaard
Styremedlem Ken (Jan Kenrick Glad) Jackson
Styremedlem Esben Madsen
Varamedlem Simen Aker
Varamedlem Sonja Sandbakk
Varamedlem Robert Fostaas

Årsmøtet vedtok en uttalelse om hjelpemidler og kommu-
nereformen. Følgende uttalelse ble sendt som leserinnlegg 
til diverse medier i Østfold og Akershus;

«Kommunereformen må ikke svekke funksjons- 
hemmedes rettigheter
Årsmøtet i NHF region Øst er klart mot regjeringens for-
slag i kommunereformen om å flytte ansvaret for en rekke 
velferdstiltak til kommunene, blant annet deler av dagens 

hjelpemiddelformidling. Det vil svekke funksjonshemme-
des vilkår på flere områder, spesielt vil det svekke tilgan-
gen på hjelpemidler. 

NHF Øst mener at dagens modell for hjelpemiddelområdet 
er god slik den består av rettigheter i folketrygdloven, stat-
lig finansiering og hjelpemiddelsentraler med spesialkom-
petanse. Disse sentralene samarbeider allerede i dag med 
kommunene. Folketrygdloven sikrer funksjonshemmede 
tilgang til de hjelpemidlene en har bruk for, som er i tråd 
med politiske mål om et likeverdig tilbud – uavhengig av 
alder, bosted og økonomi.

Det foreslås også å flytte flere andre velferdsordninger til 
kommunene: habilitering og rehabilitering; arbeidsmar-
kedstiltaket varig tilrettelagt arbeid; stønad til arbeids og 
utdanningsreiser; og det boligsosiale området – tilskudd til 
etablering i egen bolig og tilskudd til tilpasning av bolig.

Regjeringens forslag vil gi et uforutsigbart tilbud med store 
konsekvenser for funksjonshemmedes mulighet til å leve 
et selvstendig liv og delta i samfunnet. Hvis disse ordnin-
gene overføres til kommunene vil tilbudet det enkelte men-
neske får bli avhengig av kommunenes økonomi og hvilken 
kommune en bor i. Vi i NHF Øst mener enkeltmenneskets 
rettigheter er det viktigste her og det er dagens system 
som ivaretar dette best. Vi vil protestere skarpt mot å for-
verre situasjonen for funksjonshemmede ved å legge disse 
ordningene til kommunene.»
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Tildeling av NHF’S nål i sølv
I forbindelse med NHF Øst sitt årsmøte 11. april, var tiden inne for å belønne et 

medlem med NHFs nål i sølv. Det var Unni Hegle, leder i NHF Indre Østfold.

■   Tekst: Ann-Karin Pettersen/utdrag fra protokoll fra møte i AU i NHF Øst
■   Foto: Arne Th. Bergersen

Det var AU med godkjenning fra regionstyret i NHF Øst som 
foreslo at Unni Hegle skulle tildeles NHFs sølvnål. NHF Øst 
ønsker å tildele Unne Hegle hedersbeviset NHFs sølvnål 
som et symbol på vår takknemlighet for hennes innsats.

Begrunnelse er ganske grei – Unni Hegle ble registrert 
som medlem i NHF fra 1983 og har vært leder av NHF Indre 
Østfold siden 2004. Før dette hadde hun lang fartstid som 
tillitsvalgt i Oslo. Unni har vært markant og aktive i en 
rekke interessepolitiske verv og aktiviteter, og har hatt 
ansvar for gjennomføringen av mange kurs.

Unni Hegle er et «ja-menneske». Unni er engasjert, moti-
verende, kunnskapsrik og ansvarsbevisst. Med disse egen-
skapene bidrar hun i betydelig grad i NHFs interessepoli-
tiske arbeid og i organisasjonens sosiale miljø.

Regionnytt gratulerer med utmerkelsen og ønsker Unni 
lykke til videre.

Regionleder 
Tove M 
Larsen over-
rekker Unni 
Hegle NHF’s 
sølvnål og 
blomster.

Må stå på side 3, 5 eller 7



Du har kanskje lest at en 40 åring trenger fire ganger mer lys enn en 20-åring  

for å lese en bok, men har du tenkt gjennom hva du burde gjøre for å  

bedre lyssettingen i hjemmet ditt?

■   Av: Bente Kaldheim, avdelingsleder - Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus // NAV

Har du godt nok lys hjemme?
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Hvis du har en sterkt nedsatt synsevne kan du ha krav på 
belysningshjelpemidler fra hjelpemiddelsentralen. Men du vil 
ikke kunne få noe før du har sørget for nok grunnbelysning. 
Nå er det kanskje ikke så mange av NHF sine medlemmer 
som ser så dårlig, men god grunnbelysning er viktig for alle 
over 40. Er du litt ustø på foten, svimmel og bruker krykker 
eller rollator kan det også forebygge fall.

Lyse vegger og tak
Hva mener så hjelpemiddelsentralen med god nok grunn-
belysning? Det første er lyse vegger og tak. Når vi er ute på 
befaring hos brukere, hender det vi kommer til hjem med 
furupanel som har gulnet med årene og mørk tapet. Disse 
veggene suger lys, og veggene må males i en lys matt farge 
for å bedre lysforholdet. Blank maling kan gi reflekser, og bør 
unngås.

Det andre er nok belysning. På kjøkkenet anbefaler vi takar-
matur og lysstoffrør under skapene. Har du takarmatur som 
ble montert for mange år siden, er det stor sannsynlighet for 
at det har samlet seg skitt og fett her som påvirker lyskvalite-
ten. Lampene må rengjøres regelmessig. Det bør være en 
lampe over bordet der du spiser, men lyspæren må være 
skjult for å unngå blending.

I gangen bør det være takarmatur, og i en lang gang bør det 
være flere lyspunkter i taket for å sikre en jevn belysning i hele 
gangen. I stuen kan «mor og datter» lys være en god løsning 
for å lyse opp rommet og ha nok lys til å lese. Men du trenger 
nok mer enn to for å få godt lys i hele rommet. Har du lamper 
med mørke lampeskjermer bør disse byttes til lysere skjer-
mer som ikke sluker lyset. På badet er lys ved speilet og lys-
armatur i taket en god løsning.

I soverommet trenger du godt taklys og leselys ved sengen. 
Har du et mørkt garderobeskap som gjør det vanskelig å se 
klærne får du kjøpt enkle LED-lys med batterier. Lysene ten-
nes når du åpner skapdøren, og du kan selv stille inn hvor 
raskt lysene skal slukkes igjen.

Lyset på i alle rom
Det tredje er jevn belysning. De fleste av oss er miljøbevisste 
og skrur av lyset i rom vi ikke oppholder oss i, men det er tryg-

gere å la lysene stå på i rommene en bruker i løpt av dagen. 
Årsaken til dette er at øyet bruker tid til å omstille seg fra et 
mørkt rom til et lyst rom og omvendt. I den tiden det tar for 
øyet å omstille seg er det fort gjort å tråkke feil eller kjøre 
borti noe med rullestolen. 

LED-pærer kan stå på hele tiden, trekker mindre strøm og gir 
mer lys enn de de gamle glødepærene. De koster mer, men 
varer lenger og kan kanskje forebygge skader. Det kan være 
vanskelig å vite hvilke LED-pærer en skal kjøpe, så er det lurt 
å kjøpe dem i en lysbutikk første gang slik at du får riktig lys 
som passer til sokkelen og stedet du skal bruke det på. 

Ikke la deg blende
Det siste er å unngå blending. I et mørkt rom hvor sola lyser 
rett inn, er det lett å bli blendet, og tråkke feil eller kjøre borti 
noe med rullestolen. Vi anbefaler derfor gardiner, persienner 
eller lignende foran vinduer hvor solen står rett på. Vær også 
oppmerksom på at direkte lys blender mer enn indirekte lys 
(som f.eks opplys fra stålamper). Hvis du har spotter i taket 
må du være oppmerksom på hvordan de er vinklet, så de ikke 
gir blending når du beveger deg rundt i rommet eller lyser inn 
i glassdører, speil og speildører på garderobeskap. For å 
unngå blending fra lyskilder kan du passe på at du skaffer deg 
lys hvor selve pæra ikke er synlig, men er godt «gjemt».

Bistand fra hjelpemiddelsentralen
Hvis du har en synshemming som gjør at du har spesielle 
belysningsbehov som ikke tilfredsstilles av det normale belys-
ningsutstyret, kan du ha krav på hjelpemidler fra hjelpemid-
delsentralen. Behovet og nytteeffekten av slikt utstyr må være 
dokumentert av fagpersoner. De fleste kommuner og byde-
lene i Oslo har synskontakter som kan gi råd dersom du har 
en synshemming som gjør at du har spesielle belysningsbe-
hov. De vil også kunne henvise deg videre til hjelpemiddelsen-
tralen, dersom det er aktuelt med hjelpemidler. 

Om du ikke fyller hjelpemiddelsentralens krav, men ønsker 
mer informasjon om belysning, finner du gode råd i publika-
sjonen «Godt lys i boligen» på nettsiden www.lyskultur.no
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Små nytt fra regionen

HAR DU FLYTTA 
ELLER SKAL DU FLYTTE?
Det er viktig at du melder fra til oss når du flytter  
eller om du har flytta. Det kommer en del  
medlemskontingenter i retur fordi man glemmer å 
melde fra om ny adresse.

Påminnelse på utbetalt kontingent:
Det er sendt ut påminnelse om utbetalt kontingent. Ta kontakt med servicetorget, 
24 10 24 00 hvis det er noe du lurer på. Vi kan sende ut fakturakopi hvis dette er ønskelig.

Organisasjonskonsulent Ann-Karin Pettersen slutter 15. juni.  
Hun går over til en 100 % stilling i NHF Sentralt – Stab – servicetorget.

Landsmøte 2015
12. til 14. juni er det Landsmøte i NHF på Thon hotell Arena i Lillestrøm.  
Fra NHF Øst er følgende delegater;
Tove Larsen, Tone C Lillestølen, Ken Jackson, Anne Karin Johansen og Tor Inge Møller.
Arild Karlsen er møtende varadelegat. Det skal være politiskdebatt på lørdag,  
og denne blir steamet – gå inn på www.nhf.no

Det hadde  
vært supert om fleire 

sendte inn bidrag  
til regionnytt.

Administrasjonen ønsker dere 
alle en riktig god sommer!
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La dagen bli den beste 
du har hatt!
Landsforeningen for Slagrammede i Buskerud arrangerte møte i samarbeid med 

Åssiden menighet torsdag 22.01. Tema for dagen var slag og Jan Schwencke, som selv 

ble rammet av slag for 5 år siden, holdt en spennende og inspirerende innledning.

■   Tekst og bilder: Torleif Støylen
■   Dikt: Jan Schwencke.

Jan Schwencke er med i Landsforeningen for slagram-
mede i Oslo/Akershus, og han har holdt foredrag på møter 
i landsforeningen. Jeg har vært å hørt han, og når han nå 
har vært i Buskerud er jeg glad for å at Torleif deler denne 
artikkelen med RegionNytt – Ann-Karin.

Landsforeningen for Slagrammede i Buskerud
Landsforeningen for Slagrammede i Buskerud er i en fase 
der de ønsker å finne aktiviteter som kan fenge medlem-
mene og som gjør medlemskapet verdifullt. Dette møtet i 
januar 2015 er et skritt på den veien. I samarbeid med 
Åssiden menighet i Drammen, inviterte de til møte med 

tema slag. Dette samarbeidet synes å være positivt. Ikke 
bare fordi snittene var nydelige, men fordi man møtte mel-
lom 30 og 40 personer og fikk orientert om slag, og samti-
dig fikk vi presentert Landsforeningen for Slagrammede og 
Norges Handikapforbund.

Kunsten å mestre livet når hodet halter
Jan Schwencke er en oppegående mann i sin beste alder. 
Utenpå er han en mann som er helt som alle andre. Ingen 
synlige skavanker av noe slag. Når han kommer inn døra 
med gitaren over skuldra og et varmt smil, er det ikke så 
enkelt å skjønne hva han har vært gjennom.
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Som lyn fra klar himmel fikk trebarnsfaren Jan slag i 2009. 
På noen øyeblikk ble hverdagen ikke lenger sånn den var 
før. Det var ikke bare å gå på jobben som vanlig lenger. Men 
3 til 4 uker sykemelding skulle vel egentlig være nok, 
tenkte han. Heldigvis var han i god form, så det skulle vel 
ikke by på noen problemer?

Så enkelt ble det ikke. Selv om slaget var lite, i følge ham 
selv, fikk det store konsekvenser. Etter behandling på 
Bærum sykehus ble han skrevet ut med beskjed om at alt 
ville bli som før. Han ble innkalt til kontroll etter 6 måneder 
og 1 år. 

Et par måneder etter han kom hjem fra Bærum sykehus, 
kom han til at han ønsket seg en ny jakke. Han dro av gårde, 
og etter kort tid fant han jakken han skulle ha, kjøpte den 
og dro hjem så glad og fornøyd. Da han hengte den inn i 
skapet, oppdaget han at der hang en jakke som han hadde 
kjøpt bare en ukes tid før. «Kliss maken», som han sa.

Dette var det første signalet på at ikke alt var som det 
skulle, alt hadde ikke blitt som før. Før han fikk slag, ville 
han aldri gjort noe tilsvarende!

Han lærte seg nå noen nye læreregler. «Hva jeg har lyst å 
gjøre! Det jeg ikke kan gjøre noe med bryr jeg meg ikke om, 
men har fokus på det jeg kan gjøre noe med».

Først etter 1,5 år gikk turen til Sunnaas for rehabilitering 
og opptrening. 

Halvparten så god å spille gitar som før!
Opptreningen på Sunnaas var nyttig og god. Endelig følte 
han at han ble tatt på alvor, sett, hørt og trodd på. Hva kan 
jeg gjøre selv, ble fort et viktig mantra. Jan har alltid vært 
glad i musikk, og var ganske flink med gitaren. Hvorfor ikke 
bruke gitarspilling som ledd i treningen? Da fikk han hvert 
fall trent på finmotorikken! Fort satte han seg mål om å bli 
halvparten så god å spille gitar som før han fikk slag. Slik 
gikk det ikke. Han ble ikke halvparten så flink som før han 
fikk slag, han ble mye flinkere!

Et viktig ledd i opptreningen var å sette ord på følelsene og 
hvordan han opplevde prosessen han nå var inne i. Da han 
skulle begynne å systematisere tankene sine og sette dem 
ned på et papir, gikk det ikke. Jeg – begynte det med, men 
så stoppet det opp. Dette var ganske fortvilende, for han 
hadde så mange tanker. Det var viktige tanker som han 
mente kunne løse mange av hans utfordringer.

Så satte han seg ned med gitaren. Slo noen akkorder og 
dermed kom ordene også. Etter kort tid skjønte han at kan-
skje dette er en mulighet. 

Med pensel og lerret mot solnedgangen
På Sunnaas har de mange ulike virkemidler som pasien-
tene kan benytte seg av under rehabiliteringen. I «kjelle-
ren» har de et eget område som mange benytter. Her er 
det mange muligheter for kunstnerisk utfoldelse.

Den første tiden på Sunnaas var merkelig. «Jeg følte at jeg 
gikk rundt i en tåke», sier han. Han fant så veien ned i 
«kjelleren» og fant frem lerret og pensel. Tegnet en vei 
først som forsvant i tåken. «Målet mitt er jo å komme opp 
på veien igjen, symbolet på at jeg skal tilbake i jobben». 
Han hadde kjørt av veien og ved hjelp av noen store steiner 
skulle han komme seg opp på veien igjen. Underveis i 
arbeidet med bildet endret noe seg. På bildet formet han 
en soloppgang, og han skjønte at den opprinnelige kursen 
ikke var veien og tilbake i den gamle jobben. Han begynte 
veien mot soloppgangen.

Jan er opptatt av alternativene. I stedet for «kjedelig» tre-
ning liker han å gå i skogen og plukke sopp! «Kjempefin 
motorisk trening», sier han, «og veldig gøy». Etter hvert 
kom hverdagen også for Jan. Han ble utskrevet fra Sunnaas.

La dagen bli den beste du har hatt
9. januar 2012 (Jan Schwencke)

I hjertet ditt der fins et kart.
Du velger retning og du velger fart.
Du kan gå langs stranden eller klatre bratt.
La dagen bli den beste du har hatt.

Men hva er best? Vel, det vet du selv.
Lev med dagen, så helt sent i kveld: 
Da kjenner kroppen din, litt trett og matt, 
at dagen ble den beste du har hatt.

Begynn å gå ved soloppgang.
Din dag i lyset blir da ekstra lang.
Og se deg rundt, helt til dag blir natt.
La dagen bli den beste du har hatt.

Kjenn på stillheten, på frost og is.
En lett berøring av en vårlig bris.
Og se på snøen der et ekorn satt.
La dagen bli den beste du har hatt.

Gå langs et bekkefar, bestig en topp.
Og kjenn på gleden når du kommer opp.
Gå inn i skyggene av busk og kratt.
La dagen bli den beste du har hatt.

Legg deg i mosen ved en vakker sten.
Se på solen bak en furugren.
Du kjenner puls, du er besatt.

La dagen bli den beste du har hatt.
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De gode hjelperne
«Der er så mange gode hjelpere der ute. Ektefeller og barn 
som stiller opp og hjelper til. De ønsker å hjelpe og støtte, 
men kan ende med å passivisere deg. Dette er det viktig å 
snakke om og man bør heller oppmuntre den rammede til 
å selv ta ansvar for oppgaver han hadde tidligere».

«En dag jeg snakket med en kvinne som hadde hatt slag, 
beskrev hun også denne situasjonen. Hennes snille mann 
stilte alltid opp, men hun ville være litt mer selvstendig».  
Da begynte hun å lage et lappeteppe. «Her kunne ikke 
mannen min hjelpe til», avsluttet hun med et smil.

Etter hvert er det blitt mange sanger som han selv har satt 
melodier til. Flere av disse sangene presenterte han under 
foredraget sitt. Vi har fått lov å benytte et par av tekstene 
hans. I løpet av våren utgir han også sangene på egen CD.

Jan er en dag i uka på Sunnaas hvor han fungerer som bru-
kerkonsulent. Som brukerkonsulent følger han pasientene 
gjennom deres dag og deler sine erfaringer med dem. Men 
det viktige fokus er hva de er mest opptatt av og som ofte 
har med opplevelsen etter en skade å gjøre. Slik som for-

holdet til familien (ektefelle, barn, foreldre), venner, jobb, 
NAV, forsikringssaker osv. Som brukerkonsulent skal vi 
være et supplement til det tverrfaglige teamet. Vi skal ikke 
blande oss inn i det faglige, heller be de ta kontakt med den 
fagpersonen som kan være aktuell.

Du er her når jeg sitter og venter,
du er her når jeg ser blomster gro.
Du er her når jeg drømmer om sommer.
Du er her når jeg ikke får ro.
Du er her når jeg ønsker å dele mine tanker og  
drømmer med deg.
Ja, du er i mitt bankende hjerte -
hvor enn jeg er på vei.

Du er her når noe har hendt meg.
Du er her når vi pynter til fest.
Du er her når en fugl synger vakkert.
Du er her som en usynlig gjest.
Du er her når jeg hører historier som minner så  
tydelig om deg.
Ja, du er i mitt bankende hjerte -
hvor enn jeg er på vei.

Du er her når jeg kjemper og vinner.
Du er her når alt føles grått.
Du er her i medgang og motgang.
Du er her når alt føles godt.

Du er her når jeg møter det blikket så fast som var  
det fra deg!
Ja, du er i mitt bankende hjerte -
hvor enn jeg er på vei.

Du er her når jeg hører den sangen.
Du er her når det pøser ned.
Du er her når jeg tenker på den gang.
Du er her når jeg føler fred.
Du er her når jeg ønsker et bilde å hvile i når jeg er lei.
Ja, du er i mitt bankende hjerte -
hvor enn jeg er på vei.

Du er her når jeg tenker tilbake.
Du er her når jeg tenker frem.
Du er her når jeg ikke vet svaret.
Du er her når jeg lengter hjem.
Du er her når jeg ønsker å glemme, heller trekke frem 
bilder av deg.
Ja, du er i mitt bankende hjerte -
hvor enn jeg er på vei.

DU ER HER
28.08.09, Jan Schwencke
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Livets Lenker
Skrevet av : Silje Ludvigsen, Larvik

Jeg er bundet av livets lenker.

Det er mennesker som lager begrensninger

Der de sitter og lager sine lover og regler.

Det er så lett å smile å si at man forstår, men jeg tror bare de sitter på sin høye hest 

uten å fatte hvilke konsekvenser valgene får. 

Alle har vi et liv

Alle må leve med hver sin skjebne.

Vi lever i et rikt og samfunnsengasjert land.

Et land som vil være kjent for å alltid strekke ut en hand.

Vi er heldige på mange vis men det finnes alltid mennesker som må betale  

en høyere pris.

 

Vi ønsker ikke sutre og synes synd på oss selv.

Det eneste vi ønsker er frihet til å leve det livet vi ønsker selv.

 

Å leve med et handikap er ikke verdens undergang.

Det som er tøft er den evige kampen for assistanse hver eneste gang.

Det koster å kjempe, det koster oss å slåss, av og til føles det som politikkens høye 

menn bare ønsker å glemme oss.

 

Men jeg vil ikke glemmes.

Jeg vil ikke gjemmes.

Jeg vil heve min stemme og hevde min rett.

Alle mennesker er like verdifulle.

Alle fortjener å bli sett.

Å få leve livet fullt og helt.

Det burde uten tvil være livets mest forståelige menneskerett!
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En fysioterapeut henvendte seg til NHF Øst i mars om pro-
blemene med handikapparkering og betalingsmuligheter 
ved helsebygget, det er en høy kant der som man må over 
for å komme til parkeringsautomaten. 

Det er ikke mangel på handikapparkering som det klages 
på, men muligheten for å få betalt når man sitter i en rulle-
stol. Som dere ser på bilde så er det ikke lett å komme over 
den høye kanten for å få betalt.

Da fysioterapeuten tok kontakt med eier av bygget, Linstow 
AS, fikk hun ikke noe tilfredsstillende svar: «For de kunder 
som ikke ønsker eller har utfordringer med å komme til/
betjene betalingsautomaten, kan man benytte telefon til å 
betale for parkering Vi vil tro at de fleste brukere har anled-
ning til å betale via automat eller via telefon til Easypark.

Vi lovet å se på saken, og NHFs Steinar Myrdal, som er kyn-
dig både innenfor universell utforming og mye annet, dro til 
Lillestrøm med kamera og metermål.

– Det er mange handikapplasser, 
så langt er det bra, forteller 
Steinar. – Det eneste jeg vil 
påpeke angående plassene er at 
en handikapplass samtidig også 
er reservert taxi. Det er mange 
handikapplasser, så jeg tror ikke 
det er noe problem, selv om det 
er litt rart.

– Automaten er derimot helt 
umulig å betjene fra bilen, her 
må man ut av bilen og stå rett 
foran, på beina... Fra kortsprek-
ken og ned til gatesteinsbelegget 
på «trafikkøya» er det 150 cm, i 
tillegg er øya 12 cm høy.

– Det er fullstendig umulig for en 
person med rullestol å bruke 

denne automaten. Når parkeringsselskapene krever pen-
ger fra folk, må de i hvert fall skaffe automater alle kan 
bruke.

Vi oversendte saken til vår venn fysioterapeuten på 
Lillestrøm, og hun brukte rapporten til å ta kontakt med 
Linstow AS og Q-park igjen. Denne gangen gikk det bedre.

– Etter påske fikk jeg en hyggelig samtale med forvaltnings-
sjefen i Linstow AS, han fortalte at de nå lager 2 ekstra par-
keringsplasser som er store nok til klasse 2-biler. Ikke nok 
med det – heretter er det gratis å parkere for de som har 
handikapbevis liggende i frontruta!

– Det synes jeg var en skikkelig gladmelding, så jeg fortalte 
dem at de hadde løst dette på en kjempefin måte!

Kinkig problem,  
lykkelig løsning til slutt
Ved Romerike helsebygg i Lillestrøm er det lett få finne handikapparkering, 

men for den som sitter i rullestol er det vanskelig å få betalt for plassen.

■   Tekst: Ann-Karin Pettersen
■   Bilde: Steinar Myrdal, interessepolitisk rådgiver NHF



Viggo Sørensen holdt innledningsvis et innlegg om diagnose 
av nakkeskade og TMD og hvilke bieffekter disse skader gi. 
Han tok for seg tilbudet i Norge, men la også vekt på diag-
nose-mulighetene som fins i utlandet. Her kan nevnes DMX 
røntgen video, Upright Position MRI som er en åpen MR 
skanner og som kan ta bilder med personen stående, lig-
gende eller sittende, i forskjellige vinkler og med vekt-
belastninger.

Spennende var det også å høre om nyere forskning som å 
behandle nakkeskadde med stamseller og blodplasma, og 
om de biokjemiske endringer som skjer både i organers og 
hjernens funksjon etter traumer mot hodet nakke. Dr. 
Bennet Omalu fant fram til lidelsen CTE- chronic traumatc 
encphalopati i 2002, ved å påvise forhøye verdier av protei-
net TAO i hjernen. Siden den gang har det vært mye fors-
kning og sivilingeniør i biokjemi og cellekjemi Marianne 
Sandberg har avgitt i rapporter om temaet til det Danske 
Folketing etter å ha gjennomgått 1000 vitenskaplige arti-
kler. Denne typen for TAO bryter ned hjernen og lidelsen 
kommer 2-3 mnd etter et traume mot hodet. Symptomer 
som oppstår er svimmelhet, tinitus, sløret syn, søvnproble-
mer, depresjon, etc

Neste tema som Viggo Sørensen presenterte var de mange 
behandlingsmulighetene man har i Østfold og ellers i inn og 
utland. Han gikk igjennom tilbudet fra alternativ behandlere 
til høyst vitenskapelige behandlinger som dr. Joel Franck 
sin metode for å fiksere C 1 og C 2 nakkehvirvler (skrur 
sammen hvirvlene) ved hjelp posisjoneringsverktøyene av 
STEALTHSTATION radar og O-Arm CT-skanner. 

Kai Ståle Straumsnes fortalte om lavterskel tilbudet Aktiv på 
Dagtid. Tilbudet har betydd svært mye for livskvaliteten 
hans. – En ting er de fysiske smertene etter nakkeskade, 
men i det øyeblikket du ikke kan gå på jobb, så avgrenser det 
sosiale livet voldsomt. Da ligger depresjoner og sosialangst 

raskt på lur. Etter å ha hatt en forsiktig treningsstart, har 
han etter noen år blitt spinning-instruktør med ”fulle hus”. 
De fleste av kommunene i Østfold er tilsluttet ordningen 
som er i regi av Norges Idrettsforbund. I 2014 fornyet eller 
kjøpte 2056 personer kvartal- kort til kr 300,- Ca. 50% er i 
ufør situasjon og tilsvarende på vei tilbake til arbeidslivet.

Leder Jane Jensen fortalte om likepersons arbeidet som 
gjøres av de tre skolerte likepersonene vi har i Østfold. Det 
blir mange private samtaler nærmest døgnet rundt med 
personer som er i en fortvilet situasjon. Psykologi, tilstede-
værelse, medmenneske, tid og veiledning er stikkord i dette 
arbeidet. Derfor er det også viktig med faglig påfyll som 
dette seminaret gir. Videre tok hun for seg likeperson arbei-
det som lokalforeningen gjør i form av turer og aktiviteter 
og ikke minst tilbudet på Son spa med tilpasset vanngym-
nastikk, infrarød badstue, boblebad og samtalemøte med 
litt bevertning. Det ble også fortalt om arbeidet til det nye 
hovedstyre i LFN som nå prioriterer det å danne flere nye 
lokal lag rundt om i landet.
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Mange deltakere på dags- 
konferansen for medlemmene
på Quality Hotel i Sarpsborg

LFN-Østfold stod som arrangør av konferansen, og temaene slo tydeligvis godt  

an siden frammøtet var så stort. Foredragsholderne gav mye av seg selv og sine  

personlige erfaringer som nakkeskadet. De delte også av sin kunnskap om diagnose  

og behandlinger, veien til et bedre liv ved hjelp av mental og fysisk trening og sist,  

men ikke mist det viktige likepersonsarbeidet LFN gjør.



Salat er sommermat
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Sardiner med salat
1 salathode
½ slangeagurk
1 rød paprika
2 hardkokte egg
2 bokser sardiner i tomat

Dressing
1 dl 20 % rømme
1 dl kulturmelk
1 ss klippet gressløk
saft av 1 sitron
2 ss tomatlake fra boksen +
tomatpuré, urtekrydder

Skyll salaten.
Skjær agurken i skiver, hakk paprika og del eggene i 
båter. Legg salatbladene på fatet med de andre  
ingrediensene i grupper oppå.
Bland alt til dressingen og smak den til. Server salaten 
til middag eller aftens med dressing i skål ved siden av 
og med brød til.

Tacosalat med sterk salsa
400 g kjøttdeig
2 ss olje
1 pose Old el Paso kryddermix for tacos eller for chili
1 ½ dl vann
finstrimlet issalat
3 tomater i terninger
2 dl grovt revet cheddar
1 pose Old el Paso nachips/ tortillachips
2 avocadoer
sort oliven 
2 hardkokte egg, delt

Sterk salsa
½ frisk ananas i små biter
½ rød paprika i små biter
1 finhakket grønn chili
1 finhakket vårløk
3 ss chilisaus
saft av 1 lime

Brun kjøttdeigen. Tilsett kryddermix og vann. Rør om.  
La det putre uten lokk på svak varme i 10-15 min eller 
til vannet er kokt inn. Rør av og til. La det avkjøle. 
Bland kjøttdeigen med salat, tomater og ost.
Sett nachips/ tortillachips rundt kanten av bollen.  
Pynt med avocado, oliven og egg.
Sterk salsa
Bland alt og la det trekke minst ½ time før servering.
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Krydret kyllingsalat  
med ananas

Her kan det meste gjøres klart på forhånd, og stå  
kjølig fram servering. Vil du gjøre salaten mer  
mettende, kan du servere ristet brød eller kald  
kokt ris ved siden av.

ca 500 g kyllingbryst
3 ts knust el malt spisskarve/ cummin
1-2 ts knust el malt koriander (frø)
2 ts karri
litt pepper
1 ts salt
2 ss olje til steking
2-3 stilker stangselleri
1 bunt vårløk el liten purre
rikelig med friske salatblader, gjerne forskjellige typer 
(f.eks frisé, ruccola, radicchio, lollo)
frisk el hermetisk ananas
cashewnøtter, pinjekjerner el skåldede mandler

Saus
1 lite beger yoghurt naturell
2 ss olivenolje
1 ss lime- el sitronsaft
litt salt og pepper
evnt. litt finhakket koriander, persille,  
hvitløk eller annet

Tilbehør
Bagett eller annet godt brød

Skjær kyllingkjøttet i terninger og bland det 
med krydder og salt. Varm litt olje i en 
steke panne, og stek kjøttet i knapt  
2 minutter til så vidt gjennomstekt.  
Trekk pannen fra varmen og la  
kjøttet bli litt avkjølt.

Skjær stangselleri og vårløk i tynne 
skive r som blandes med kylling-
kjøttet. La blandingen stå litt,  
helst i minst ½ time. Sett den kjølig 
dersom salaten ikke skal serveres 
ganske snart.

Skyll salatbladene, rist av  
vannet og la dem tørke av på 
et håndkle eller i en sil. Del 
ananas skivene i store biter.
Cashewnøtter, pinjekjerner 
eller mandler ristes i tørr 
panne, til gylne.

Bland ingrediensene til sause n, 
og vend i kyllingkjøttet.

Bruk et stort fat eller porsjons-
tallerkener, og anrett alt pent i grupper.  
Eller du kan legge salat bladene nederst,  
kyllingsalaten over og ananas rundt. Dryss eventuelt 
nøtte r eller pinjekjerner over.
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Storedal Kultursenter ligger ved Erling Stordahl´s farsgård i Skje-
berg, ikke langt fra Sarpsborg. Kultursenteret er et uteanlegg med 
sansehage tilrettelagt for synshemmede, helleristningsutstilling, lyd-
skulpturen Ode til lys, amfiteater og skulpturpark. Storedalanlegget 
ligger også i et område rikt på fornminner. I middelalderen ble kong 
Magnus Sigurdsson den blinde født på gården Storedal. 

Ridderdagene sponses av: Prinsesse Märtha Louises Fond,  
              Trygve Gulbrandsens Minnefond 

Nærmere informasjon og påmeldingsskjema på våre nettsider:.                       
                           www.ridderdagene.no  
Se også: ostfoldmuseene.no/museene/storedal_kultursenter  
                      Følg Ridderdagene på Facebook 
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 www. ridderdagene.no 

 21. - 23.august 2015  

Bli med på en opplevelsesrik helg! 

Ridderdagene er en opplevelsesrik aktivitetshelg som arrangeres 
for tredje gang i 2015.   Aktivitetene er tilpasset alle, men me-
get velegnet for funksjonshemmede. Sykkelløpet Ridderrittet vil 
bli arrangert sammen med mange andre friluftsaktiviteter og 
kulturelle opplevelser. 

Det legges også stor vekt på det sosiale i form av integrering i et 
arrangement hvor både funksjonshemmede og funksjonsfriske 
barn og unge kan delta.  Vi ønsker at deltagerne skal få oppleve 
glede, mestring og begeistring gjennom fysisk aktivitet og sosi-
alt samvær. 

www.ridderdagene.no 
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Hytteeldoradoet innlandet 
Trysilelva, Glomma, foten av Spåtind, Osensjøen og Vaset. Dette er steder hvor  

NHF-lokallag og regioner har hytter til utleie. Det er ditt valg, enten du  

ønsker en elv å fiske i, eller nyte fjellets ro.

■   Tekst: Ingvild Hvidsten, NHF Innlandet

Fjellsyn på Lenningen
NHF Lands hytte, Fjellsyn, ligger i naturskjønne omgivel-
ser på Lenningen, ved foten av Spåtind, like ved fylkesveien 
mellom Fagernes og Gausdal. Fjellsyn ble bygget rundt 
1990, og er godt tilrettelagt for funksjonshemmede. 
Kjøkken og bad ble oppgradert ved hjelp av Extramidler i 
2010. Her er stor stue, kjøkken, bad med dusj, toalett og 

varmekabler, og fire soverom med tre senger på hvert rom. 
Ekstra madrasser finnes også. I tillegg ligger det et anneks 
på den romslige gårdsplassen, hvor det er plass til to-tre 
personer. Dette kan leies separat.

Fjellsyn kan leies ved henvendelse til Eli Svensrud, 
918 67 589 / 61 11 06 84.

Fjellsyn på Lenningen

Utsikt ved Einarstun ved Osensjøen
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Lykkebo ved Trysilelva
NHF Trysils hytter, Lykkebo, ligger vakkert til i lunt skog-
sterreng med Trysilelva et steinkast borte. Det er mulig å ta 
seg til elven med rullestol. Lykkebo ligger ca 50 km nord 
for Trysil sentrum. Storhytta har sengeplasser til seks per-
soner, og Småhytta har plass til fire. 

Lykkebo kan leies ved henvendelse til Kåre Tor Søgård, 
918 14 546 / 62 45 69 32.

Lillebo ved Glomma
NHF Løtens hytte, Lillebo, ligger på Øksna, rett ved 
Glomma. Du kan sitte på terrassen og se fisken sprette. 
Det er god adkomst fra terrassen og ned til en brygge ved 
Glomma. Stue, kjøkken og to soverom. I tillegg finnes det 
en sovesofa med plass til to, til sammen sengeplasser til 
seks personer. Kjøkkenet er fullt utrustet, og vann blir til-
kjørt (Lillebo har ikke innlagt vann). Toalettfasiliteter (bio) 
innendørs. 

Lillebo kan leies ved henvendelse til Gro og Arne Larsen, 
986 23 200 / 62 59 47 30.

Vasethytta på Vaset
NHF Oslos hytte, Vaseststua, og anneks, ligger på Vaset i 
Vestre Slidre (nordøst for Vasetvannet), 16 km nord for 
Fagernes. Eiendommen er på ca. 6 mål og består av et 
hovedhus og et anneks. Totalt er det 25 sengeplasser (hvor 
seks ikke er tilgjengelige for rullestolbrukere). Stor stue i 
hovedhytten, med spisekrok og romslig kjøkken. Syv sove-
rom tilgjengelige for rullestolbrukere, samt seks soveplas-
ser i 2. etasje. To WC og to dusjer. TV, oppvaskmaskin og 
kjøleskap. I annekset er det stue med åpen kjøkkenløsning, 
to soverom med i alt fem sengeplasser, dusj og WC – alt 
tilgjengelig for rullestolbrukere.

Vasethytta kan leies ved henvendelse til NHF Oslo, 
22 02 14 20 / nhf.oslo@nhf.no 

Einarstun ved Osensjøen
NHF Innlandets hytte, Einarstun, ligger nydelig langs 
Osensjøens vestside i Åmot kommune, mellom Kjernmoen 
og Valmen. Einarstun er en tilgjengelig hytte med åtte 
soverom og sengeplasser opptil 23 personer (enkeltsen-
ger, familiekøyer og sovesofaer). Romslige rom, der alt lig-
ger på ett plan. To toaletter og ett bad med dusj.

Einarstun kan leies ved henvendelse til NHF Innlandet, 
61 10 83 10 / nhf.innlandet@nhf.no 

Lillebo ved Glomma

Lykkebo ved Trysilelva

Einarstun ved Osensjøen

Vasethytta på Vaset
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Følgende uttalelse er sendt til alle ordførere,  
varaordfører og gruppeledere i kommunene i Østfold og Akershus

Vern retten til hjelpemidler!
I Stortingsmelding 14 om kommunereformen foreslår 
regjeringen at:

•  Ansvaret for hjelpemidler i dagliglivet (basishjelpemid-
ler) kan overføres fra folketrygden til større kommuner.

•  Det skal foretas en helhetlig gjennomgang av hjelpe-
middelpolitikken, inklusiv en nærmere avgrensning av 
hva som skal regnes som basishjelpemidler.

Dette betyr at Stortinget kan fatte et vedtak om at 
hjelpemidler i dagliglivet skal overføres fra folketryg-
den til kommunene før det er foretatt en  
helhetlig gjennomgang.

Tekniske hjelpemidler er helt avgjørende for funksjons-
hemmede i hverdagen. Med hjelpemidler kan du utføre 
vanlige aktiviteter som å dusje, kle på deg, spise og komme 
deg dit du skal. 

Tilgang til hjelpemidler handler derfor om helt grunnleg-
gende forhold i menneskers liv. Hjelpemidler er i dag for-
ankret i folketrygdloven for å sikre at den enkelte får nød-
vendige hjelpemidler, uavhengig av bosted og av hvilke type 
hjelpemidler du trenger. Både enkle og avanserte hjelpe-
midler utgjør en helhet i den enkeltes liv. Kommuner og 
hjelpemiddelsentraler samarbeider om gode løsninger. En 
overføring av folketrygdens ansvar til kommunene har som 
konsekvens at tilgangen til rett hjelpemiddel blir avhengig 
av den enkelte kommunes økonomi og hvilken kommune 
du bor i.

Regjeringen ønsker robuste kommuner og systemer. 
Vi vil at hjelpemiddelformidlingen skal være robust. 
En robust hjelpemiddelformidling skapes gjennom:

•  Et likeverdig tilbud. Folketrygdloven sikrer en likeverdig 
tilgang til riktige hjelpemidler og sikkerhet for at hjelpe-
midlene blir finansiert, uavhengig av hvilken kommune 
du bor i. 

•  Likhet for loven. Den individuelle retten til hjelpemidler 
i folketrygdloven og ankemulighet til Trygderetten gir 
rettssikkerhet og likhet for loven.

•  Riktig hjelpemiddel. Solide fagmiljøer med spesialkom-
petanse og oversikt bidrar til at du får det hjelpemidlet 
du trenger. Bevar Navs Hjelpemiddelsentraler.

•  Effektivitet. Funksjonshemmede må få tilgang til rett 
hjelpemiddel til rett tid, og slippe lange ventetider. Dette 
krever spesialkunnskap om hjelpemiddelformidling og 
godt samarbeid.

•  Kvalitet. Funksjonshemmedes erfaringer, sammen med 
fagkompetanse på hjelpemiddelformidling, må legges til 
grunn for kvalitetsutviklingen.

NHF mener at det ikke må fattes vedtak om å overføre hjel-
pemidler i dagliglivet fra folketrygden til kommunene. 
Området er komplekst og endringene vil ha store konse-
kvenser. Den helhetlige gjennomgangen regjeringen har 
varslet må gjennomføres først. Gjennomgangen må skje i 
samarbeid med funksjonshemmedes organisasjoner og 
fagmiljøer som kan hjelpemiddel-formidling, for å sikre et 
kunnskapsbasert grunnlag for beslutninger. 
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Hva skjer i NHFU 

Ungdom søkes!
Er du mellom 13 og 30 år søker Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU) deg. 

■   Foto: Ivar Kvistum – Handikapnytt

NHFU er ungdomsorganisasjonen til Norges Handikap-
forbund. I januar hadde vi en samling for alle våre medlem-
mer, hvor det kom 33 stykker. Der snakka vi blant annet om 
hva vi hadde lyst til at skulle bli arrangert framover. Vi er 
fortsatt i planleggingsfasen, men her er en liten smakebit 
på hva du kan vente deg:

•  Storbyweekend i Bergen: I forbindelse med Funkisdagen 
den 22. august i Bergen håper vi å få til et nasjonalt hel-
gearrangement den 21. til 23. august. Her vil man kunne 
delta på funkisdagen på lørdagen og det vil være et vari-
ert opplegg resten av helga med aktiviteter og foredrag.  

•  Kiel-tur: Det har blitt oppretta en reisegruppe som har 
vært aktiv i planlegginga av en tur med Kiel-ferga. 
Datoen blir 16. til 18. oktober. Det blir en egenandel på 
arrangementet på og en aldersgrense på 20 år. 

•  Landsmøte (september): Det er en gjeng ungdom som 
er i gang med planlegging av et landsmøte. Her kan man 
diskutere politiske saker og hva NHFU skal mene/gjøre 

og velge et styre. Det har allerede nå blitt oppretta en 
valgkomite med Elisabeth Wilhelmsen som leder. Om du 
allerede nå tenker at du har lyst til å sitte i styret, eller 
kjenner noen du tenker kan ha lyst, kan du kontakte 
Elisabeth på: elisabethwilhelmsen@hotmail.com. 

•  Boligkurs (til høsten): Her vil man blant annet få infor-
masjon om Husbankens regelverk, hvilke rettigheter 
man har, og tilrettelegging av egen bolig. 

Oktober i fjor ble jeg ansatt som ungdomskoordinator for 
NHFU. Min oppgave er å finne ut av, sammen med dere, 
hvilke aktiviteter som skal arrangeres og hvordan vi skal 
jobbe framover. Er du interessert i å bli med, starte opp noe 
der du bor, eller kanskje bare å vite litt mer, kontakt meg 
gjerne på 24 10 24 29 eller sissel.eidhammer@nhf.no.

For mer informasjon og oppdatering om hva som skjer 
«lik» gjerne NHFU på facebook eller ta en titt på 
www.nhfu.no.
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www.vikingegarden.no

N A N N E S T A D

N E S O D D E N

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

S K E D S M O

S K I

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

Bygg med oss AS
1940 Bjørkelangen, Tlf. 90 09 00 46 

___________________________________________________

Røed Fjellboring AS
1930 Aurskog, Tlf. 90 59 68 78 

Romerike Tak og Membran
2022 Gjerdrum, Tlf. 63 99 28 89

Entreprenørselskapet Johs Granås AS
2030 Nannestad, Tlf. 93 06 42 22 

___________________________________________________

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

Scanvacc AS
2150 Årnes, Tlf. 63 90 89 90

 Bunnpris Nittedal
1482 Nittedal, Tlf. 67 07 21 61

Alt i asfalt AS
2022 Gjerdrum, Tlf. 95 79 34 30

___________________________________________________

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

Titt-inn AS
1400 Ski, Tlf. 64 85 77 77

 ___________________________________________________

Tak og Blikkarbeider
Bjastadvegen 2, 1408 Kråkstad, Tlf. 64 86 38 97

Alfa Trafikkskole AS
2050 Jessheim, Tlf. 63 97 29 30

A U R S K O G

N E S

G J E R D R U M

N A N N E S T A D

S K I

N I T T E D A L

                                                NANNESTAD
                                                                      Teiegården, 
                                                                      2030 Nannestad

Tlf. 63 99 72 50    Fax. 63 99 83 76
Åpent: 9 - 23  (9 - 21)

Støtter Norsk Handikapforbund

Tlf. 63 99 72 50
Åpent: 07-23 (09-23)

Kjeppestadvn. 44, Pb. 3070, 1402 Ski
Tlf. 64 85 46 00 - Fax. 64 85 47 50

www.skibygg.no

O P P E G Å R D

A S K E R

Tlf. 23155400
Epost:asker@scandichotels.com

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

BØN SYKEHJEM
Bønsbakken 13, 2073 Bøn

Tlf. 63 95 11 56

B Æ R U M

Gjerdrum kommune
tlf. 66 10 60 00

G J E R D R U M

E I D S V O L L

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

Eidsvoll Bilsenter AS
Tlf. 63958900 • post@eidsvollbilsenter.no
Botshaugtangen, 2080 Eidsvoll
www.mekonomen.no

R Æ L I N G E N

 Rælingen 
 kommune

Støtter arbeidet til NHF

Bergman Diagnostika AS
Pb. 403, 2001 Lillestrøm

Tlf: 63 83 57 50  •  Fax: 63 83 57 40

S Ø R U M

  Sørum 
  kommune

Pb. 113, 1921 Sørumsand
Tlf. 63 86 90 00

U L L E N S A K E R

En historie om livet
Barndommen min var bra. Jeg var integrert i vanlig skole. Jeg har gått på folkehøgskole, og til og med gått på 
skole i utlandet. Jeg har ridd og vært speider. 

Jeg elsker fart og spenning. Det gjør meg glad. Å henge etter en motorbåt i ring, ja da fryder jeg meg.
Jeg har lyst å hoppe i strikk, og i fallskjerm, men det får jeg ikke pga epilepsi. Jeg får glimt i øyet om jeg kan 
gjøre noe spennende.

Så kommer sykdommen snikende som gjør at jeg mister ferdigheter. Jeg er blitt 35 år nå, og bor i et bofelles-
skap. Jeg trenger mye hjelp. Faktisk trenger jeg hjelp til alt. 
Jeg har et bra enkeltvedtak som sier at jeg må ha en hjelper hos meg hele tiden. 
Jeg har i løpet av en uke 20- 25 forskjellige som kommer og hjelper meg. 
De fleste er veldig greie. De kommer og vi har det hyggelig noen timer, så er de borte i flere dager. Det vi snakka 
om å gjøre, er det noen andre som omgjør, og du sa du skulle komme tilbake til onsdag, men det var noen som 
var syke, så du måtte være et annet sted. 

Ja, jeg blir sur og grinete. Det er ikke noe forutsigbarhet i livet mitt. Er det rart jeg blir grinete?
Jeg har faktisk blitt kjempe sur, og begynt å sparke og slå så godt jeg kan. Jeg hiver meg ut av rullestolen 
også, og har brekt beinet på den måten. Da har det blitt nye vedtak. Nå må de være 2 når jeg skal ut. 
Jeg har fått belte i stolen, og det er mange nye tiltak for at jeg ikke skal skade meg selv eller andre. 
De kaller det bruk av tvang og makt.

Ja, så er jeg sjelden ute da. Jeg blir deprimert og lei meg. Jeg sitter i fengsel føler jeg. 
Mister lysta til det meste, og med noen snakker jeg også om ønsket om å dø. 

De som jobber hos meg har intensjonen om å gjøre en god jobb, men det er ikke lett for dem. 
De er hos 8 forskjellige brukere, og det er ikke så greit.

Tenk om en skulle jobbet en dag på bibliotek en dag på skole, en dag i veivesenet etc etc. Innen jeg kom tilbake 
til jobben på biblioteket, så var jo bøkene jeg begynte å sortere utlånt, og de veiene jeg skulle feie i veivesenet 
var stengt, etc etc. Jeg skjønner de ansatte gjør en god jobb, men det er ikke lett for dem heller.
Det jeg ønsker meg er FÅ MENNESKER å forholde meg til. 

Ååååååååååååå jeg hørte om noen som hadde bare 3. 
De ansatte valgte å jobbe 1 uke på og så 2 uker av.
De kunne da gjøre det de hadde planlagt den uka, og så viste de at det var 2 uker til neste gang de kom, og de 
kunne glede seg. Det samme gjelder da for uke 2 og 3. 
Jeg har søkt BPA, for det ser ut som det er den eneste muligheten til å få det slik jeg ønsker. 
Tenk om kommunen kunne tenke litt annerledes. Bemanne mitt enkeltvedtak, og ikke boligen jeg bor i. Den blir 
drevet som en INSTITUSJON. Eller et fjøs. 

Ja, vi får mat og nødvendig stell som dyra. Og i helgene blir vi fora til samme tider, for det er jo så hyggelig. ( Jeg 
flytta hit pga at jeg ikke likte å spise i fellesskap med de andre.) Om du flytter inn i en blokk, eller bofellesskap, 
så er vel ikke meningen at man må gjøre det samme. Spise sammen, dra på ferie sammen, handle sammen. 
Noen jeg kjenner bor i blokk (bofellesskap ), og de gjør ingenting sammen. Det hender de har dugnad, og da 
kommer det ikke mange da heller.

Jeg ønsker meg...
Jeg ønsker å bestemme over mitt liv. 
Jeg håper BPA blir redningen for meg om kommunen ikke klarer å omorganisere seg. 

Skribenten til denne tankevekkende teksten ønsker å være anonym. 
Denne har vi fått fra Grenseløst og redaksjonen kjenner identiteten til skribenten.,
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Kolbotnv. 14, 1410 Kolbotn
Tlf. 66 80 02 00    Fax. 66 81 06 41    www.nettec.no

as

Untitled-2   1 05.02.2007   09:16:00

Vi takker alle  annonsørene 
for den flotte støtten!

Glemmengt. 55, 1608 Fredrikstad
Tlf.  69 31 12 30
Fax. 69 31 12 31

Ragnar Haugen
1891Rakkestad

Tlf. 69 22 22 38 • Mob. 95 03 29 14

R A K K E S T A D

M O S S

Cort Adelersgt. 8, 
1515 Moss

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

Berg Idd & Aremark Regnskapslag
1781 Halden, Tlf. 69 19 07 50 

___________________________________________________

Bil & Fritid AS
1787 Berg i Østfold, Tlf. 69 19 54 54

H A L D E N

Karlsrud Betongpumping AS
1816 Skiptvet, Tlf. 69 80 91 30

S K I P T V E D T

Kjærringholmen Familiecamping
1580 Rygge, Tlf. 69 28 36 41

___________________________________________________

Råde Vertshus
1640 Råde, Tlf. 69 28 57 25

R Å D E

Bygger’n Bygningslageret AS
1743 Klavestadhaugen, Tlf. 69 13 61 00

S A R P S B O R G

A S K I M

E I D S B E R G

Askim kommune
støtter NHFs arbeide

Toyota Ramstad Bil AS
- et bilfirma du kan stole på!

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

Toyota Ramstad Bil AS
- et bilfirma du kan stole på!

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

www.momarken.no

F R E D R I K S T A D

TØMRER- MURER OG 
BETONGARBEID             

Tlf 69 35 70 80  www.backeostfold.no  -Et selskap i BackeGruppen

S A R P S B O R G

S P Y D E B E R G

Østfold Taxitjenester AS
1811 Askim, Tlf. 02137

_______________________________________________________

Askim Frukt- og Bærpresseri
1815 Askim, Tlf. 69 81 98 00

A S K I M

Comfort Rørlegger Arne Nilsen AS
1608 Fredrikstad, Tlf. 69 31 02 03

F R E D R I K S T A D

Høk Kro og Motell
1747 Skjeberg, Tlf. 69 16 80 00

S K J E B E R G

 
 
  
 

 
 

 
 

 
 

www.catosenteret.no 
 

mulighetenes senter 
en veiviser innen egen mestring 

e-post: lars@larsvethe.no

Vårt hovedprodukt er GarantiKraft, en 
sikkerhet mot høye strømpriser. I tillegg 
engasjerer vi oss innenfor: Fiberutbyg-

ging/bredbånd og 
levering av fjernvarme.

Kontakt oss for bestilling av 
GarantiKraft

Industrivn. 1960 Løken
Tlf: 63 85 47 00 • Fax: 63 85 14 60

www.hsev.no • e-post: hsev@hsev.no

Solfilm • Ruteskift
Rep av bilglass

Myhrer Industriområde
2080 Eidsvoll

Tlf. 918 69 364
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AOF Østfold
Postadresse: Postboks 204, 1601 Fredrikstad
Telefon: 691 30 410
E-post: ostfold@aof.no

Besøksadresse Askim:
Stortorvet 5-7, 1607 Fredrikstad
St. Mariegt. 47, 1706 Sarpsborg
Torget 12, 1830 Askim

AOF  
kursoversikt
KURS 2015

AUGUST:
28. – 29.   Samhandlingsreformen  

Scandic hotell - Asker

SEPTEMBER:
04. – 05.   Barnehage og grunnskole  

Quality hotell – Sarpsborg
18. – 19.  Organisasjonsutvikling – høst-

konferanse – Scandic hotell – Asker

OKTOBER:
10. – 11.   Organisasjonskurs – styre og stell 

Quality hotell – Sarpsborg
16. – 17.  Synligjøre NHF i kommunen(e),  

hvordan få politisk innflytelse  
Scandic hotell – Asker

30. – 31.   Plan og bygningsloven – universell 
utforming – Quality hotell – Sarpsborg

NOVEMBER:
20. – 21.   Brukerstyrt Personlig Assistanse 

Quality hotell - Sarpsborg

DESEMBER:
04. – 05.  Medlemmer i kommunale råd for 

menne sker med nedsatt funksjonsevne
   Quality hotell – Sarpsborg

Napp ut sider – kurskatalog nr 2  
følger med i dette nummeret.

Påmeldingsskjema finner dere på hjemmesiden 
vår: www.nhf.no/oest - under aktivitet

ER DU 
SLAGRAMMET  

ELLER  
PÅRØRENDE?

Da har vi gleden å invitere deg på:

Slagkafé
Den første onsdagen i hver måned

mellom kl: 12:00 og 14.00
Vi starter opp onsdag 2. september

på Sagene Samfunnshus,  
vis a vis Sagene kirke.

Formålet med dette er å få et fast møtepunkt hvor 
slagrammede og pårørende kan møtes for erfarings-
utveksling og hygge. 

Vi håper at dette kan bli en fin sosial aktivitet og at vi 
kan treffes her fast den første onsdagen i hver 
måned. Det vil bli enkel servering.

For nærmere opplysninger kontakt: 
Roger Amundsen: 489 99 997 eller
Odvar Jacobsen: 907 48 521

Datoene for «Slagkafè» på høsten 2015:
onsdag 2. sep.  12:00 – 14:00   
onsdag 7. okt.  12:00 – 14:00  
onsdag 4. nov.  12:00 – 14:00  
onsdag 2. des.  12:00 – 14:00   

w w w . s l a g . n o
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TEVA Norway NO/CPX/15/0006 -ORD-3654

... for en bedre
morgendag!

Teva Norway AS
Hagaløkkveien 13, P.O.Box 15,  
N-1371 Asker, Norway  |  Tel: +47 66775590  |  
www.tevapharm.no

Våre satsningsområder:

•	Multippel	sklerose
•	Astma	og	KOLS
•	Onkologi/kreftsykdommer

Norway

TEVA er verdens ledende generikaprodusent og et farmasøytisk selskap med 
hovedformål å fremme helse verden rundt. Vi bruker betydelige ressurser på 
forskning og utvikling av nye og bedre behandlingsløsninger.  
For mer informasjon se www.tevapharm.no

Les	mer	på	våre	hjemmesider:

 

 

 

 

 

 

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

Mai
6. Medlemsmøte NHF Halden/Aremark
11. Sommer avslutning NHF Nittedal/ Hakadal
 Påmelding (april møte)
13. Medlemsmøte NHF Rygge og Råde
28.-31.  HBF Camp HBF Akershus
 (Skeikampen)

Juni
03. Ut på tur, påmelding NHF Halden/ Aremark
 Sommertur til Risholmen LFN Østfold
 info kommer 
06. «klatre på grensen» LKB Østfold
 aktivitet for hele familien
10. Medlemsmøte NHF Indre Østfold
10. Sommeravslutning NHF Rygge og Råde
14.  Sommertur til Tusenfryd HBF Akershus

September
02. Medlemsmøte NHF Halden/Aremark
09. Medlemsmøte NHF Rygge og Råde
14.  Medlemsmøte NHF Nittedal/Hakadal
18. Vannyoga LKB Østfold
19.-20. Søskentreff i Oslo HBF Akershus
30. Medlemsmøte NHF Indre Østfold

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

  1. onsdag i hver måned har vi medlemstreff 
på St.Criox huset fra ca 12.45.  
Vegetar buffé - LKB 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

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

✁

Hovedmedlem - kr 300

Husstandmedlem - kr 150 *

Juniormedlem (0-16 år) - kr 50 *

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

Studentmoderasjon 50 % på kontingenten 
(kopi av studentbevis må legges ved)

Jeg ønsker ikke medlemskap i NHFU 
(gjelder de under 30 år)

Mitt medlemskap gjelder følgende lands-
forening av NHF

Innmelding i Norges Handikapforbund

Norges Handikapforbund
Svarsending 0047
0090 Oslo

Navn:

Adresse:

Postnummer:                                Poststed:

E-post:

Telefon/mobil:

Fødselsdato og år:

Sted/dato:

Underskrift:

Når jeg melder meg inn i Norges Handikapforbund (NHF) samtykker jeg i å motta 
informasjon fra organisasjonen gjennom alle kanaler. Innmeldingsopplysninger
behandles sensitivt og etter Datatilsynets retningslinjer. Medlemskapet 
følger kalenderåret fra 1.1 til 31.12 samme år.

Funksjonshemmet Interessemedlem

Medlemstype (velg én)

Pårørende

Kategori:

* 

Oktober
07. Medlemsmøte NHF Halden/Aremark
10. Emmas Sansehus HBF Akershus
 Sandvika
12. Medlemsmøte NHF Nittedal/Hakadal
14. Medlemsmøte NHF Rygge og Råde
28. Medlemsmøte NHF Indre Østfold

TEVA Norway NO/CPX/15/0006 -ORD-3654

... for en bedre
morgendag!

Teva Norway AS
Hagaløkkveien 13, P.O.Box 15,  
N-1371 Asker, Norway  |  Tel: +47 66775590  |  
www.tevapharm.no

Våre satsningsområder:

•	Multippel	sklerose
•	Astma	og	KOLS
•	Onkologi/kreftsykdommer

Norway

TEVA er verdens ledende generikaprodusent og et farmasøytisk selskap med 
hovedformål å fremme helse verden rundt. Vi bruker betydelige ressurser på 
forskning og utvikling av nye og bedre behandlingsløsninger.  
For mer informasjon se www.tevapharm.no

Les	mer	på	våre	hjemmesider:

 

 

 

 

 

 

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

Nyt et opphold på 
Quality Hotel & Resort Sarpsborg

• Rør- og elektrikerservice

• Datanettverk

• Sikkerhet, overvåkning og alarm

• Nyanlegg og utbedring av gamle anlegg

• Spesialister på restaurering av bad

 Moss Tlf. 69 26 26 00 
     Sarpsborg Tlf. 60 10 22 50
 Fredrikstad Tlf. 69 35 94 00 
     Ski Tlf. 64 91 85 00

Behov for hjelp?
Spør Bravida

Like bra på helheten 
som på de enkelte 
fagområdene.

30
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NHF Bærum
Leder Inger Helene Ruud
Baksteplassen 3, 1349 Rykkin
Tlf: 997 47 117
Epost: post@nhf-baerum.no
            ing-hel@hotmail.com

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

NHF Enebakk
Kontaktperson: Robert Fostaas
Postboks 110, 1917 Ytre Enebakk
Tlf: 452 48 024
Epost: robedel6@gmail.com

NHF Fredrikstad
Leder: Jan Kenrick Glad Jackson
Åbyggevn. 5, 1636 Gamle Fredrikstad
Tlf: 454 53 468
Epost: kenrick@jackson.kz

NHF Halden / Aremark
Leder Turid Eriksen
Rokke Granly, 1764 Halden
Tlf: 414 14 563
Epost: turideriksen@hotmail.com
Epost: post@nhfhalden.no

NHF Indre Østfold
Leder: Unni Hegle
Romundsvn. 20, 1832 Askim
Tlf: 413 28 268
Epost: 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
Epost: simen.a@online.no

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

NHF Onsøy
Leder: Egil Eriksen
Øienkilveien 20, 1621 Gressvik
Tlf: 69 33 13 56 / 908 35 957
Epost: 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: svendsen-rolf@hotmail.com

NHF Sarpsborg
Leder: Egil Schjolden
St.Hansvn. 24 c, 1727 Sarpsborg
Tlf: 69 15 20 81
e-post: egil.schjolden@gmail.com

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

NHF Skedsmo
Leder: Joakim Taaje
Tyrihansvegen 37, 2016 Frogner
Tlf: 951 31 663
Epost: joakim.taaje@getmail.no

NHF Nes/Ullensaker
Leder Arnfinn Solberg
Hagasletta 4B, 2150 Årnes
Tlf: 473 99 485
Epost: affelure@gmail.com

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

NHF Vestby / Ås
Leder: Arne Th. Bergersen
Brevibråtevn. 23, 1555 Son
Tlf: 64 95 92 89 / 970 60 259
Epost: atberger@online.no

Arbeidsmiljøskaddes Landsforening:
ALF Akershus
Leder: Tom Vernang
Steinsleppen 9, 1405 Langhus
Tlf: 67 87 37 46
Epost: t-egil-v@online.no

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

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

HBF Østfold
Leder Lill-Tove Greiner Aspjøt
Lunderveien 283, 1593 Svinndal
Tlf: 415 04 145
Epost: hbf.ostfold@live.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

Lokallag i Norges Handikapforbund Øst

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

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

Landsforeningen For Polioskadde:
LFPS Akershus
Leder Grethe Platt
Glimmervegen 67, 2008 Fjerdingby
e-post: gretheplatt@gmail.com
Hjemmeside: http://lfps-akershus.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
Epost: 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 
Bekkenleddsmerter (LKB)
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.



Retur: NHF Øst, Postboks 9219, Grønland – 0134 Oslo


