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Jeg har bodd i et sommerhus i Danmark 
som om det ikke er universelt utformet 
så er det i hvert fall tilgjengelig for 
rullestolbrukere. Tidligere har vi leid 
sommerhus som sånn noenlunde passer, 
og det store spørsmålet har vært hver 
ferie: «Hva må vi gjøre denne gang for å 
tilrettelegge?» Min svoger og elskede har 
som regel snekret ulike type ramper og 
så har vi mikset det til inne. Vi har alltid 
hatt flotte ferie, fulle med opplevelser og 
hyggelig familie. Men det har liksom alltid 
vært noe jeg ikke har kunnet gjøre.

Denne gang sto det på nettet at dette 
sommerhuset var handikapvennlig. Vi slo 
til, men jeg har vært ute en vinternatt før 
så jeg dro med en følelse av at jeg «tror 
det ikke før jeg får se det». Vi ankom og 
så først skråplanene inn til hoveddør og 
terrassedør. Inne var det faktisk to 
toalett, et stort og et lite. Jeg kom fram 
over alt! Om morgenen kunne jeg velge å 
rulle inn eller bruke bilen til Juelsminde by 
for å kjøpe brød og rundstykker. Jeg 
kunne velge å være ved eller i huset eller 
rulle meg en tur ned på havnen. Jeg kunne 
velge om vi skulle grille ute eller lage 
middagen inne. Det var laget langbord ute 
i hagen, og der hadde de satt sammen 
flere bord med fastmonterte benker. Det 

var laget hull i benkene slik at mennesker 
med rullestol kunne komme inn til bordet. 
Det var to hull, og hver plass hadde navn. 
Jeg kunne velge å være Keld eller Lars 
som da sikkert er de to som bruker 
rullestol i huset. Stedet het Promillely, og  
man kan jo bruke litt tid på å filosofere 
over det navnet. 

Midt i ferien kom Vår datter Sofie 
hjem etter et år med studier i Japan, så 
verden var god. Vi har allerede leid det til 
neste år.

Hva det var som gjorde det så bra? 
Det at jeg kunne velge – at jeg kunne 
gjøre ting uten å tenke på hvordan og om 
jeg klarte det. Det ga både meg og resten 
av familien en mer avslappende ferie.

Vel hjemme igjen var valgkampen i full  
gang. Jeg valgte å melde meg ut av mitt 
yndlingsparti for et par år siden, og dette 
er første året jeg virkelig måtte tenke 
meg om for å finne ut hvem jeg skal 
stemme på.

Jeg tok NRK sin test, og fikk tre 
partier å velge mellom – og var fra 59 til 
68 prosent enig med de ulike partiene. 
Men disse testene man kan ta, de stiller 
ikke spørsmål som: Hva vil dere gjøre for 
å forhindre ytterligere ekskludering i 
skolen – da vi ser det stadig blir flere 

elever som går i spesialklasser – 
spesialskoler – forsterkede skoler? Vil 
dere sette fortgang i universell utforming 
i skolene? Hvordan stiller dere dere til å 
få ansvaret for basishjelpemidler i 
kommunen – også det økonomiske? Vil 
dere stille krav om universell utforming 
eller god tilgjengelighet til 
kulturarrangementer som kommunen gir 
økonomisk støtte? Hva går dere for i 
sykehussaken?

Jeg tok peiling på Skolegata og ventet 
å finne fullt trøkk hos alle partier..

Ett av de tre partiene (mitt gamle 
parti) hadde to gode politikere på sin 
stand som kunne gi meg svar på alt – ikke 
alltid de svarene jeg mest ønsket, men de 
visste hva de drev med. Det andre partiet 
hadde sikkert gode vafler, men ikke 
kunnskap som jeg kunne bruke. Det tredje 
partiet hadde ikke stand engang.

Så kan jeg si til meg selv at de som var 
der og kunne sine ting, de burde ha fått 
min stemme, samtidig så tenker jeg at jeg 
burde ha sendt spørsmålene til de andre 
to partiene slik at jeg hadde et godt 
grunnlag for å gjøre valg. 

De som ikke ville gi meg svar hadde 
vel nok folk som stemmer på seg slik at 
min stemme ikke er viktig.

«En sommer er over men 
minnene om den består» 
sang Kirsti Sparboe for 
kjempemange år siden.
Av Toril Heggen Munk, regionleder

REGIONLEDERENS ORD 



Medlemsblad for Norges Handikapforbund Innlandet 

INNLANDSPOSTEN 3/15 • nhf.no/innlandet • side 3

Hvordan står det nå til 
med disse valglokalene 
rundt omkring i 
kommunene i Hedmark 
og Oppland?
Av Kjersti Bjørnstad Fremstad, 
regionkontorleder

KJERSTIS TANKER

Norges Handikapforbund Innlandet registrerte 
ved forrige valg at det fortsatt var flere 
kommuner som brukte utilgjengelige 
stemmeavlukker. Dette er i strid med formålet i 
Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, samt 
at det i valgloven paragraf 9–3 er uttrykkelig 
beskrevet: «Stemmegivningen skal foregå i 
egnet og tilgjengelig lokale. Velgerne skal kunne 
ta seg inn i valglokalene uten hjelp. Andre 
lokaler skal ikke benyttes med mindre særlige 
grunner foreligger».

NHF Innlandet sendte derfor ut en 
henvendelse til alle kommunene i Hedmark og 
Oppland i begynnelsen av august, hvor vi blant 
annet skrev:

«Vi forventer at kommunene gjør sitt beste 
for å sikre at både valglokaler og utstyr er 
universelt utformet, som forutsatt i Valglovens 
§9-3. Vi setter pris på å få tilbakemelding på om  
kommunen allerede har, eller vil anskaffe riktig 
valgutstyr til valget i september».

Per 7. september har vi fått ni 
tilbakemeldinger fra ulike kommuner. 
Tilbakemeldingene viser at det har blitt gjort 
mye siden sist valg, og at kommunene har et økt 

fokus på tilgjengelighet og universell utforming. 
Lunner kommune på Hadeland skriver blant 
annet:

«Ved valggjennomføringen i Lunner 
kommune setter vi universell utforming og 
tilgjengelighet høyt. Vi har utformet og etablert 
en egen rutine for sikring av universell 
utforming og tilgjengelighet. Alt valgutstyr er 
universelt utformet, og alle valglokaler er 
sjekket for tilgjengelighet for personer med 
ulike utfordringer. Råd for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne er med på en vurdering 
før hvert valg».
 Alle som har stemmerett, kan klage over 

forhold i forbindelse med forberedelsen og 
gjennomføringen av kommune- og 
fylkestingsvalget i den kommunen man er 
manntallsført. Klagen må fremmes sju dager 
etter valgdagen. Skulle du oppleve at du ikke 
kommer inn i valglokalet eller at 
stemmeavlukkene er utilgjengelig anbefaler vi 
deg å klage til kommunen. 

Send gjerne oss på regionkontoret til NHF 
Innlandet også en beskjed, slik at vi kan følge 
opp dette.

Side 10-11: På hjelpemiddelmesse

Vi søker deg som er 
engasjert i 
interessepolitiske saker!

Likestilling, BPA, 
universell utforming, 
økonomiske levekår, 
tekniske hjelpemidler, 
rehabilitering. Dette er 
interessepolitiske 
områder som vi er 
opptatte av i NHF. Er du 
opptatt av noe av det 
samme? Har du lyst til å 
arbeide med det du er 
opptatt av, i din egen 
kommune? 

I så fall synes vi at du 
skal ta kontakt med oss! 
Tlf 61 10 83 10, 
nhf.innlandet@nhf.no. 

Engasjert? 
Vi søker deg

mailto:nhf.innlandet@nhf.no
mailto:nhf.innlandet@nhf.no
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I sommer publiserte Fafo 
på oppdrag av 
Funksjonshemmedes 
Fellesorganisasjon (FFO) 
en rapport om NAV- 
brukermedvirkning. 
Av Ingvild B. Hvidsten, 
organisasjonskonsulent

INGVILDS HJØRNE

«Et bedre NAV for brukerne. Modell for brukermedvirkning i 
NAV» tar for seg brukerutvalgenes utforming og arbeidsmåte 
for at de skal kunne bidra til at brukerne skal få «større grad av 
selvbestemmelse og innflytelse på beslutninger som gjelder 
egen livssituasjon». For å få dette til, må kunnskap omsettes til  
praksis. Altså må brukermedvirkningen organiseres på en måte 
som gjør at kunnskapen tas i bruk av de ansatte i NAV.

Loven om arbeids- og velferdsforvaltningen slår fast at 
NAV skal «sørge for at representanter for brukerne får 
mulighet til å uttale seg i forbindelse med planlegging, 
gjennomføring og evaluering av etatens tjenester» (§ 6, om 
Brukermedvirkning). Det er åpenbart at en da må kunne komme 
inn i prosesser tidlig nok til at innspill og uttalelser kan få en 
effekt. Utvalgene skal være en arena for diskusjon og 
toveiskommunikasjon, noe som krever planlegging og kontakt 
med egen organisasjon, ikke bare like i forkant av møtene, men 

mellom dem. Det er også viktig at organisasjonene får 
tilbakemeldinger om hva som blir diskutert, slik at en kan følge 
opp med synspunkter og saker. I tillegg bør de ulike 
brukerutvalgene i etaten kobles sammen og ha kontakt, slik at 
en vet hva som diskuteres både oppover og nedover i systemet. 
Kanskje er det saker som burde løftes på et annet plan enn der 
de diskuteres i utgangspunktet? Det har avgjørende betydning 
at organisasjonene og deres brukerrepresentanter har 
kunnskap om hva brukerutvalg er, og hva det vil si å være 
representert i et brukerutvalg. 

Viktigst av alt, er å huske på at man er talerør for en gruppe 
mennesker, ikke seg selv. Derfor har enkeltsaker ingenting å 
gjøre i et slikt utvalg, men man kan bruke saker en har 
kjennskap til gjennom egen organisasjon. 

Rapporten har en rekke foreslåtte tiltak for hva som kan 
gjøres for at brukerutvalgene skal kunne fungere bedre. 
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Brukerkontoret Sykehuset Lillehammer

Her kan du få: 
Informasjon/brosjyrer fra  
brukerorganisasjonene, veiledning/samtaler, 
likepersonsvirksomhet og selvhjelpsarbeid.
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På lag for BPA-valgfrihet

– Gi meg den valgfriheten jeg har krav på, sa Tonje Joløkken til statsminister Erna Solberg, 
som hun møtte på kafé i Brumunddal i august.
Av: Jo E. Brenden

Ikke alle får en halvtime kaffeprat med statsministeren. Det 
fikk Tonje Joløkken Melvær i august.

Statsministeren har møtt Joløkken flere ganger for å snakke 
om BPA-ordningen (brukerstyrt personlig assistent).

Slik ble det også denne gangen.
Joløkken har stilt seg kritisk til at man i Ringsaker kommune 

ikke har valgfrihet av leverandør. For tre og et halvt år siden 
besluttet kommunen at hun måtte avslutte sin BPA-ordning 
med den private tilbyderen ULOBA.

I kommunen er det kommunepolitikerne som har vedtatt en 
kommunal ordning.

– Det er ikke riktig at det skal være sånn! Skal jeg måtte 
flytte fra hjemkommunen min for å få den ordningen jeg har 
krav på? sier Tonje Joløkken til Innlandsposten.

Hun fikk nok en gang støtte fra statsministeren.
– Hvis man hele tiden begrenser friheten og 

selvstendigheten, så er ikke det i tråd med ideen i reformen. Du 
skal kunne styre tiden og være arbeidsleder/arbeidsgiver selv. 
Du skal kunne velge hvem som kan levere tjenesten. Jeg 
opplever at Arbeiderpartiet lokalt innskrenker valgfriheten 
som de vanligvis gir inntrykk av at de støtter når de diskuterer 
reformen med Regjeringen, sier Solberg.

– Man skal sette seg inn situasjonen til en annen, der man på 
mange områder alltid er avhengig av hjelp. En skal kunne 
bestemme hvem som kommer og gjør alle de valgene som vi 
andre tar hver dag. Dette handler om å ta hensyn til friheten til 
enkeltmennesker.

– Hva kan dere gjøre?
– Vi sentrale myndigheter har stor tillit til 

kommunepolitikerne og gir de den valgfriheten de etterspør. 
Men jeg ser at mange kommunepolitikere ikke har tatt ideen. 
Det er vanskelig å reagere overfor en kommune, men vi må se 
om det er flere kommuner som ikke har forstått reformen. Da 
må vi ha strengere forskrifter.

Joløkken er fornøyd med å ha Erna på lag:
– Hun er engasjert og har forståelse for viktigheten av 

valgfrihet. Det må da være interessant for politikerne i 
Ringsaker kommune at statsministeren mener at man her ikke 
leverer meningen med reformen. Jeg håper denne saken nå tar 
seg et steg videre. Men jeg tror ikke at det skjer.

NHF Innlandet-leder Toril Heggen Munk har fulgt med på 
Tonjes kamp:

– BPA-ordningen er veldig viktig, men den lider samme 
skjebne som mye av de lovene som vedtas sentralt: Når 
kommunene overtar ansvaret så blir det ofte litt 
«Kardemomme» når tjenestene skal vedtas. Det blir å gjøre litt 
og «ellers gjøre som man vil».

– Med det mener jeg at det er stor forskjell fra kommune til 
kommune hvordan man håndhever lovverket. Det blir for mye 
restriksjoner. Når skal man få bruke BPA? Hvem skal få 
tjenesten? Intensjonen til politikerne var nok god, men det ble 
ikke helt slik man ville. 

– Nå må man få klare retningslinjer og enes om hvordan 
BPA-tjenesten skal være, krever Munk.
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Landsmøte på Lillestrøm
Fredag 12. juni- søndag 14. juni var det duket for Landsmøte, denne gangen på Lillestrøm 
utenfor Oslo. NHF Innlandet hadde fem representanter til stede.
Av: Karen Kvam/Ida C. Freng/Ingvild Hvidsten

Selveste statsminister Erna Solberg stilte opp for å hilse 
landsmøtet på arrangementets første dag. Trafikale problemer 
førte til at statsministeren ankom fasjonabelt sent, men en 
smidig forbundsleder Arne Lein omrokerte litt på sin egen tale, 
slik at Solberg ikke skulle gå glipp av utfordringene fra 
organisasjonen. Statsministeren svarte imidlertid ikke på de 
spørsmålene forbundsleder Arne Leins stilte i sin 
landsmøtetale, der han utfordret henne på om 
funksjonshemmedes organisasjoner vil få en plass i utvalget 
som skal utrede kommunereformen og 
funksjonshemmedes mulighet til å disponere sine personlige 
assistenter utenfor kommunegrensene. Derimot snakket hun 
varmt om betydningen av NHFs likemannsarbeid.

– Likemannsarbeidet kan være helt avgjørende for hvordan 

man mestrer å bli funksjonshemmet eller å få et 
funksjonshemmet barn, sa Solberg til Handikapnytt. Hun vektla 
også viktigheten av å bekjempe hatefulle ytringer:

– Det er en skamplett for vårt samfunn. Ingen skal oppleve å 
møtes med hatytringer for den de er eller det de står for. 
Forskning viser at funksjonshemmede er mer engstelige for vold 
og trusler enn andre. Det kan både skyldes at de er mer sårbare 
og har vanskeligere for å unnslippe. Og det det kan skyldes at 
mange har slike erfaringer, sa statsministeren til magasinet.

Kommunereform i fokus
Vil kommunereformen sikre funksjonshemmedes muligheter til 
likestilling? var tittelen på den politiske debatten under 
landsmøtet lørdag 13. juni. Debatten ble innledet av 

NHFs nye sentralstyre. Fv.: Kirsti Stenersen, Arne Olav Hope, Helle-Viv Magnerud, Toril Heggen Munk, Per Einar Honstad og Elisabeth Wilhelmsen. Bak fra 
venstre: Tove Linnea Brandvik, Hans Henrik Tøsdahl, Arve Harald Norddahl, Stein Wilmann, Magnhild Sørbotten og Arne Lein.                            Foto: Ida C. Freng
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Statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
Kristin Holm Jensen, som presentere regjeringens visjon 
for Kommunereformen og den nye oppgavefordelingen mellom 
stat og kommune. Ikke uventet tok hun til orde for at målet med 
reformen er å utvikle et bedre tilbud, blant annet når det 
gjelder formidlingen av hjelpemidler.

Helse-, sosial- og eldreombud i Oslo, Anne-Lise Kristensen, 
uttrykte imidlertid skepsis til å gjennomføre reformer for 
reformenes skyld, men mener også at det nå er viktig at 
funksjonshemmede stiller krav til tjenestene. Begge deltok i 
plenumsdebatt, sammen med rådmannen i Rælingen kommune, 
Eivind Glemmestad, ordføreren i Skedsmo kommune, Ole Jacob 
Flæten (Ap) og Bjarne Eiolf Holø (Sp), ordfører i Lom kommune, 
og med Lars Ødegård, tidligere generalsekretær og nå 
spesialrådgiver i NHF, som debattleder.

Innlandsbenken og forhandlingene
NHF Innlandet stilte med følgende representanter og 

delegater: Toril Heggen Munk (regionleder i NHF Innlandet og 
forbundsnestleder), Kirsten Engen (nestleder), Petter Naustvik 
(ungdomsrepresentant), Synnøve Bratlie og Remi Johanssen 
(styremedlemmer). I tillegg deltok Kjersti Fremstad 
(regionkontorleder og Ingvild Hvidsten 
(organisasjonskonsulent) fra NHF Innlandets administrasjon.

Før Landsmøtet hadde delegasjonen hatt formøte hvor 
ansvaret for ulike saker ble fordelt mellom delegatene. Dette 
resulterte i at alle representantene for NHF Innlandet hadde 
ordet, noe regionleder Toril var svært fornøyd med. Et par saker 
utpekte seg som viktige for regionen, blant annet Rammeplan 
for perioden 2015-2019, noen organisatoriske forslag, samt 

saken om en ansattrepresentant i Sentralstyret - som ble både 
støttet og vedtatt.

Nytt sentralstyre, Toril enstemmig gjenvalgt
Det ble til slutt valgt nytt sentralstyre. Vår Toril Heggen Munk 
ble enstemmig gjenvalgt som nestleder. Elisabeth Wilhelmsen 
fra NHF Oslo/NHFU, Arne Olav Hope fra LARS og Magnhild 
Sørbotten fra NHF Oslo ble valgt som styremedlemmer for fire 
år. Per Einar Honstad fra NHF Nordvest ble valgt som 
sentralstyremedlem for to år. Stein Wilmann, Hans Henrik 
Tøsdal og Helle-Viv Magnerud ble valgt som varamedlemmer for 
to år. 

Det nye sentralstyret består dermed av:  Forbundsleder: 
Arne Lein, nestleder: Toril Heggen Munk , sentralstyre- 
medlemmer: Tove Linnea Brandvik, Elisabeth Wilhelmsen, Arne 
Olav Hope, Kirsti Stenersen, Arve Harald Nordahl, Magnhild 
Sørbotten og Per Einar Honstad.  1. vara: Stein Wilmann, 2. vara: 
Hans Henrik Tøsdahl, 3. vara: Helle-Viv Magnerud.

Hedersprisen til Lars Grue
Sosiolog og samfunnsforsker 
Lars Grue ble under 
landsmøtemiddagen lørdag 13. 
juni tildelt NHFs hederspris. 

Den fikk han for sin uvurderlige 
kunnskapsformidling om funksjonshemmede 
barn og unge. Gjennom mer enn tretti år har 
Grue forsket på livsvilkårene for barn og unge 
med funksjonsnedsettelser. 

I sin takketale nevnte han at det var både 
konas likestillingsforskning, samt at de selv 
opplevde å få en barn med en 
funksjonsnedsettelse, som gjorde at han 
engasjerte seg i feltet. 

Forskeren har ikke bare pekt på problemer 
og utfordringer, men har også satt søkelys på de 
mulighetene som finnes.



Medlemsblad for Norges Handikapforbund Innlandet 

INNLANDSPOSTEN 3/15 • nhf.no/innlandet • side 8

... mens Remi kjempet for Rødt
NHF Innlandets 
styremedlem 
Remi Johansen 
har valgt sitt 
parti: Rødt.
Av: Jo E. Brenden

– Morsomt med valgkamp, sier Remi Johansen.
Etter å ha vært mangeårig medlem av SV, har han funnet 

sitt parti – enda et knepp til venstre.
– Jeg var SUer og SV-er i mange år men gikk ut av SV i ren 

fortvilelse for noen år siden da de plutselig gikk inn for å tilby 
tidlig ultralyd.

Da startet letingen etter et nytt parti:
– Jeg lette etter et parti som hadde de samme verdiene 

som meg, og havnet i Rødt framfor å gå mot Arbeiderpartiet. 
Rødt er et sosialistisk parti som vil dele på godene, og som 

står for en politikk som vil utjevne forskjellene mellom fattig 
og rik.

– Hva slags politikk fører partiet for funksjonshemmede?
– Mange av våres gruppe blir dessverre tapere i forhold til 

arbeid og økonomi. Helhetlig sett står derfor Rødt for en 
politikk som gagner alle – også oss funksjonshemmede.

– Hvordan var valgkampen for deg?
– Jeg har ikke vært mye ute på stands, men fulgte med på 

møter og debatter. Og var aktiv på sosiale medier. 
– Jo da, det var veldig interessant.

Toril om valgkampen: – Vi ble ikke nevnt

Valgkampen er over og velgerne har stemt. De nye 
fylkestingene og kommunestyrene er klare. NHF 
Innlandet-leder Toril Heggen Munk fulgte med på valgkampen 
og ble skuffet:

– Sett med en funksjonshemmets øyne var dette dårlige 
greier. Det var en fullstendig mangel på saker som opptar vår 
gruppe. Det forundrer meg, for en trenger ikke å være 
funksjonshemmet for å være opptatt av våre rettigheter. For 
det holder at man har en funksjonshemmet i familien eller i 
omgangskretsen så burde dette være noe alle skulle ha 
meninger om. Men: Ingen hadde tatt standpunkt til hvordan 
funksjonshemmede skal ha det i samfunnet. Politikerne mente 
ingenting! Hadde de ment noe så kunne de faktisk ha sanket 
nye medlemmer, sier Heggen Munk.

– Hvordan var valgkampen for deg personlig?
– Jeg var på Arendal-uka og fikk litt følelsen av valgkamp 

der. Og så en del på TV. Dessverre er det fortsatt de sentrale 
politikerne som setter dagsordenen og som bestemmer hva 
valgkampen skal dreie seg om ute i kommunene. Jeg gikk 
igjennom flyers, tok valgtester på nett og møtte partier på 
stands, men fant ingenting om hva de ulike partiene mener i 
universell utforming, hva de mener om den økte 
segregeringen i skolen og hvor mye de vil jobbe for å gjøre 
samfunnet mer tilgjengelig for alle.

– Her kunne man komme på banen med offensive utspill, 
som at man for å få støtte til et kulturelt tiltak så pålegges 
man å gjøre arrangementet åpent for alle. Men slike ting får vi 
neppe svar på.

– Vi funksjonshemmede ble fullstendig glemt i valgkampen, sier Toril Heggen Munk.
Av: Jo E. Brenden
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Stiller krav til skolene
NHF Innlandet-leder, Toril Heggen Munk, ber kommunene om å sørge for at alle skolene 
blir universelt utformet så raskt det lar seg gjøre.
Av Jo E. Brenden

I august var det skolestart. Mange forventningsfulle barn 
troppet opp på sin første skoledag. Toril Heggen Munk mener 
det som skulle være en gledens dag, for mange ble en dag 
som ikke ble fullt så hyggelig:

– Hvor mange var det som på sin første skoledag så 
broren eller søsteren sin gå på skolen, men som selv måtte 
sitte hjemme og vente på en drosje som kjørte dem til et helt 
annet sted? Det synes jeg er kjempetrist å tenke på, sier 
Heggen Munk.

– Hva blir du fratatt om du ikke får gå på nærskolen din 
fordi kommunen sender deg til en helt annen «tilrettelagt 
skole» med et spesialtilbud? Jo, du ekskludert som medlem 
av ditt eget nærmiljø på kort sikt. På lang sikt så forteller 
dette broren eller søsteren din og hans miljø at du ikke hører 
til. Nabogutten blir en dag en bedriftsleder, og hva har 
nabogutten lært fra barneskolen? Jo, at de 
funksjonshemmede ansetter vi ikke fordi de ikke hører til. 

Hva er det vi holder på med? Lærer vi den oppvoksende slekt 
at noen er med og noen er ikke med? Det vi holder på med vil 
til slutt få store samfunnsmessige konsekvenser, advarer 
Heggen Munk.

Hun varsler at retten til å gå på sin egen nærskole er en 
sak NHF kommer til å engasjere seg enda sterkere i tiden 
framover.

– Forskning viser at det å gå på sin egen nærskole er best, 
og til og med KS har tatt kontakt med NHF og bedt om at noe 
nå må gjøres.

– Hva må gjøres?
– Kommunen må allerede nå ha planer klare for hvordan 

samtlige barneskolene skal gjøres universelt utformet. Det 
vet jeg at man ikke har. 

– Men innen 2025 skal alle gamle bygg der offentligheten 
har tilgang gjøres universelt tilgjengelige. Det er ti år som 
går veldig fort, så man må starte jobben allerede nå.
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– Jeg er på jakt etter en ny rullestol som er 
mer moderne, lettere og enklere å 
tilpasse. Litt trangt her, men messa virker 
veldig fin, oppsummerte NHF Glåmdals 
Svein Bjørklund.

At det var litt trangt var arrangøren 
også enig i:

– Jeg synes ikke at det gjør noe at det 
er trangt her. Det ser jeg som et uttrykk 
for at messen er blitt populær og at den er 
kommet for å bli. I år ble det rundt 40 
firmaer, så mange at det ble litt trangt om 
plassen inne i hallen. Men folk har tatt 
dette bra,  sier messekoordinator Jan Erik 
Gaup fra firmaet Medema.

Hjelpemiddelmessen Innlandet har 
eksistert siden 2008. 

– Det var et initiativ fra en håndfull 
firmaer som gikk sammen på Gjøvik. Når 
man ser seg rundt på messen så ser en at 
det har blitt mange som har hatt lyst på å 
henge seg på. Vi prøver å være litt 
«geografisk demokratiske», og alternerer 
mellom Hedmark og Oppland ved å holde 
messen annethvert år i Fjellhallen på 
Gjøvik og på Terningen i Elverum.

På stand satt markedskonsulent Terje 
Erlandsen og BPA-rådgiver Jo Håkon Grue 
fra ULOBA:

– Det er behov for å møtes fysisk 
fortsatt, selv om mye informasjon spres 
på nettet. Her får man møte brukere og 
kommunale beslutningstakere, sier 
Erlandsen.

– Når det gjelder å gi informasjon så er 
det fortsatt det beste å ta en samtale 
ansikt til ansikt, skyter Grue inn.

Også NHF Innlandet hadde egen stand, 
rett ved inngangsdøren. Her satt 
styremedlemmene Remi Johansen, 
Synnøve Bratlie, Petter Naustvik og 
organisasjonskonsulent Ingvild Hvidsten 
og delte ut informasjon.

Og NHF Innlandet-leder Toril Heggen 
Munk informerte i et eget grupperom om 
NHFs søkelys på samhandlingsreformen 
og hjelpemidler.

Hjelpemiddelmessen Innlandet samler 
alt fra tjenester til utstyr og hjelpemidler 
knyttet til sansetap, bevegelseshemming 
og rehabilitering.

Rekordmange utstillere gjorde at årets hjelpemiddelmesse på Terningen i Elverum ble trang.
Av: Jo E. Brenden

PÅ LETING: Svein Bjørklund på leting etter ny rullestol på hjelpemiddelmessen                                                                                                                                  Foto: Jo E. Brenden

Trangt på hjelpemiddelmessen
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Husfliden AS
2815 Gjøvik, Tlf. 61 13 42 40

__________________________________________________

Mariendal Trykkeri AS
2825 Gjøvik, Tlf. 95 45 50 00

Hadeland Maskindrift AS
2760 Brandbu, Tlf. 91 12 04 05

__________________________________________________

Granhøi Alderspensjonat
2750 Gran, Tlf. 61 33 04 99

Kjell Arne Schjørn AS
2615 Lillehammer, Tlf. 61 25 36 47 

Nordan AS
4460 Moi, Tlf. 61 21 55 00

Gulv-Service
2843 Eina, Tlf. 91 15 96 06

G J Ø V I K

L I L L E H A M M E R

V E S T R E  T O T E N

G R A N

S E L

Olav Holdal Lastebiltransport
2917 Skrautvål, Tlf. 99 22 57 62

__________________________________________________

Byggteknikk Valdres AS
Gamlevn. 3, 2900 Fagernes, Tlf. 61 34 76 64

N O R D - A U R D A L

Ta meg med på tur!

rim
.n
o

Ingenting smaker som Joikakaker! 
Den berømte viltsmaken har vært nordmenns favoritt siden 

1960, og er som skapt for gode og lettvinte middager. 
God tur! #joika

kappbil@online.no
www.kappbilverksted.no

Hjelpemiddelet rehabilitering
Rehabilitering er et uvurderlig hjelpemiddel blant flere 
funksjonshemmede, for å opprettholde funksjoner i kroppen. Og 
ikke bare er rehabilitering bra for funksjonshemmede men det er 
noe alle menige får nytte av etter operasjon, skade eller oppståtte 
lammelser.

Det handler om livskvalitet og opprettholdelse av selvrespekt hos 
det enkelte individ.

En framstilling av rehabilitering som flere kjenner seg igjen i, er 
bilen. Når bilen skurrer har du kanskje et bilde av hva det kan være, men 
dette kan du ikke utrette selv, og resultatet er at du sender den inn på 
service – det er sånn med sykdom/funksjonshemning også; kroppen 
trenger service i alle aldre.

Framstilling nummer to: Tenke seg til en verden uten hjelpemiddelet 
PC! – Noen kunne finne på å ringe deg – men det er jo koselig? Eller vi 
måtte begynne å sende brev til hverandre per post, dette kunne bli 
tidkrevende. Tenk deg en med lammelser i beina, uten hjelpemiddelet 
sitt: rullestolen. Den det gjaldt ville ha slept seg rundt for å utrette sine 
ærender.

Det handler helt enkelt om en enklere hverdag for alle.
En ny kommunereform står for tur. Den skal etter den nåværende 

regjeringen være ferdig utformet høsten 2017, og gir store 
utfordringer til kommunene. Deriblant å flytte 
hjelpemiddelformidlingen til hver enkelt kommune, og som vi vet er den 
enkelte kommunes økonomi noe variabel. Da kan en jo risikere å ikke få 
hjelpemiddelet en har behov for på grunn av stram kommuneøkonomi. 
Men, derimot en rik kommune kan gi sine innbyggere det de har behov 
for av hjelpemidler. En kan da risikere en sentralisering av 
funksjonshemmede, ettersom utveien blir å flytte.

Vi har utfordringer i framtida med flere eldre. Med flere i jobb med 
en tilrettelagt arbeidsdag vil selvrespekten og produktiviteten øke, og 
antall uføre vil se på seg selv med økt selvrespekt ganske enkelt fordi 
den enkelte føler seg mer til nytte istedenfor å være en passiv 
mottaker av uføretrygd.

Ja, vi venter i spenning på den nye kommunereformen!
En annen viktig sak er at kommunene og skal legge til rette for 

universell utforming. Fra første skoledag trenger du mye; akkurat som 
alle andre skolebarn. Du trenger blyant, farger, viskelær, skolesekk og 
så videre. Og selvfølgelig en skole å trives på. For å trives trenger man 
ikke hindringer som trapper, speil i høyde over hodet for dem som sitter 
i rullestol, større toaletter som brukes som bøttekott. Nei, vi trenger 
viskelæret for å pusse ut gamle holdninger som «det er bare én» eller 
«eleven det gjelder kan gå på en annen skole flere mil unna, for da blir 
alt så bra» (tror skoleledelsen). Hva med å bruke fargeblyantene til å 
fargelegge hverdagen sammen med de andre elevene? Eller bruke 
blyanten i pennalet til å lære ABC sammen med barn i nærmiljøet, som 
til slutt fylles i en sekk med gode holdninger? For funksjonshemmede 
elever trenger ikke å vokse opp med ekstra «utfordringer» i hverdagen, 
som en utilpasset skolehverdag gir. De har kanskje «utfordringer» nok 
som det er. Poenget er jo at alle vil være med på det de vil være med på i 
skolen og ikke begrense seg fordi de tilfeldigvis sitter i rullestol. Det 
hele handler jo om livskvalitet og selvrespekt for den enkelte! Ikke 
utesteng et funksjonshemmet barn som også trenger å føle mestring 
sammen med de andre, samspill i lek og muligheten til å fargelegge 
hverdagen sammen med medelever.

Målet til den sittende regjering er å gi mere makt og myndighet til 
kommunene. Men hvordan dette blir seende ut vet vi altså ikke før det 
skal være ferdig i 2017.

      Kari Bråthen
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Innlandsprofilen: Kari Bråthen

– Vi må se mulighetene
– Jeg vil opplyse folk om at det finnes muligheter og ikke begrensninger, sier ataksirammede 
Kari Bråthen. Hun har funnet mening i å engasjere seg for NHF.
Av: Jo E. Brenden

Vi har nye nettsider
I november i fjor fikk NHF nye nettsider, og endelig har regionene 
fulgt etter. 

De nye nettsidene til NHF Innlandet, de øvrige regionene og 
NHF har et varmere og mer levende uttrykk enn de gamle 
nettsidene. Det ligger ny rettighetsinformasjon på NHFs viktigste 
områder på sidene, og tillitsvalgte i NHF har et eget område for 
aktuell informasjon. 

Synes du det er noe som mangler på nettsidene våre, så la oss 
gjerne få vite om det.

Lenken er http://innlandet.nhf.no/ 

Plutselig var hun der, på årsmøtet til NHF 
Innlandet, Kari Bråthen. Siden har 
Hamar-kvinnen stått på for 
organisasjonen:

– Kari er aktiv og vil virkelig gjøre noe 
for oss i NHF. Hun har blitt et flott 
tilskudd til organisasjonen vår, sier NHF 
Innlandet-regionleder Toril Heggen Munk 
entusiastisk.

– Hun er medlem av NASPA (red.anm. 
Norsk Forening for Arvelig Spastisk 
Paraparese/Ataksi), som ikke har noen 
organisasjonsledd i Innlandet. Likevel står 
hun på for oss og har til og med engasjert 
seg på brukerkontoret på Lillehammer, i 
tillegg til at hun er med i råd.

Kari selv mener det er naturlig at hun 
engasjerer seg:

– Jeg vil engasjere meg. Og jeg brenner 
for rehabilitering. Vil gjerne opplyse folk 
om mulighetene de har innenfor 
hjelpemidler og et aktivt liv. Spre 
informasjon om skolebygg og om 
universell utforming.  På de områdene kan 
det aldri bli nok informasjon, sier Bråthen.

Hun er selv rammet av ataksi.
– Jeg har full forståelse dersom du 

ikke vet hva sykdommen innebærer.

– Vi er med i NHF, men vi er ingen stor 
gruppe og vi er også ganske nye i 
diagnosesammenheng. Målet mitt er å 
informere om sykdommen og hva som 
finnes av tilbud og tekniske hjelpemidler. 
Kanskje få inn litt informasjon om 
sykdommen/nevrologi i skoleverket.

Ataksi beskrives av leksikon som 
«nedsatt evne til å utføre samordnede 
(koordinerte) hensiktsmessige 
bevegelser uten at musklenes kraft er 
nedsatt».

– Jeg ble diagnostisert med 
sykdommen da jeg var 27 år. Jeg merket 
ikke noe til det før puberteten. Da 
begynte jeg en sjelden gang iblant å søle 
ut kaffe. Og jeg spilte trekkspill og klarte 
ikke å holde takten. «Kløne» og «dårlig 
motorikk», tenkte jeg mens jeg ikke traff 
riktig på trekkspillet eller veivet ned 
vannglass.

Etter hvert gjorde Kari mer og mer 
rare ting. Bevegelsene ble mer og mer 
ukontrollerte.

– Jeg dro innom leger og nevrologer 
for utallige tester, men ingen klarte å 
konkludere med noe før jeg var 27 år. Jeg 
sto på mitt at noe var feil og en nevrolog 

sendte meg på utredning for epilepsi. 
Testen var nesten som man av politiet blir 
bedt om ta en alkotest ved å gå på en rett 
linje. Den klarte jeg ikke. Da ble jeg paff.

Omtrent samtidig slet Kari med en 
annen plage som uroet henne. Hun kastet 
opp mye og fikk ikke maten til å sitte.

– Samtidig som man forsøkte å finne 
ut av dette med den dårlige motorikken så  
fikk jeg en diagnose på fordøyelses- 
problemene mine som jeg slo meg til ro 
med. Fornøyd med å endelig få en 
diagnose på problemene rundt 
matinntaket ante jeg ikke at jeg rett 
etterpå skulle få vite at jeg hadde ataksi.

Etter at diagnosen var på plass har hun 
vært opptatt av trening og rehabilitering.

– Jeg er nødt til å trene. Sitter jeg rolig 
så blir jeg raskt dårligere. Med hjelp og 
veiledning og rett trening kan man stoppe 
utviklingen av sykdommen og føle seg 
mye bedre. Folk med min diagnose og alle 
andre funksjonshemninger må rett og 
slett innse viktigheten av en godt 
rehabiliteringstilbud.

Kari er 42 år, bosatt i Hamar og lever 
et aktivt liv.

– Jeg trener og holder meg i gang hele 

http://innlandet.nhf.no
http://innlandet.nhf.no


Medlemsblad for Norges Handikapforbund Innlandet 

INNLANDSPOSTEN 3/15 • nhf.no/innlandet • side 13

tiden. Padling, går turer, trener i grupper og 
driver mye med balansetrening og andre 
treningsformer. Jeg trener også fuglene 
mine: en undulat og en nymfeparakitt.

– Ellers går jeg en del på kino. Der liker 
jeg å se lette, underholdende filmer. Filmer 
som jeg ikke blir mentalt sliten av når jeg 
reiser meg opp fra kinosetet. Man må le litt 
og glemme de alvorlige tingene. Men 
hjemme på sofaen ser jeg gjerne en god 
dokumentarfilm på TV.

Da hun fikk ataksidiagnosen gikk hun på 
høgskole og leste om ernæring og helse.

– Jeg lærte mye om anatomien og 
hvordan kroppen virker. Jeg bruker å si at 
jeg utdannet meg til å bli syk, sier Kari og 
smiler.

Undervisning er viktig, mener hun.
– Jeg er redd for utviklingen der vi ser 

store grupper i skolene. At personer ikke 
blir sett og at man ikke fanger opp 
problemer på et tidlig stadium. Det er mye 
lettere å være funksjonshemmet i en liten 
klasse, for da kan man ikke overse 
handikapet og man får bedre kunnskap ut i 
gruppa om funksjonshemningen.

– Også er jeg skremt over hvor lite aktive 
barn og ungdom er i dag. I min oppvekst var 
det ikke iPad, iPhone, Blu-ray/DVD og femti 
TV-kanaler. Mange blir passivisert tidlig og 
blir ikke vant med å bruke kroppen sin.

– Hva synes du om NHF etter å ha vært i 
systemet en stund?

– De står på for enkeltmennesket, de 
jobber godt og målrettet utad og de er 
flinke til å informere. Vi som har ataksi er 
kanskje små i NHF-sammenheng, men også 
vi kan være med og informere om 
mulighetene som finnes.

– Livet stopper ikke opp fordi man er 
funksjonshemmet.
                                  Neste innlandsprofil: Turid Hellebust.

Kari Bråthen
Alder: 42.
Bosatt i Hamar.
Familie: Singel.
Åtte år medlem i NASPA. Aktivt 
medlem av NHF Innlandet.

«Jeg er redd for 
utviklingen der vi ser 
store grupper i skolene»
KARI BRÅTHEN
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ASKO Hedmark AS
Pb. 130, 2381 Brumunddal

Dagligvarer, servicehandel,storhusholdning, engros
Tlf. 62 34 74 00

R I N G S A K E RE I D S K O G

S T A N G E

Restaurant Laaven 1790 AS
2420 Trysil, Tlf. 62 45 26 00

____________________________________________________

Varli AS
2420 Trysil, Tlf. 95 05 50 56

T R Y S I L

K O N G S V I N G E R  Stange
 kommune

Storgt. 45, 2335 Stange
Tlf. 62 56 20 00

www.stange.kommune.no

E L V E R U M

• Industriporter • Garasjeporter 
Salg • Montasje • Service

2406 Elverum 
Tlf. 62 41 22 92 • www.emilsolbakken.no

Strandv. 10 B, 2380 Brumunddal
Tlf. 62 33 55 88

www.anleggsgartnerarnesen.no

Andreas Grøttingsvei 21
2408 Elverum
Tlf. 62 41 80 00

H A M A R

Sammen bygger vi tillit  
og skaper verdier

www.pwc.no

T R Y S I L

V Å L E R
AS Trygve Myrer

Rørleggerforretning

Børsemakerv. 12, 2346 Våler 
Tlf. 62 42 01 44 

trygve.myrer@brednett.no

LANDSORGANISASJONEN I NORGE
LOs distriktskontor, Hedmark

Kirkegt. 4, 2317 Hamar • Tlf. 916 25 078 

Tlf. 62 45 05 41
www.sindrestua.no

Rømåsen vegbom, 2612 Sjusjøen
www.fjellved-as.no

Alt fra små, skjøre tall til store, tunge 
summer. Her er ingen diskriminering.

Regnskapstjenester og økonomirådgivning 
for deg og din bedrift.

Vil du ha tallene på plass?

Tollef Kildesgt. 2 • 2450 Rena • Telefon:  62 44 71 30
E-post: peto@vekstra.no

Espeland Transport AS
2560 Alvdal, Tlf. 62 48 80 80

A L V D A L

Entreprenørcompagniet Sør AS
2321 Hamar, Tlf. 62 12 01 12 

_____________________________________________________

Bowling1 Hamar
2317 Hamar, Tlf. 62 52 03 10

_____________________________________________________

Hamar kommune
2308 Hamar, Tlf. 62 56 30 00

H A M A R

P Dahl Elektronik & Data AS
2260 Kirkenær, Tlf. 62 94 95 00

G R U E

Johansen Skogsdrift AS
2411 Elverum, Tlf. 99 52 73 27

E L V E R U M

Hedmark Murmesterforretning AS
2201 Kongsvinger, Tlf. 62 81 49 23

K O N G S V I N G E R

KB Elektro AS
2312 Ottestad, Tlf. 91 69 04 40

S T A N G E

Flisa Taxisentral
2270 Flisa, Tlf. 62 95 00 99

Å S N E S

Forestia AS
2435 Braskereidfoss, 62 42 82 00

V Å L E R

Stensli Gjenvinning AS
2381 Brumunddal, Tlf. 46 81 50 00

_____________________________________________________

Heddmark Dekkomsetning AS
2320 Furnes, Tlf. 62 35 00 22

_____________________________________________________

Fysikalsk Institutt
2380 Brumunddal, Tlf. 48 02 67 34

_____________________________________________________

Smedstuen Kran & Transport AS
2390 Moelv. Tlf. 91 79 16 47

_____________________________________________________

Elvsveen Blikkenslagerverksted AS
2391 Moelv, Tlf. 62 36 81 20

_____________________________________________________

Alfa Tekstil AS
2381 Brumunddal, Tlf. 62 34 19 83

R I N G S A K E R

TUNET AS 
- et skritt videre –

En stor takk til alle
våre annonsører.
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G J Ø V I K

L I L L E H A M M E R

Ø Y S T R E - S L I D R E

N O R D - A U R D A L

Per Reboli AS
2920 Leira i Valdres

Tlf. 61 36 25 55

S E L

N O R D - A U R D A L

Ø S T R E - T O T E N

gausdal@eiksenteret.com

G A U S D A L

Mob. 922 30 482
post@totentur.no

J E V N A K E R

Jevnaker Elektriske Forretning
3520 Jevnaker, Tlf. 61 31 11 99

Korgveien 25, 2619 Lillehammer
Tlf. 530 25 600  •  www.bilia.no

Tlf. 61 34 76 00
www.gjensidige-valdres.no

Mobil 91 81 69 19

N O R D R E  L A N D

Skansen, 2670 Otta
Tlf. 51 40 40 00 • www.nordan.no

Kloppvegen 11
Tlf. 61 15 23 90
Fax: 61 16 23 96

Olav Holdal Lastebiltransport
2917 Skrautvål, Tlf. 99 22 57 62

Storgt. 75
2001 Lillehammer
Tlf. 61 05 90 00

Kallerudsvingen 5, Pb. 1030, 2804 Gjøvik
Certego sentralbord: 09145

Mail: post.gjovik@certego.no
www.certego.no

Avdeling Gjøvik

www.eltera.no • tlf. 611 40 900

– elektro i Oppland Storgt. 20, 2870 Dokka
Tlf. 61 11 06 00  Fax. 61 11 99 66

V E S T R E  T O T E N

Trapper - Rekkverk - Balkonger
Midthaug Øst

Adr.: Ringvegen 23, 2050 Jessheim
Tlf. fabrikk: 71201500 - www.midthaug.no

LENA
Åpningstider: Man. - fre. 07 - 23, lør. 08 - 21

Tlf. 61 16 02 86   Fax. 61 16 19 20

V E S T R E  T O T E N
Gulv-Service

2843 Eina, Tlf. 91 15 96 06

2850 Lena - Tlf. 61 14 36 00
e-mail: post@lena-jernvare.no - www.lena-jernvare.no Velkommen til oss!
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Også denne sumaren har Valdres Handikaplag teke ut på tur, 
som så mange gonger før. I år vart dette ein tre-dagars-tur som 
gjekk frå Leira med liftbuss frå «Jotunheimen og Valdres 
Bilruter». Den romma fem rullestolar og 26 personer som vart 
godt ivaretekne av sjåfør Jan Erik Underdal. Hans blide skratt 
var følgjesvein både under køyreturane om dagen og 
samkomene om kvelden.

Første dagen gjekk turen via Hønefoss til Vikersund. der vi 
hadde lunsj og fekk sjå den mektige Vikersundbakken med 
verdsrekorden på 251,5 m. Men vi vart ikkje samde om kven 
som innehadde denne rekorden! (Red anm.: Anders Fannemel 
har hatt rekorden siden 15. februar 2015, etter at Slovenske 
Peter Prevc hoppet 250 m dagen(!) før).

Vi enda på Thons Hotell i Halden, rett under den 
imponerande festninga, der vi neste dag drog for å sjå oss om, 
og kom fram med rullestolar, i alle fall mange stader. Men før 
det vart det svipptur over grensa. Til Bohuslän og Nordby 
shoppingsenter og over gamle Svinesund bru. Med på denne 
turen hadde reiseansvarleg Per Bjerkli skaffa guide. Ein ekte 
Fredrikstadgut som både kunne fortelja om egna vi reiste i i 
nabolandet, og traktera gitaren. På heimvegen var vi også 

innom Rød herregard i Halden. Vi fekk også vita at Halden lever 
av intelligent teknologi og har rundt 30.000 innbyggjarar.

Guiden vår vart også med då vi om ettermiddagen drog til 
Fredriksten festning, der han avslutta samværet med gitarspel 
og song. Mange takk til den tidlegare læraren som vi hadde stor 
glede av å lytta til.

Vi hadde altså ein svært kompetent sjåfør som heldt 
humøret oppe og køyrde smidig og omsynsfullt. Vi hadde 
reiseansvarlege som hadde lagt opp ei flott rute på heile turen, 
og vi hadde god mat. Men siste kvelden på hotellet i Halden 
fekk vi ein underleg rett til middagen – fisk på ei seng av 
risgraut! Den hadde vi ikkje set koma, og retten vart ein liten 
snakkis mellom reisefølgjet frå Valdres. Men vi tok det med 
stor fatning.

Heimturen gjekk via Rakkestad–Mysen–Fetsund–og 
Lillestrøm. Vi inntok den siste lunsjen på Hadeland Gjestegård, 
men siste stoppen på turen vart likevel ved Odnes for inntak av 
spekemat og Valdresflatbrød og ei lita regnbyge.

Årets utflukt–den 28. i rekkja–vart i høgste grad vellukka, 
og stor takk til arrangementskomiteen i Valdres Handikaplag, 
som vart starta i 1987.

Svipptur Valdres - Sverige

Også denne sumaren har Valdres Handikaplag teke ut på tur, som så mange gonger før.
Referent: Anne-Margrethe Matre Hjemdal

Her har også rullestolane forsert bakken opp til festninga i Halden. Formannen i laget, Gerd Bjerkli, til høgre i biletet.
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kappbil@online.no
www.kappbilverksted.no

- en alternativ 
barnehage

Rudolf Steinersv. 42, 
2312 Ottestad
Tlf. 62 58 89 05

E-post: hedemarken@steinerbarnehage.no    
  www.steinerbarnehagenpaahedemarken.com

Steinerbarnehagen 
på Hedemarken 
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REISEN DIREKTE PÅ DIN MOBIL

lettere blir det ikke!
Nå kan du forhåndskjøpe enkeltbillett
direkte på din mobil, uansett hvor du er. 
Bare husk å ha den klar før du går på bussen.
Appen krever internett.
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Helse-Velvære-Trening 

www.ankerskogen.no 
post@ankerskogen.no

Ankerskogvegen 7 
2319 Hamar 

 

BERTEL O. STEEN
HAMAR

Telefon: 62 59 88 00
www.bosbil.no
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Om å gå i land på sommeren

«Å gå i land på Kjerringøy den første junidagen, men sommer’n enda nøle og står nervøs og 
var», er de to første strofene om Kjerringøy i Halvdan Sivertsens vise.
Av: Toril Heggen Munk

Jeg har hatt mitt første møte med øya nå i august. Jeg hadde 
hørt om Kjerringøy handelssted før, men kjente ikke 
historien. Det første som slo oss som dro dit ut var den 
storslåtte naturen. Det var utrolig mye himmel og hav, 
kranset inn av fjell og med viker og sund og sandstrender var 
det et sted jeg ønsket å stifte nærmere bekjentskap med, 
enn vi hadde tid til. Hjemstedet til maleren Harr kjørte vi 
forbi, et knippe med hus ned mot fjæra. Ikke rart at han blir 
inspirert til å male bilder om livet på havet. Jeg var der 
sammen med 130 andre fra Landskonferansen for 
«Funkisråd» fra alle fylkene. Her skal jeg love det var både 
synshemmede, hørselshemmede og bevegelseshemmede 
pluss all verdens andre skavanker og vondter. Spennende da 
å reise ut til et levende museum som er vernet. Ville vi 
komme fram, var det handikapdo der (det blir viktigere og 
viktigere) hvor var det mulig å parkere?

Først ble vi delt inn i flere grupper og ble tildelt en guide 
som var så inspirerende og engasjert at det var som å være 
med selv midt i en teaterforestilling. Det var ordnet med 
skråplan og skinner og der det ikke var mulig å komme inn, 
der var det faktisk ikke lov for turister å komme inn. 
Uteområdet var det mulig, men ikke alltid like enkelt å 
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komme seg fram på egen hånd med smale rullestolhjul, 
men da tok folk bare tak og så gikk det i orden.

Det var fint å se hvordan de hadde lagt det til rette, 
faktisk spesielt for oss, men de skulle nå lage noen 
forbedringer og gjøre det permanent i den grad det var 
mulig ut fra fredningsbestemmelsene. Det er jo også sånn 
at hvis alt skulle vært Universelt Utformet, ville vi ikke 
fått et bilde av livet slik det var for et par hundre år siden.

Etter omvisningen var vi inne i låven hvor det ble vist 
en film om Kjerringøys sterke handelskvinne

Anna Elisabeth, om hennes liv og hennes hverdag. Det 
var mulighet for en handel, først på det gamle 
handelsstedets butikk og så inne på låven

Det var i hele tatt noe jeg trygt kan anbefale til andre 
som ønsker å oppleve et lite stykke Norge nordpå.

Sangen til Sivertsen avsluttes med:»Æ går langs kvite 
strender nu og trur på morradagen. På havørna og 
himmel´n som blir her når æ drar.»

Og slik ble det. Jeg trur på morradagen. Jeg tror det er 
mulig å gjøre kulturopplevelser tilgjengelig for alle – uten 
at det går ut over det opprinnelige.

Når jeg skal ut på noe – 
pakker jeg meg vanligvis 
inn i bilen og durer av 
gårde. Jeg parkerer så 
nære inngangsdøra som 
mulig og parkerer så nært 
utfluktsmålet som mulig. 
Praktisk og om vinteren 
nødvendig. Jeg ser det 
landskapet jeg kjører 
gjennom, og er det fint vær så har jeg vinduet oppe i bilen 
slik at jeg kan kjenne vinden rusker i håret. Det er deilig. 
Men vet du hva som er enda deiligere? Jo, å rulle ut og 
oppleve verden fra cirka 130 cm over bakken. Dette er 
historien om en tur til butikken i sommer.

Jeg stakk ut av sommerhuset før de andre hadde stått 
opp og la i veg til butikken. Fikk handlet det jeg skulle og la 
ut på hjemvegen. Foran meg på rullestolen hadde jeg 
ferskt brød, rundstykker og en Dagmartærte. Det duftet 
vidunderlig, og lukten blandet seg med nyslått gress og 
saltvannslukt fra havet. Vegen snirklet seg mellom 
sommerhus som til dels var gjemt bak nytrimmede hekker, 
men innimellom kunne jeg titte inn og se velholdte små 
nye og gamle sommerhus, jeg hørte folk som snakket 
sammen og lyden av unger som lekte ute i det varme 
været. Og så dukket det plutselig to blå blomsterpotter 
opp som sto opp ned over noe som så ut som et mindre 
sementrør. Det kunne jeg jo bruke tid på å fundere over. 
Hva var dette? Det vet jeg fortsatt ikke, men det er heller 
ikke så farlig. På vegen tok jeg meg tid til å se på det som 
vokser på bakken, et par tusenfryd hadde sneket seg inn i 
en ellers så velpleiet plen, eller var den velpleiet? Her fant 
jeg løvetannblad, kløverblad, mose og gress i skjønn 
forening. I det hele tatt så er det mye man kan oppleve på 
en liten tur på butikken for å kjøpe brød til frokosten.
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En gang i året møtes kjelkehockey-entusiastene på Hamar, i regi 
av Norges Ishockeyforbund. Denne gangen var det ellevte 
gangen at man var samlet i Hamar OL-amfi og Storhamar Ishall, 
og til fra Hedmark og Oppland kom Erik Haugen og NHF 
Innlandets styremedlem Remi Johansen til samlingen.

– Veldig lærerikt og veldig sosialt. Vi hadde treninger fra 
morgen til kveld. I og med at vi var så mange måtte vi dele oss på 
to haller. Det ble finpuss på teknikk, skudd- og kamptrening og 
måling av fart. Vi ble delt inn i lag og spilte kamper mot 
hverandre, forteller Johansen.

– Vi har en samling og to turneringer årlig. Allerede nå i høst 

venter en ny storturnering i Skien, varsler Johansen.
– Hvordan er stoda i kjelkehockeymiljøet?
– Vi kjører på med kamper og turneringer, og nivået er ganske 

bra. Lokalt er vi en fast gjeng på 10–12 personer som møtes i 
ungdomshallen på Lillehammer for trening.

Lillehammer Kjelkehockey ble dannet for to år siden, og 
samler utøvere fra Gjøvik til Sør-Gudbrandsdal pluss to spillere 
fra Hamar og Moelv. Laget spiler i Norsk Kjelkehockeyliga (NKL).

- Lillehammer har vunnet mange kamper. Vi har to 
andreplasser i turneringer og vi har en tredjeplass. Tredjeplassen 
kom dessverre i vår egen turnering på Lillehammer.

Satser på lokal kjelkehockey
Mellom 13. og 16. august samlet 50 utøvere seg fra hele landet på Hamar for å bli bedre i 
kjelkehockey.
Av: Jo E. Brenden

                          Foto: Remi Johansen

Returadresse:
NHF Innlandet 
Storgata 14
2815 Gjøvik


