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

Ken (Jan Kenrick Glad) Jackson
Åbyggeveien 5, 1636 Gamle Fredrikstad
Tlf: 454 53 468
kenrick@jackson.kz
Esben Madsen
Heggelibakken 71, 0374 Oslo
Tlf: 930 90 982
esbenmadsen54@gmail.com

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

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

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

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

STYREMEDLEMMER:
Bernt Støylen
Ankersvingen 2, 1358 Jar
Tlf: 926 13 459
2040markus@gmail.com
Willy K Aagaard
Skogheim, Rute 503, 1766 Halden
Tlf: 472 76 501
w.k.aagaard@gmail.com
Vil du vite mer om hva regionstyret jobber med?
Protokollene fra regionstyremøtene ligger ute på NHF Østs
hjemmeside: www.nhf.no/oest Gå inn på venstre meny, klikk
først på linken Om oss og deretter på linken Regionstyret.
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3. vara – Robert Fostaas
Postboks 110, 1917 Ytre Enebakk.
Tlf 452 48 024
robedel6@gmail.com
NHF Øst sin administrasjon:
Schweigaardsgate 12, 0185 Oslo
Regionkontorleder
Hanne Grimstvedt
Tlf: 940 32 887 (kun dagtid)
hanne.grimstvedt@nhf.no
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«Stortingsaksjon satte funksjonshemmede på dagsorden
Et tosifret antall spørsmål om funksjonshemmede og stormobilisering fra funk
sjonshemmedes organisasjoner preget Stortingets spørretime 6. april, da flere
statsråder ble konfrontert med den mangelfulle politikken de fører. I Stortingets
spørretime onsdag 6. april handlet langt over halvparten av de 21 spørsmålene SV,
Senterpartiet og Arbeiderpartiet stilte til ulike statsråder om den mangelfulle
politikken regjeringen fører overfor funksjonshemmede. Bakgrunnsinformasjonen
og spørsmålene hadde NHF, FFO og NFU skrevet og foret spørsmålsstillerne med.
Organisasjonene stilte også mannsterke på Galleriet og i Vandrehallen. Funksjons
hemmede gjorde seg dermed sterkt gjeldende på Stortinget denne dagen.»
Dette var en markering som var viktig, når man ser hvilken retning regjeringer tar
i mange saker.
Hjemmesiden våres er dessverre ikke oppe og går enda, dette har tatt lengre tid
enn vi ønsket, men kommer til høsten.
Skrev litt om prosessen «forlengs inn i fortiden» som vi kaller det i øst.
15. mars hadde vi en flott samling vi var en særdeles diskusjonsvillig gjeng på
30 stk. Prosjekt leder Ragnhild var der, hun klarte virkelig å fyre oss opp, når
klokka passerte 20.30 måtte ho nærmest jage oss hjem. Håper diskusjonene går
videre i lokallagene.
Dere må huske å holde av 17. og 18. oktober 2016 for da arrangerer NHF Øst og
NHF Oslo hjelpemiddelmesse, på Norges varemesse i Lillestrøm.
Husk å lik oss på Facebook for dere som har Facebook
Ønsker dere alle en strålende sommer.
Tove Larsen
Regionleder

3

Medlemsblad for NHF Øst

1. MAI APPELL
Anne Karin Johansen holdt en flott appell på 1. mai i Halden,
her ser dere hele appellen hennes:

I dag har jeg lyst til å trekke fram de usynlige arbeiderne.
De uten lønnsforhandlinger og sterke fagforeninger. De
som i dagliglivet ikke blir sett. Til nød blir de dratt fram i
festtalene. Nei jeg snakker ikke om fremmedarbeiderne
eller barnearbeiderne.
Jeg snakker om de som hugger ved, makulerer papir, tar
opp søppel og lager vakre ting på edderkoppen, eller ser
verer kaffe på Erlandsen. I mitt hode de også arbeidere, og
stolte av de oppgavene de får utføre. De går på jobb og fra
været er minimalt. Vi ser dem ikke andre steder enn i kom
munens regnskap, der er de sysselsatt og aktivisert.
Samfunnet har alltid satt mennesker i båser. Som 16 åring
fikk jeg min første trygd i postkassa uten at jeg trengte å
søke. Jeg ble stigmatisert, og satt i boks. Jeg valgte raskt å
hoppe ut av boksen. Sammen med flere andre valgte jeg
utdannelse, og arbeid som mål for livet mitt. Arbeid er mye
mer enn lønningen og behovet for mat på bordet. Arbeid gir
kollegaer og nettverk. Arbeid gir felleskap og mestring, og
muligheter for å betale noe tilbake til Samfunnet. Det er
mye lettere å stille krav, når du er med og yter noe.
I mange år har vi jobbet for retten til skolegang. Vi startet
på 70 tallet. Mange av oss ble sluppet ut av forskjellige
institusjoner.
I dag har alle barn rett på skolegang, i sitt nærmiljø.

Fortsatt er 80 prosent av norske
skoler ikke tilgjengelige for alle,
men loven sier at alle har
samme rettighet.
Fortsatt er 80 prosent av norske skoler ikke tilgjengelige
for alle, men loven sier at alle har samme rettighet.
Ungdommene våre har rett til utdanning. Ikke bare de skole
flinke, men alle sammen. I dag ser vi at ja - retten er der,
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men svært få har snakket så mye om hva alle skal gjøre
med utdanningen vi får. Hva skal vi utdannes til? Antall
elever skilles ut gjennom spesial klasser, og spesial skoler
har økt betydelig, og i dag er det flere elever på spesialsko
ler, enn det var da HVPU reformen ble igangsatt på 80-90
tallet. Vi blir lært til at vi ikke hører med i det store felles
skapet.
I dag står alt for mange utenfor arbeidslivet. Mange ønsker
seg en jobb. Ikke for å bli sysselsatt og ivaretatt, men for å
bidra. For å få lønn for strevet. Dagens regjering ønsker at
varig tilrettelagt arbeid skal overføres til kommuner, vi
frykter det blir et dagtilbud i stedet for et arbeid som skal
utføres og respekteres.
Når har fagforeningene tenkt å sloss for våre rettigheter.
Personlig har jeg vært utrolig heldig. Noen har sloss for
meg. Jeg kan komme meg på jobb. Det finnes så mange
muligheter.
Som arbeidsgiver tenker du om kan dette være lønnsomt.
Det aner jeg jo ikke. For mennesker med nedsatt funk
sjonsevne er som alle andre. Noen er kloke, noen er min
dre smarte, noen er kjappe og andre er treige. Vi har de
som er ekstremt dyktige, men nå er det på tide at vi lar folk
få prøve. La oss få vise hvem vi er.

La oss sloss i felles
skap for ett samfunn
som er mangfoldig
og som inkluderer
alle.

1. korrektur

En gang i året i Oslo går det en stolthetsparade. Utrolig
mange mennesker med forskjellige funksjonsnedsettelser
går i samla tog. Parolen har vært stolt sterk og synlig. Jeg
kommer nok ikke til å gå der. Jeg vil gjerne se mennesker
med nedsatt funksjonsevne i 17. mai tog, og ikke minst i 1.
mai tog, for vi har all rett til å være nettopp stolte sterke og
synlige. Vi skal være tilstede, og vi skal kjempe vår rett.
Men kampen er ikke bare vår, for dette handler om at alle
skal være en del av vårt store fellesskap, som arbeiderbe
vegelse og på 1. mai – solidaritetens dag- må vi minne oss
selv på, at kampen er ikke slutt før alle er likestilt, og nega
tiv forskjellsbehandling er slutt.

2-16

Enda en gang vil jeg utfordre hver og en av dere, -slutt å se
på begrensningene. La oss se på muligheter, lurer vi på
noe - så spør heller, ikke ta det for gitt at ting er umulig.

NHF Akershus

La oss sloss i fellesskap for ett samfunn som er mangfoldig
og som inkluderer alle. Vi har lover og rettigheter vi kan
sette krav til. Vi kommer mye lenger med felleskap og gode
løsninger. Jeg har brutt mange barrierer. Jeg har gjort ting
jeg aldri har trodd vært mulig, og jeg vil takke for alle de
menneskene som har turt å se mulighetene.

Som har dyttet meg i ryggen når jeg selv har tvilt på egne
ferdigheter.
La oss alle være med å dytte hverandre fram i lyset, og
styrke hverandre i troen på et godt og mangfoldig
samfunn.

Den gamle parolen til Arbeiderpartiet står fortsatt ved lag
ALLE SKAL MED og Arbeid til alle er dagens utfordring

Må stå på tekstside!

B
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Varphaugen ungdomshjem as er en privat barneverninstitusjon med
plasser i institusjon og fosterhjem. Vi tar imot ungdom i aldersgruppen 10
til 18 år, med sammensatte problemer. Institusjonen har flere små avdelinger. Avdelingene ligger i dag sør i Akershus og nord i Østfold, men vil bli
opprettet der det er behov. Administrasjonen vår ligger i Son, og inntakene
kommer fra Østlandsområdet.
FOSTERFORELDRE
Vi ønsker å komme i kontakt med familier som vurderer å bli fosterforeldre, eller har vært fosterforeldre, og ønsker nytt fosterbarn. Fosterforeldre
på Varphaugen vil være ansatt på institusjonen, og inngår som en del
av personalgruppa. Som fosterforeldre på Varphaugen deltar man på to
fosterhjemssamlinger i året, og har tilbud om å delta på institusjonens
opplæringsprogram, som gjennomføres med heldagsmøter hver måned.
Institusjonen har ansatt psykolog i hel stilling, som veileder ansatte og ser
til at ungdommene får den behandling de trenger. Ved siden av dette har vi
egne fosterhjemsveiledere som følger opp fosterhjemmene tett.
Fosterforeldre er knyttet til et bakvaktsystem som er døgnbemannet av
fagpersonale som kjenner til fosterbarnet.
Alle fosterhjem har avlasting etter behov fram til ungdommen er rundt
16 år. Som ansatt på Varphaugen som foster-foreldre er man innmeldt i
pensjonsordning. Ungdom som plasseres i familien, skal gå på skole. Dette
medfører at det for de fleste av våre fosterhjem er mulig å ha annet arbeid
i tillegg. Vi ser også etter besøkshjem som kan være avlaster for fosterhjem
og avdelinger.
Kontakt: Sigrun Aamodt Tangen tlf. 92095137/ 64 98 55 10.
Mail: sigrun@varphaugen.no
Varphaugen Ungdomshjem a/s
Sletta næringspark
Postboks 84, 1556 Son
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Våren og sommeren er her. Mange av dere har tatt som
merferie fra lokallagsmøter. Kanskje har dere hatt en
fin vårtur i lagets regi?
Regionnytt ønsker å høre om turene deres, så neste
gang dere er på tur – send inn til redaksjonen,
Mye spennende skjer i NHF. Sist skrev Ida Freng fra NHF
Oslo om endringsagenter i NHF – en samling som var i
januar. Nå i mai har det vært en samling til. Her er de
tillitsvalgte i NHF samlet - de er tillitsvalgte fra lands
foreninger, regioner, ungdommen, de ansatte og sen
tralstyret. Ida har skrevet litt fra denne samlingen også.

Norges Varamesse. Bra med parkeringsplasser og toget
ikke så langt unna. Så det er bare å glede seg til oktober.
Landsforeningen for slagrammede Oslo/Akershus får
det til. Det har vært slagkafe i Asker, og her var det
mange som var samlet. Les mer om dette i bladet.
Da vil jeg bare ønske dere alle en riktig god lesning og
en riktig god sommer!
Ann-Karin Pettersen

I oktober er det tid for hjelpemiddelmessa igjen. Hold av
datoen og merk dere at i år blir det i Lillestrøm på

INFORMASJON FRA ADMINISTRASJONEN
Frister for innsending av innlegg og annet til vårt medlemsblad:
For nummer 03-2016 er fristen 07. september
For nummer 04-2016 er fristen 16.11
Vi setter stor pris på å få høre om deres møter, turer og andre aktiviteter.
Faste aktiviteter for NHF Halden Aremark
• Aktivitetene er i Busterudgata eldresenter.
• Mandager er det sosialt samvær hver 14.dag - fra 12.september fra kl.11.00 til kl.13.00.
• Medlemsmøter den første onsdagen i hver mnd. Med forskjellige temaer hver gang.
• Onsdag 7.desember kl.18.00 er det Julemøte med frelsesarmeen.
• Vi reiser på medlemstur til Storefjell Høyfjellshotell 15 til 18.sept.
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Therese Lunner pigger ut med
Erling Magnus Stordal som
ledsager.

Erling Stordahls Minneritt 2016
Ridderdagene på Storedal (fra 19.8 – 21.8) inviterer til Erling Stordahls Minneritt
lørdag 20. august.
■ Tekst og foto: Jan Arne Dammen

Ridderdagene på Storedal er en videreføring av Erling
Stordahls filosofi om økt livskvalitet for funksjons
hemmede gjennom aktiviteter i friluftsliv, kultur og
natur.

skjellige distanser, er åpen for alle og arrangeres fra
Storedal Kultursenter i Skjeberg. Rittet har vært arran
gert tre ganger tidligere under Ridderdagene på
Storedal, da som «Ridderrittet».

I 1970 grunnla han Storedal Kultursenter. Erling grunnla
også Beitostølen Helsesportssenter, og ikke minst ski
rennet «Ridderrennet». Han sto også bak «Ridderrittet»,
som opprinnelig var et sykkelritt for syns-hemmede
med ledsagere.

Påmelding og mer informasjon på vår hjemmeside:
www.ridderdagene.no

Lørdag 20. august hedrer vi han under Ridderdagene
med «Erling Stordahls Minneritt». Sykkelrittet har 4 for

Følg oss også på Facebook: Ridderdagene på Storedal
Mer informasjon kontakt Diane S. Hanisch på
tlf. 950 49 055
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Gruppearbeid på Quality i Sarpsborg

Forlengs inn i framtiden
NHF har begynt sitt arbeid med å tenke på hvordan organisasjonen skal være og
fungere i 2030. Dette arbeidet forutsetter at hele organisasjonen, fra hvert enkelt
medlem til leder av NHF er med å tenker og mener. Den 15. mars hadde region
Øst en felles samling over temaet «Forlengs inn i framtiden»
■ Tekst: Ken Jackson og foto: Ann Kristin Samulensen

I fortsettelsen av dette har NHF Fredrikstad, NHF Sarps
borg og NHF Halden Aremark hatt en dags konferanse på
Quality hotell, Sarpsborg.
Her var de fleste fra de forskjellige styrene, og enkelte
andre intereserte samlet for å snakke om hva vi tenker om
framtiden til organisasjonen vår. For å komme godt i gang
hadde Gunnar Buvik et en times foredrag om hvordan til
standen til samfunnet og organisasjonen er i dag, og hva et
samfunnsoppdrag kan være, med eksempler fra forlags
bransjen og vinmonopolet, hva som er deres samfunns
oppdrag.
Etter innledningen til Gunnar, gikk vi i tre grupper, som
besto av noen fra hvert lag, og diskuterte hvorfor vi var
medlemmer, hvordan vi tror hverdagen vår ser ut i 2030,
både med negative og positive tanker, samt at vi snakket
om veien dit, og hva vi trodde var de viktigste oppgavene til
NHF.
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Etter lunsj, fortsatte vi diskusjonen, og oppsummerte i ple
num. Hvordan veien fram mot 2030, og hvordan det er i
2030, ble fokuset her. Vi tror f.eks at alle offentlige bygg er
universelt utformet, men at roboter skal bli våre daglige
hjelpere, var vi mer uenige om.
Dette var bare den spede begynnelse, vi fortsetter til høs
ten, med en ny samling, og tar tankene med oss på styre
samlingen, også til høsten.

Hei på deg!
NHFU står for Norges Handikapforbunds
Ungdom og er ungdomsorganisasjonen til
NHF – Norges Handikapforbund. NHFU
består av fem lokallag og ett interimsstyre.
Målet vårt er å arbeide for en mer likestilt
Norge, med de samme mulighetene for
alle sammen.
■ Tekst: NHFU

Dette gjelder både når det kommer til universell utforming,
aktivitetstilbud, kollektivtransport, studentliv, arbeidsliv/
utdanning, bolig og Brukerstyrt Personlig Assistanse og
mye mer!
Lokalt driver mange engasjerte ungdommer med mye for
skjellig, for eksempel å holde foredrag for å utveksle erfa
ringer og kunnskap, vi står på stand, vi har temamøter, pra
ter med politikere, skriver leserinnlegg, lager kampanjer,

Marianne Knudsen – nestleder NHFU

lager filmer, arrangere møter, kurs og turer! Det er også et
stort fokus på det sosiale i NHFU og det er en arena der
man kan møte og erfarings utveksle med mange i samme
situasjon. Det settes også stort fokus på det sosiale som
filmkvelder, pizzakvelder, bowling, og hytteturer.
Ved å være med i NHFU får man ikke bare muligheten til å
være med å forandre noe og gjøre noe av stor betydning for
menneskene i samfunnet rundt deg også deg selv. Man får
erfaring som er nyttig for resten av livet. Vi reiser på turer
som Storbyweekend hvor Funkisdagen arrangeres, vi er
med på fagdager, kurs, idrettsdager med et viktig budskap
og en drøm om å forandre verden. Du får venner for livet;
herlige mennesker med glimt i øynene og en fantastisk
giverevne, og ikke glem, vi har det morro! Fremover har vi i
interimsstyret i NHFU bestemt at vi skal jobbe med BPA i
2016. NHFU skal også ha en del nasjonale kurs i nærmeste
fremtid og også et landsmøtet etter sommeren!
Har du lyst å bli med i NHFU bestemmer akkurat hvor mye
du vil engasjere deg å møte opp på selv. All informasjon om
ulike arrangementer og aktiviteter får du vite av din lokal
lagsgruppe. For å finne den og kontaktinformasjon og
annen informasjon går du inn på WWW.NHFU.NO også
videre til REGIONSLAG.
Du kan også meldte deg inn i NHFU ved å sende SMS til
2160. Du kommer til å bli godt inkludert i ditt lokallag, i
NHFU aksepterer vi deg som den du er! Noen lokallag har
treff en gang i måneden, andre har annenhver uke og en
gang i uka. Man trenger ikke å ha trenger ikke ha noe kunn
skap fra før av, man lærer etter hvert. Hvis det er noe som
helst du lurer på er det bare å kontakte oss på nhfu@nhf.no!
Og følg oss gjerne på sosiale medier.
Velkommen skal du være!
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På reise med hjelpemidler
Har du hjelpemidler og skal reise i Norge i sommer er det en del informasjon det
kan være nyttig å vite enten du skal reise med bil, tog eller fly.
■ Tekst: Bente Kaldheim - NAV

Reisehjelpemidler

Reise med fly

Hvis du har en takheis eller personløfter hjemme, kan det
kanskje by på noen problemer å reise bort. Det finnes
imidlertid transportable hjelpemidler som sammenlegg
bare personløftere og flyttbare toalettforhøyere du kan ta
med deg på reise. Kriteriet for å kunne søke om disse er at
hjelpemidlene er nødvendige ved besøk hos familie og
venner.

Hvis du har behov for å ha med rullestolen på flyet, må du
gi beskjed om dette når du bestiller billett. Ved innsjekk får
du ofte spørsmålet om den elektriske rullestolen har tørreller gelebatteri. Elektriske rullestoler fra hjelpemiddel
sentralen har gelebatterier. Dette er batterier som er fylt
med en halv-flytende veske som godkjennes som nonspillable, og kan derfor fraktes med fly uten krav på spesi
ell emballasje. Batteriene skal være merket ihht IATA sine
krav. Alle elektriske rullestoler som hjelpemiddelsentralen
leverer har batterier som tilfredsstiller dette kravet, og på
batteriene står det: “This battery is NON-SPILLABLE as
defined in IATA Dangerous Goods Regulations Packing
Instructions 806, Special Provision A67”

Korttidsutlån
Like enkelt er det ikke å få med seg en seng. Da må du
sjekke med kommunen du skal reise til om de kan levere
en seng til adressen du skal besøke. Hvis kommunen ikke
kan hjelpe, kan du kontakte hjelpemiddelsentralen i fylket
du skal besøke. Har hjelpemiddelsentralen utstyret på
lager, låner vi det ut den tiden du er på besøk. Kriteriet er
at du har tilsvarende utstyr på varig utlån hjemme. Det er
lurt å være ute i god tid, for at vi skal få utstyret på plass til
du trenger det.

Reise med tog
Vi får av og til telefoner fra fortvilede brukere som har kom
met med tog inn til Oslo, men som ikke får være med toget
hjem igjen. Årsaken er at den elektriske rullestolen er for
lang. Det er dessverre ingenting vi kan hjelpe deg med om
du står fast. I følge NSB er plassen for rullestoler 700 x
1200 millimeter. De fleste scootere og utestoler fra NAV er
lenger enn dette, mens de fleste stolene til begrenset ute
bruk er innenfor grensen.
NSB har også målkrav for vekt. En rullestol kan ikke veie
mer enn 350 kilo inklusive bruker. Skinnene som brukes
for å kjøre rullestoler ut og inn på toget har en tålegrense
på 250 kilo og rampene har en grense på 300 kilo. Er rulle
stolen for lang eller for tung, bør du vurdere om du tør ta
sjansen på toget.
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Batterier som ikke inneholder en flytende veske som vann
eller syre, eller halv-flytende som gele kalles tørre batte
rier. De mest vanlige brukes på fjernkontroller, mobiltele
foner, klokker osv. Men det er også en del hjelpemidler
som benytter denne teknologien, for eksempel drivaggre
gat Viamobil V25 fra Invacare, Wheel-drive fra Sunrise
Medical og Molift personløfter. Det er ingen krav/restrik
sjoner på disse i forbindelse med flytransport.

Behov for reparasjon
Hvis hjelpemidlet ditt blir ødelagt på flyreisen, er det viktig
at du melder i fra til flyselskapet før du kontakter hjelpe
middelsentralen for å få reparert hjelpemidlet. Hjelpe
middelsentralen vil i etterkant kontakte flyselskapet for å
undersøke mulighetene for å få refundert reparasjonsut
giftene.
Går hjelpemidlet ditt i stykker i ferien, kan du kontakte
hjelpemiddelsentralen i fylket du besøker for å få hjelp.
God tur.

Ridderrittet 2015

Ridderdagene på Storedal
Fra 19. – 21. august 2016
■ Tekst og foto Jan Arne Dammen

Ridderdagene er en opplevelsesrik aktivitetshelg som
arrangeres for fjerde gang i 2016. Aktivitetene er tilpasset
alle, men meget velegnet for funksjonshemmede.
Sykkelløpet «Erling Stordahls Minneritt» vil bli arrangert
sammen med mange andre friluftsaktiviteter og kulturelle
opplevelser.
Lørdag arrangeres «Erling Stordahls Minneritt» med 4 dis
tanser, terapiridning, utstillinger, yoga, laserskyting, arke
ologisk utgraving, klatrevegg, snekring av fuglekasser, tru
ger, hoppeslott, «levende» bikuber, malerkurs for barn og
forskjellige ridder- og speideraktiviteter.

og konsert i amfiteateret. Og ikke minst Tahirlekene. På
søndag blir det vannaktivitetsdag ved Vispen sjøsenter i
Skjærviken. Her blir det mye moro med bl.a. seiling, pad
ling, yoga og grilling.
Dette er et sosialt treff i form av integrering i et arrange
ment hvor både funksjonshemmede og funksjonsfriske
barn og unge deltar. Vi ønsker at deltagerne skal få oppleve
glede, mestring og begeistring gjennom fysisk aktivitet og
sosialt samvær.
Påmelding og mer info på www.ridderdagene.no

I tillegg har vi Ridderleir med overnatting i telt og lavvo
samt sosialt program med grilling og underholdning i lavvo
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ER DU SLAGRAMMET ELLER PÅRØRENDE?
Da har vi gleden å invitere deg på en av våre:

Slagkaféer
på Sagene Samfunnshus (vis a vis Sagene kirke)
og i Lillestrøm på Cafe Flisbyen, Måsan Aktivitetssenter,
Kjerulfsgate 38, 2000 Lillestrøm eller i
Asker på Hasselbakken, Askerveien 47, Asker sentrum
Mellom kl: 12:00 og 14.00
Formålet med dette er å få et fast møtepunkt hvor slagrammede og pårørende kan møtes for
erfaringsutveksling 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
I Lillestrøm avholder vi møtene den første tirsdagen i hver måned og på
Sagene og i Asker den første onsdagen.
Datoer ut året:
LILLESTRØM:
SAGENE OG ASKER
Tirsdag: 7. juni
Onsdag: 1. juni
Juli og august blir det fri før vi starter opp igjen i september.
Tirsdag: 6. september
Onsdag: 7. september
Tirsdag: 4. oktober
Onsdag: 5. oktober
Tirsdag: 1. november
Onsdag: 2. november
Tirsdag: 6. desember
Onsdag: 7. desember
Hilsen Styret
LFS OA

w w w. s l a g . n o
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Ny Slagkafe i Asker
Den første onsdagen i mars åpnet Landsforeningen for Slagrammede i Oslo og Akershus
sin tredje slagkafe på Hasselbakken i nærheten av Asker sentrum.
■ Tekst: Odvar Jacobsen
■ Bilder: Bernt Støylen, regionstyret

I fjor våres åpnet vi tilsvarende på Sagene i Oslo og litt
senere i Lillestrøm. Disse var blitt populære og etter en
stund med jakt etter egnede lokaler i Asker og Bærum
fikk vi napp. At dette også var etterspurt tiltak fikk vi
raskt bekreftet da det til tross for kraftig snøvær kom
nærmere 40 personer. For som en slagrammet og hans
pårørende sa. Dette er et viktig sted, både for slagram
mede og deres pårørende. Her kan vi treffe likesinnede
å dele erfaringer og utfordringer vi møter i hverdagen.
Dette er et flott tiltak som vi kommer til å benytte oss av
i tillegg til de andre tilbudene fra LFS tilbyr.

med unntak av juli og august. Det at vi har gått ut såpass
bredt og ikke bare til de som var medlemmer har gjort
at vi har vervet mange nye.

Bent Støylen fra styret i NHF-Øst hadde tatt turen på
åpningsdagen og informerte om NHF og det arbeidet
som NHF gjør for sine medlemmer og vår tilknytning.

Ønsker noen mer opplysninger ta kontakt med
Odvar Jacobsen, leder LFS OA
på telefon 907 48 521

Oppmøtet på våre slagkafeer har holdt seg på et godt
nivå. I Asker har det kommet over 20 både i april og nå
senest i mai. Vi føler at vi har truffet godt med vår tanke
rundt opprettelsen av dette tiltaket nemlig å skape et
fast sosialt samlingspunkt for våre medlemmer og
deres pårørende kan møtes i trygge og hyggelige omgiv
elser.

Slagkafeene våre er åpne for alle og vi har annonsert i
lokalaviser og i Aftenposten. De avholdes hver måned
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Vibecke Selliken ønsker velkommen til Roma.

ROMA, den evige stad
Alle veier fører til Roma, heter det. For mange og meg inkludert har det alltid vært en
drøm å komme til Roma. Det skulle ta nesten 60 år før anledning bød seg for meg. I flere
uker bygde det seg opp en spenning. Omsider skal jeg få oppleve Den evige stad!
■ Tekst: Torleif Støylen / Google
■ Bilder Torleif Støylen / Google

Etter legenden ble Roma grunnlagt 21. april 753 f.Kr. av
Romulus. Denne datoen var basisen for den romerske
kalender og den julianske kalender (ab urbe condita).

Roma, Keiser Augustus som skrev ut mantall i hele verden
satt på sitt slott i Roma og skrev. Verdens største Cirkus
holdt til i byen for nesten 2000 år siden.

Roma er nok kjent for den fantastiske arkitekturen som
utviklet seg for snart 2000 år siden. Og som i så stor grad
eksisterer den dag i dag. Alle har hørt om Colosseum som
ble bygget i løpet av 8 år, Spansketrappen, Den vakre
Tretifonten, Peterskirken, Pantheon. Listen kan gjøres
uendelig. Roma blir man aldri ferdig med. En av våre fan
tastiske guider på turen nevnte at hun stadig «finner» nye
små steder med mye historie. For en person som har lest
sin historie og hørt om Cæcar – han vandret i gatene i

Hvordan komme seg til Roma!
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Det er daglig avganger fra Norge til Roma. Flere flyselska
per har Roma som destinasjon. De fleste må nok reise via
Gardermoen.
I vårt reisefølge denne gangen var det flere personer som
hadde med egne rullestoler, både stor elektrisk rullestol
og mindre manuelle. Assistansen til flyet på Gardermoen
fungerte bra og alle kom seg hurtig og greit om bord. I

Trevifontenen med besøkende i front - Foto: Gaute Nordvik

Roma var det litt mer utfordrende. Det tok tid, først inn i en
lastebil/ buss der sto egne rullestoler, heis ned til bakken,
deretter over i en maxitaxi der de ble kjørt til ankomsthal
len. Dessverre fikk en av rullestolene en skade under
transporten, men ved hjelp av noen penner og Gaffateip
fikk vi til en slags løsning og eieren av stolen ble ganske
fornøyd med løsningen. Også på returen opplevde vi at det
meste fungerte greit. Litt tregt gikk det i Roma, men det
skyldes nok at betjeningen på flyplassen ikke var godt nok
forberedt.

Hvordan er det å komme seg frem i byen?
For gående er det små problemer. Som en kuriositet er
den største utfordringen den enorme mengden av turister
som besøker Roma i sesongen. Som en anbefaling er nok
tiden før mai og etter august den beste. Det er køer over
alt. På restaurantene, på severdighetene i gatene og på de
mange utkikspunktene.
For en person som kjører rullestol er utfordringene mange.
Å trille på brostein er utfordrende. Brosteinen i Roma er
flere hundre år gammel og det er ikke særlig sannsynlig at
man legger ny asfalt opp på denne. Vil absolutt anbefale
rullestol med store hjul og en god trykkavlastende pute for
tur gjennom byen. Viktig også å gi seg god tid og ikke gjøre
forsøk på å oppleve hele Roma på kortest mulig tid. Plukk
deg gjerne ut noen ønskesteder og fordel disse over så
mange dager som du har til rådighet. Husk at Roma «blir
du ikke ferdig med». Kast en mynt i Tretifontenen og du vil
returnere til byen en gang.
Selvfølgelig er Peterskirken et naturlig reisemål i Roma.
Den ligger i utkanten av miniputtstaten Vatikanet, som vi
ikke fikk besøkte på ordentlig, men i følge vår flinke guide
Amélie, hadde vi ene foten i staten, så da var nok de fleste
fornøyd likevel. Noen fra gruppen fikk seg en stor overras
kelse denne første søndagen i mai. De ankom Peters
plassen rundt lunsjtider og reagerte nok på at det var vel

dig mye folk til stede. Plutselig ble oppmerksomheten
rettet mot en av bygningene og her viste det seg at pave
Frans skulle holde sin vanlige søndagspreken. Visst nok
var det flere enn 100 000 mennesker til stede.

Kan ikke unngås på besøk i Roma!
Amfiteateret Colosseum er nok like godt kjent i verden som
selve byen Roma. Dette praktfulle bygget er kanskje første
stoppested for alle som besøker byen. Colosseum ble byg
get i løpet av 8 år i årene 72 – 80 e.Kr. Til sammen 10.000
slaver måtte til for å få bygget reist. Egentlig var dette
krigsfanger. Colosseum ble påbegynt av keiser Vespasian i
72 e. Kr. Den øverste 4. etasjen ble bygget av Titus, og amfi
teateret ble innviet i år 80.
Bygningen forfalt i kristen tid, og deler av den ble ødelagt
av et jordskjelv i 1349. Anlegget hadde marmorbenker med
sitteplass til over 50 000 tilskuere, ordnet etter rang, slik at
de minst betydningsfulle – som kvinnene – satt øverst.
Nærmest arenaen var det en losje for keiseren, hans fami
lie og vestalinnene. Senatorene satt også nederst. Alle fikk
nummererte plasser. Billettene var trebrikker, der inn
gang, midtgang, rad og setenummer var risset inn.
Systemet var så vellykket at opptil 70 000 mennesker kunne
komme seg ut eller inn på få minutter. Noen bedre ordning
er aldri funnet, slik at Colosseum er blitt prototypen for
moderne sportsarenaer.
Arkitekten er ukjent. Bygningen er ellipseformet, og har en
lengde på 188 m, er 155 m bred og 48 m høy. Interiørene er
gått tapt, men det skal ha vært et plankegulv over rom
mene for scenemaskineriet. Colosseum var antikkens
største amfiteater for dyre- og gladiatorkamper. Disse
pågikk til innpå 500-tallet. Det helt spesielle med dette
bygget er tilgjengeligheten. Det er til og med montert heis
innvendig i bygget slik at besøkende med bevegelsesvan
sker kan komme til høyere oppe i Colosseum, for å bedre
kunne se og oppleve dette fantastiske byggverket.
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Denne vakre bygningen er et viktig mål for besøkende til
Roma. Pantheon, Alle guders tempel, er en av de best
bevarte bygninger og mest betydningsfulle monumenter
fra den romerske keisertidsarkitektur. Den ble trolig byg
get i 120-årene e.Kr.

1. korrektur

Trevifontenen (Fontana di Trevi) er den største og mest
Må
stå på tekstside!
berømte fontenen i Roma. Fontenen fra barokken er vel 26
meter bred og 20 meter høy. Ved et besøk bør man ifølge
legenden kaste en mynt over skulderen i fontenen. Dette vil
bringe lykke og sikre at en får se Trevifontenen igjen sei
nere i livet.
Med fasaden til Palazzo Poli i bakgrunnen ligger ønske

Varphaugen ungdomshjem as er en privat barneverninstitusjon med
brønnen
- Trevifontenen
- vakkert
tilungdom
på Piazza
di Trevi. 10
plasser
i institusjon
og fosterhjem.
Vi tar imot
i aldersgruppen
til 18 år, med sammensatte problemer. Institusjonen har flere små avdelinger. Avdelingene ligger i dag sør i Akershus og nord i Østfold, men vil bli
Den vakre Trevifontenen sto ferdig i 1762. Blant figurene i
opprettet der det er behov. Administrasjonen vår ligger i Son, og inntakene
fontenen
er den mest sentrale, Havets konge, Neptun (av
kommer
fra Østlandsområdet.

NHF Akershus
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Pietro Bracci). Neptun er omgitt av sjøhester og to tritoner

FOSTERFORELDRE
som prøver å holde styr på hestene.
Vi ønsker å komme i kontakt med familier som vurderer å bli fosterforeldre, eller har vært fosterforeldre, og ønsker nytt fosterbarn. Fosterforeldre
på
være ansatt
institusjonen,
inngår somHele
en delbyen
EnVarphaugen
vandring vil
i byen
er enpå
tur
gjennom og
historien.
av personalgruppa. Som fosterforeldre på Varphaugen deltar man på to
er spekket av ruiner som alle har en historie å fortelle. Jeg
fosterhjemssamlinger i året, og har tilbud om å delta på institusjonens
har beskrevet noen
av de mestmed
kjente
stedenehver
å besøke.
opplæringsprogram,
som gjennomføres
heldagsmøter
måned.
Institusjonen
harfåansatt
i helved
stilling,
som veileder
og tur
ser
Disse må en
medpsykolog
seg. Men
å planlegge
enansatte
senere
til at ungdommene får den behandling de trenger. Ved siden av dette har vi
kan
en
prøve
å
finne
frem
til
de
små
skattene,
de
mindre
egne fosterhjemsveiledere som følger opp fosterhjemmene tett.
kjente stedene.
Vi besøkte
restauranten
Casale
Fosterforeldre
er knyttet
til et bakvaktsystem
som erl*Antico
døgnbemannet
av la
fagpersonale
til fosterbarnet.
Carovana. som
Herkjenner
ble det
også funnet ruiner fra gamle tider
Alle fosterhjem har avlasting etter behov fram til ungdommen er rundt
nårår. man
begynte
å grave som
i jorden.
Så i tillegg
til nydelig
16
Som ansatt
på Varphaugen
foster-foreldre
er man innmeldt
i
pensjonsordning.
Ungdom
i familien,
skal gå påsom
skole.hører
Dette
mat, fikk man med
segsom
enplasseres
oase i den
lille parken
medfører
med. at det for de fleste av våre fosterhjem er mulig å ha annet arbeid
i tillegg. Vi ser også etter besøkshjem som kan være avlaster for fosterhjem
og avdelinger.

En tur til den evige stad er absolutt å anbefale.

Kontakt: Sigrun Aamodt Tangen tlf. 92095137/ 64 98 55 10.
Mail: sigrun@varphaugen.no
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Varphaugen
Ungdomshjem a/s
Sletta næringspark
Postboks 84, 1556 Son

Behov for hjelp?
Spør Bravida

Like bra på helheten
som på de enkelte
fagområdene.

• Rør- og elektrikerservice
• Datanettverk
• Sikkerhet, overvåkning og alarm
• Nyanlegg og utbedring av gamle anlegg
• Spesialister på restaurering av bad

Moss
Sarpsborg
Fredrikstad
Ski

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

Befaring: Arbeidsgruppa besøkte Hall
E under hagemesse i samme hall.
Planlegging: Kommunikasjonsrådgiver
Ida C. Freng og markedsrådgiver Tone
Elin Liavaag fra et av de første plan
leggingsmøtene.
Hallen skal fylles: Regionledere Hanne
Grimstvedt og Jørgen Foss på befaring
i hall E sammen med Terje Andersen
fra Norges Varemesse.

Klare for Hjelpemiddelmessa Øst 2016
Ny-større-bedre! Ambisjonene er klare når NHF Oslo og Øst nok en gang slår
seg sammen for å lage hjelpemiddelmessa.
■ Tekst og foto: Ida C. Freng

– Vi skal lage tidenes messe, sier en entusiastisk Jørgen
Foss fra arbeidsgruppa til Hjelpemiddelmessa Øst 2016.

hold til TT-brukere, så følg med på våre Facebookside og
nettside for oppdateringer på det feltet, sier Foss.

De tre foregående messene har holdt til i Ekeberghallen,
men i år er det duket for nytt sted- nemlig Norges
Varemesse på Lillestrøm, nærmere bestemt i hall E.
Mandag 17. oktober (12-19) og tirsdag 18. oktober (11-16)
braker det løs.
-	 Vi kunne ikke få Ekeberghallen i år, så da satser vi på
større og bedre. Dessuten er jo messa et samarbeid mel
lom Oslo og Øst, så kanskje er det naturlig at vi har det på
deres «territorium» en gang også, smiler han.

Apropos Facebook:

Den nye hallen innfrir kravene til tilgjengelighet, og det er
intet mindre enn tre HC-toaletter tilgjengelig.
-	 Det skal være plenty av parkeringsplasser. Vi er dessu
ten i dialog med Oslo kommune om å finne en løsning i for

-	 Vi vil gjerne invitere alle medlemmene med på en liten
dugnad her. Selv om påmeldingene strømmer inn, vil vi
gjerne ha enda flere utstillere. Da er det viktig at de ser at
arrangementet er populært på Facebook, slik at de skjøn
ner at her blir det masse folk!
Oppfordringen er klar for de av våre medlemmer som bru
ker sosiale medier: Søk opp Hjelpemiddelmessa Øst på
Facebook. Klikk «kommer» eller «interessert», del den
gjerne, og aller, aller helst:
-Ta deg de få minuttene det tar å invitere folk fra vennelista
di, sier Foss, og legger til:
- Det er en enkel, liten innsats man kan gjøre hjemmefra,
men som vil hjelpe oss utrolig mye.
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Kurs - Brukermedvirkning –
brukerstemmen
11. – 12. mars 2016,
Scandic Hotell, Asker
Tone Lillestølen fra regionstyret ønsket deltagere
og foreleser velkommen.
■ Av: Ragnhild Skovly Hartviksen

Deltakere på kurset var fra NHF Bærum, NFU Bærum,
NHF Nes og Ullensaker, NHF Fredrikstad, NHF Rygge og
Råde, NHF Sarpsborg, NHFU, NHF Øst, Regionstyret, SAFO

Hva er så brukermedvirkning?
-	St. melding nr. 34 (1996 – 97) definerer brukermedvirk
ning slik:

	Brukermedvirkning betyr at de som berøres av en
beslutning, eller er brukere av tjenester, får innflytelse
på beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbud.
-	 NHFs definisjon:
	Brukermedvirkning er en arbeidsform der enkeltperso
ner, eller representative organisasjoner som er eller blir
påvirket av en tjeneste eller et tiltak, skal ha innflytelse
på beslutningsgrunnlaget for tjeneste- / tiltaksutfor
mingen.
I praksis betyr det at brukeren blir involvert og dermed
mulighet til å påvirke sitt eget liv. Brukermedvirkning skjer
når brukeren deltar i å planlegge, gjennomføre og vurdere
beslutninger (vedtak) og tiltak. Brukeren skal være ressurs
i dette arbeidet. Medvirkningen gir brukeren en følelse av
verdighet og at opplevelsen av egen situasjon har betyd
ning. Brukeren får positivt opplevelse av mestring som
igjen fører til god livskvalitet.
Hvorfor gjøre ting vanskelig når det kan gjøres enklere?
Vi må betrakte oss selv som borgere med rettigheter.

Brukermedvirkning – 3 nivåer:
Individnivå	Samhandling mellom den enkelte
bruker og representanter for offent
lige instanser

Foreleser Rune Ramsli
Han foreleste over tema:
-	 Hva er brukermedvirkning?
-	 Aktiv brukermedvirkning
-	 Metoder for påvirkning og medvirkning
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Tjenestenivå	De enhetene som utfører de praktiske
tjenestene. Ledelsen har særskilt
ansvar for å involvere brukeren.
Systemnivå/Styringsnivå	Tjenestene styres på et overord
net administrativt eller politisk
nivå. Brukerorganisasjonene
skal involveres her.

Foreleser Rune
Ramsli viste med
denne plansjen
hvilken positiv
effekt en god
kvalitet har / får.
God kvalitet er
investering.
Det er en erkjennelse at kvaliteten øker med økt
brukermedvirkning.

Første dagen avsluttes med middag.

Det meste er mulig

Foreleser: alt er mulig

Gruppearbeid. Det noteres flittig. En av oppgavene
krevdes bruk av bladet Handikapnytt.
”Det var så klokt inne i hodet
mitt, men så skjedde det noe
på veien ut.”
Ole Brumm

Aktiv brukermedvirkning forutsetter kunnskap og skole
ring av bruker og tjenesteapparat. Det er viktig å ha respekt
for hverandres erfaringer og kunnskap. Levende medvir
kningsprosesser krever at den enkelte våger endring!

Så var det tema Nettverk:

Her er en annen gruppe i
gang.
Noen brukte pausen til
bl.a. til å se på ski.

Sosial nettverk	menneskelige forhold som danner forbin
delser mellom flere mennesker
Brukernettverk	mennesker med like interesser, i sam
spill med likestilte får mulighet for å utvi
kle seg faglig og personlig gjennom erfa
ringsutveksling.
Så var vi innom temaene planlegging / forberedelse og
relasjoner. God planlegging gir alltid et godt resultat.
Relasjon = samspill. God kommunikasjon er viktig.

Neste tema – Møter
Det kan grovt sett sies at det avholdes 3 typer møter:
1. Informasjonsmøter
2. Diskusjons- / idémøter
3. Beslutningsmøter

Så er det møteleders 10 bud:
1. Må møtet arrangeres? Nå? Annen kontakt?
2. Planlegg skikkelig
3. Vær nøye med innkallingen
4. Ha alt klart
5. Stak ut kursen
6. Sørg for at diskusjonen styres
7. Bruk hodet – ikke klubba!
8. Hold tråden og trekk ut hovedpunktene
9. Ta vare på konklusjonene for oppfølging
10. Slutt i tide.
Det var aktive og engasjerte kursdeltakere gjennom hele
kurset.
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KURS 2016 for SAFO Øst og NHF Øst
SEPTEMBER:
Høstkonferansen - organisasjonsutvikling.
Tid: 9 -10.september 2016
(fredag kl.16.00 til lørdag kl.16.00)
Sted: Scandic Hotell, Asker
Påmeldingsfrist: 10. august 2016.
Plan og bygningsloven – universell utforming.
Tid: 23. – 24. september 2016.
Sted: Quality Hotell, Sarpsborg.
Påmeldingsfrist: 25. august 2016.
OKTOBER:
Ungdomskurs (av og for ungdom i Øst)
Tid: 14.-15. oktober 2016
(fredag kl.16.00 – lørdag kl.16.00)
Sted: Quality Hotell, Sarpsborg.
Påmeldingsfrist: 15. september 2016.
Brukermedvirkning i råd for funksjonshemmede.
Erfaringer.
Tid: 28 – 29. oktober 2016.
(fredag kl.16.00 til lørdag kl.16.00)
Sted: Ikke fastsatt.
Påmeldingsfrist: 25.september 2016.
NOVEMBER:
Møter og aktiviteter i lokallagene.
Tid: 18 – 19. november 2016
(fredag kl.16.00 til lørdag kl.16.00)
Sted: Scandic Hotell, Asker.
Påmeldingsfrist: 20.oktober 2016.
DESEMBER:
Interessepolitisk kurs med tidsaktuelt tema.
Tid: 2 – 3. desember 2016
(fredag kl.16.00 til lørdag kl.16.00)
Sted: Quality Hotell, Sarpsborg.
Påmeldingsfrist: 1.november 2016
Påmeldingsskjema finner dere på hjemmesiden
vår: www.nhf.no/oest - under aktivitet

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
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Støtt oss i kampen
for å bevare
hjelpemiddelordningen

Send sms NHF til 2160 for å gi 80,-

Neste år skal Stortinget behandle spørsmålet om å overføre
formidlingen av hjelpemidler fra staten til kommunene. Vi i
Norges Handikapforbund mener en slik endring vil føre til
større forskjeller og et dårligere tilbud. Derfor kjemper vi alt
vi kan for å hindre at det skjer.

www.nhf.no/stott-oss

PARKERING FOR
FORFLYTNINGSHEMMEDE
Har du hatt problemer med å få parkeringstillatelse (blått parkeringskort)
fra kommunen du bor i for å parkere på handikapparkeringsplasser?
I så fall ønsker vi å komme i kontakt med deg.
Hos Statens Vegvesen kan en blant annet lese om ord
ningen:
Parkeringstillatelse gis til bilfører eller passasjer
som har særlig behov for parkeringslettelser
knyttet til bosted, arbeid og annen aktivitet fordi
vedkommende har problemer med å gå.

problemer for den enkelte det gjelder – enten du er sjå
før eller passasjer med behov for slik parkeringstil
latelse.
Vi har laget en spørreundersøkelse om parkerings
kort som vi håper du har tid til å besvare.
Lenke til undersøkelsen finner du her
https://no.surveymonkey.com/r/8239VW9

Søknadskjema og legeskjema fåes ved henven
delse til den kommunen der en er bosatt.
Om du ønsker å drøfte dine erfaringer kan du kontakte:
Landsforeningen for Ryggmargsskadde har fått vite at
flere har hatt og har problemer med kommuner som
ikke følger forskriften og veilederen for ordningen med
parkeringskort, og er blitt nektet parkeringskort, noe
som igjen kan medfører store forskjellsbehandlinger og

Leif Arild Fjellheim
Styreleder Landsforeningen For Ryggmargsskadde
Telefon 911 44 728
E-post leif.arild.fjellheim@haugnett.no

21

SuDoku

Kryssord

Medlemsblad for NHF Øst

22

6

2

1 5
6
3 8
2
5
8
6 4
3
1
3
4
7
9
8
3
1
7

Løsninger side 27

1
9

Løsninger side 28

INVITASJON TIL ALLE VÅRE MEDLEMMER I AKERSHUS OG ØSTFOLD,
OG TIL MEDLEMMER I ANDRE LOKALLAG.
VI SKAL ARRANGERE

NY FAGDAG 17. SEPTEMBER 2016 KL 11.00
PÅ QUALITY HOTELL MASTEMYR,
LIENGA 11, 1410 KOLBOTN - 66 99 78 00
Tema: Pust og pusteteknikk v/overlege Fondenes fra Haukeland sykehus.
Det vil også bli demonstrert hjelpemidler vedrørende pusteproblematikken.
Dersom du ønsker det, kan du ta med nær familie eller nære venner til møtet.
Hvis du tror fastlegen din eller fysioterapeuten kunne tenke seg å være med på fagdagen, kan du gjerne dele
invitasjonen med dem. Eller kjenner du noen som har polio og ikke er medlem, del også invitasjonen med dem.
Dersom det er medlemmer fra andre lokallag som ønsker å delta, er alle hjertelig velkomne.
Egenandelen for å delta på fagdagen er kr. 100,- for medlemmer og kr. 200,- for ikke medlemmer. Egenandel
innbetales på kto.1286.49.66924, Landsforeningen For Polioskadde Akershus. (LFPS A)
PROGRAM:
11.00 - 11.15
Velkommen
11.15 – 12.00
Overlege Fondenes
12.00 – 13.00
Lunsj
13.00 – 16.00
Overlege Fondenes og hans medarbeidere som forteller videre om pust og pusteproblematikk.
				
Det vil også bli vist og demonstrert «pustehjelpemidler»
16.00 - 		
Avslutning
Det blir lagt inn pauser, og tid til spørsmål og svar underveis.
Påmeldingsfrist 29. august.
Påmelding sendes til:
Helene Kjølstad – helene.kjolstad@gmail.com / tlf. 971 10207 (Akershus) eller
Aud Aasheim – auaashei@online.no / tlf. 970 39 725 (Østfold)
Gi beskjed om eventuell matallergi og om du er rullestolbruker.
Dersom du ønsker overnatting, må du selv ta kontakt med hotellet, tlf. 66997800.

VI ØNSKER DERE VELKOMMEN TIL EN NY OG SPENNENDE
FAGDAG!
Styrene i LFPS Akershus og LFPS Østfold
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Engasjerte: Regissør Kjersti Horn fikk fart på
refleksjonene blant endringsagentene med
sitt ærlige og åpne innlegg.

Endringsagentene
jobber videre
Vel tre måneder etter den første «Endringsagent»-samlingen, som du kunne lese om i
forrige Regionnytt, var agentene samlet igjen i begynnelsen av mai, for å jobbe videre
med årets store organisasjonsprosess.
■ Tekst: Ida C. Freng, NHF Oslo
■ Foto: Sissel Eidhammer, NHFU

Denne gangen var det SWOT-analyse og skriveverksted
for NHFs samfunnsoppdrag som stod på programmetingen liten oppgave på bare to seminardager. Først ut
var imidlertid en innledning fra regissør Kjersti Horn.
Hun la særlig vekt på at man må akseptere sin funks
jonsnedsettelse og reflektere over den, for så å snu den
til et fortrinn. – Da jeg gikk gravid med nummer to, sa
jeg til folk at jeg håpet at jeg fikk et barn som var som
meg - bare for å se reaksjonen, fortalte hun. Horn var i
tillegg åpenhjertig om egen ungdom, og det hun opp
levde som mangel på de viktige samtalene: samtaler om
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seksualitet, kjærlighet og om man kunne håpe å finne
noen som elsket en. Hun var i tillegg krystallklar på at
funksjonsnedsettelsen er en viktig del av hennes iden
titet. Etter innlegget ble det rom for spørsmål og reflek
sjon, og nestleder i NHF Torill Heggen Munk kommen
terte at mennesker som er født med en funksjonsnedsettelse ofte virker som om de har lavere selvtillit
enn de som har fått den senere i livet, for eksempel ved
en skade. Kan det skyldes at sistnevnte ikke identifise
rer seg med sin funksjonsnedsettelse, undret hun? Etter
en lang og åpenhjertig samtale, der Horn fikk medlem

Mange: Gruppearbeid står sentralt i måten endringsagentene jobber på.

skap i Handikapforbundet som innledergave, var det
duket for den første av de to store oppgavene: SWOTanalysen.
SWOT
Den korte betegnelsen står for styrker, svakheter,
muligheter og trusler (strengths, weaknesses, opportu
nities and threats). Leder i NHFU Oslo Henriette Nielsen
holdt en kort og konsis innledning om hva hun ser på
som organisasjonens svakheter og styrker.
-	 Vi har en utfordring i synkende medlemstall og høy
gjennomsnittsalder. I tillegg kan det virke som om vi av
og til vedtar handlingsplaner og andre planer for pla
nens skyld, men vi er ikke like gode på gjennomføring.
Jeg savner mer utadrettet virksomhet, sa hun.
Helt svart er imidlertid fremtiden ikke, Nielsen kunne
peke på viktige styrker også:
-	 Politikerne stoler på oss, og det er tyngde i navnet
vårt. Organisasjonen har sett verdien av ungdommen,
og gir oss hjelp og støtte til å komme på fote igjen. Vi må
heller ikke glemme våre viktige internasjonale prosjek
ter, og at vi er gode på samarbeid og allianser, påpekte
hun.

SWOT analysen er et strategisk planleggingsverktøy
som kan brukes for å vurdere styrker, svakheter, mulig
heter og trusler i organisasjonen. Analysen tar for seg
interne og eksterne faktorer som kan hjelpe eller true
din bedrift i forhold til å nå sine mål. Endringsagentene
ble delt inn i grupper, og jobbet med resultatene av
arbeidet som er gjort ute i organisasjonen siden sist.
SWOT-analysen vil bli presentert i neste runde med
endringsagentene «ute i felten».
Samfunnsoppdrag
Dag to sto den kanskje største oppgaven hittil for døren:
starte skrivingen av NHFs samfunnsoppdrag. Seansen
ble innledet med skriveverksted, ledet av NTB Arkitekstfrilanser Aage Rognsaa, som utfordret agentene til å
leke seg med ord og uttrykk, finne nye og spennende
måter å uttrykke våre verdier og saker på, og rett og
slett leke seg litt med retoriske grep. I gjennomgangen
etter gruppearbeid ble det rom for både ros, godlynt
humring og en og annen aha-opplevelse av eget og
andres stoff. Prosjektkoordinator Ragnhild Heggen skal
i ukene fremover sammenfatte gruppenes arbeid, og så
skal resultatene igjen spres ut til fjern og nær i organi
sasjonen- før endringsagentene møtes igjen i slutten av
oktober for den siste fellessamlingen.
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Vårt hovedprodukt er GarantiKraft, en
sikkerhet mot høye strømpriser. I tillegg
engasjerer vi oss innenfor: Fiberutbygging/bredbånd og
levering av fjernvarme.
Kontakt oss for bestilling av
GarantiKraft

e-post: lars@larsvethe.no
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Industrivn. 1960 Løken
Tlf: 63 85 47 00 • Fax: 63 85 14 60
www.hsev.no • e-post: hsev@hsev.no

A S K E R

V E S T B Y

N A N N E S T A D
Vi leverer og monterer alle typer stålbygg!
Ringtrostv. 11, 2030 Maura

Ringtrostv.
11, 2030 Maura
Næringsbygg
- Stålbygg
- Landbruksbygg
Næringsbygg
- Stålbygg -Mob.
Landbruksbygg
Mob. 905 84 165
916 11 139Næringsbygg - Stålbygg - Landbruksbygg
Mob.
905 84 165
alf-kristian@an-bygg.no
alf-kristian@an-bygg.no

Mob.
916 11 139
nils-erik@an-bygg.no
Mob. 905 84 165
nils-erik@an-bygg.no

alf-kristian@an-bygg.no

Tlf. 63 99 77 90 - Faks 63 99 77 91 - www.anbygg.no

Tlf. 63 99 77 90 - Faks 63 99 77 91 - www.anbygg.no

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

Mob. 916 11 139
nils-erik@an-bygg.no

Tlf. 63 99 77 90 - Faks 63 99 77 91 - www.anbygg.no
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N E S O D D E N
Elektriker

Knut Brorson AS

Tlf. 23155400
Epost:asker@scandichotels.com

Hellvikskogv. 87, 1450 Nesoddtangen
Tlf. 66 91 01 74 • Epost:knut@brorson.as
R Æ L I N G E N

B Æ R U M

Rælingen
kommune

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

Støtter arbeidet til NHF

E I D S V O L L

Pb. 164, 1541 Vestby

Tlf. 64 98 62 00
Fax. 64 98 64 10

Rival AS

Møllebyveien 2, 1540 Vestby

Tlf. 64 95 63 80 Fax. 64 95 27 45
rival@online.no
Støtter NHF Vestby

A U R S K O G
Bygg med oss AS
1940 Bjørkelangen, Tlf. 90 09 00 46

G J E R D R U M
Alt i Asfalt AS

Eidsvoll Bilsenter AS

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

2022 Gjerdrum, tlf. 95 79 34 30

U L L E N S A K E R

G J E R D R U M

Tlf. 63 93 80 73
www.olalompa.no

Ring

08899
Vi hjelper deg med:

Ragn-Sells AS

• Containere

• Containere
Hovinmoen,
2051 Jessheim
• Beholdere
Tlf.
08899 Fax. 63 98 07 76
• Rådgivning
www.ragnsells.no
• Kildesortering

Din totalleverandør innen
avfallshåndtering.

Ragn-Sells AS
Hovinmoen,
2051 Jessheim.
Tlf 08899/Fax 63 98 07 76
www.ragnsells.no

A
PÅ P LLTID
LA
DU T SS NÅR
RENG
OSS! ER

Ring

Romerike bygg og
Vedlikehold AS

08899

Vi hjelper deg med:

• Containere

ALLT
ID
PÅSørvelvegen
2, 2040 Kløfta
PLA
DU T SS NÅR
RENG
OSS! ER

Ring

08899

Telefon 909 46 953

A
PÅ P LLTID
LA
DU T SS NÅR
RENG
OSS! ER

• Beholdere Vi hjelper deg med:
Containere
• Rådgivning•• Beholdere
• Kildesortering
• Rådgivning

N I T T E D A L
Hydraulikkteknikk AS
1481 Hagan, Tlf. 67 06 21 50

O P P E G Å R D
Hansen Bygg & Vedlikehold
1413 Tårnåsen, tlf. 90 61 05 76

U L L E N S A K E R
Alfa Trafikkskole AS
2150 Årnes, tlf. 63 97 29 30

Kildesortering
Din totalleverandør •innen
Din totalleverandør innen
avfallshåndtering. avfallshåndtering.

Ragn-Sells AS

Ragn-Sells AS

Hovinmoen,
Hovinmoen,
2051 Jessheim.
Tlf 08899/Fax 63 98 07 76
2051 Jessheim.
Tlf 08899/Fax 63 98 07 www.ragnsells.no
76
www.ragnsells.no

as

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

APOTEK 1
Østfoldhallen - Tlf: 69 35 45 70
APOTEK 1 BJØRNEN
Storbyen Sarpsborg - Tlf: 69 13 08 00
APOTEK 1 LØVEN
Sarpsborg - Tlf: 69 15 15 88

FREDRIKSTAD KOMMUNE
STØTTER NHF’S
ARBEIDE

APOTEK 1 HJORTEN
Fredrikstad - Tlf: 69 36 85 85
APOTEK 1 SVANEN
Borgenhaugen - Tlf: 69 10 28 80
APOTEK 1 HVALER
Tlf: 69 37 53 00
APOTEK 1 GRESSVIK
Tlf: 69 35 13 30
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A S K I M

R A K K E S T A D

Ragnar Haugen
Askim kommune

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

E I D S B E R G

S A R P S B O R G

støtter NHFs arbeide

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

Aksels Bud og Lettransport DA

A S K I M
Østfold Taxitjenester AS

1811 Askim, Tlf. 02137
_______________________________________________________

Dahl & Johnsen ANS
1803 Askim, tlf. 69 81 75 15

E I D S B E R G
Fossens Eftf A/S

Ramstadkrysset ved E18. Ramstadveien 3, 1850 Mysen. Tlf 69 89 53 00
Grustak • 1850 Mysen, tlf. 69 89 44 10
BUD - VARE - LAST
Avd Askim: Sagveien 1, 1814 Askim.
Tlf 69 84 44 00
* Budbiler
www.ramstadbil.no

* Varebiler
* Lastebiler
Tlf. 977 63 154
Frendeveien 8, 1708 Sarpsborg

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

F R E D R I K S T A D
Hammerstad Maskin AS

1671 Kråkerøy, tlf. 69 31 01 01
_______________________________________________________

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

Ordfører Voldensv. 9, 1850 Mysen

Skjebergveien 206, 1743 Klavestadhaugen

Tlf: 69168741

Lie Handelsgartneri

Sarpsborg
Hjelpemiddellager

H V A L E R

Tlf. 69 89 09 11 • www.arkama.no

Østfold
Betongprodukter as

Brandsrudv. 19, 1850 Mysen
Tlf. 69 89 15 22 • www.ostfold-betongprodukter.no
E-post: post@ostfold-betongprodukter.no

H A L D E N

Roald Amundsensgt. 33, 1723 Sarpsborg

Tlf. 69 10 80 41 • Fax. 69 15 69 40

1781 Halden, Tlf. 69 18 00 20

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

M A R K E R
Anonym støtte

F R E D R I K S T A D

M O S S
Moss Bilsenter A/S

Ørav. 2, 1630 Gamle Fredrikstad
Tlf. 69 39 50 00 • Fax. 69 39 50 01

1522 Moss, tlf. 69 23 57 57
_______________________________________________________

Holmegil 2,
1739 Borgenhaugen

69 13 69 30
www.flexi.no

Norsk Enøk og Energi AS
Drammen-Fredrikstad-Tønsberg- Grenland

Sentralbord:48 30 16 00 • www.nee.no

Råd & Bokføring

1501 Moss, Tlf. 69 24 96 70
_______________________________________________________

Micronova AS

1503 Moss, Tlf. 69 24 12 30

S A R P S B O R G
Byggningslageret AS

M A R K E R

1743 Klavestadhaugen, tlf. 69 13 61 00
_______________________________________________________

Norsk Bil- og Båtimport AS
1722 Sarpsborg, tlf. 69 97 02 50

T R Ø G S T A D

Karlsrud Betongpumping AS

M O S S

1816 Skiptvet, Tlf. 69 80 91 30 • firmapost@karlsrud.no

Stortorvet 9
1607 Fredrikstad
Tlf. 69 36 71 50

www.fredrikstad-moss.aof.no
e-post: fredrikstad@aof.no
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S K I P T V E D T

www.iorb.no

S K J E B E R G
Høk Kro og Motell
1747 Skjeberg, Tlf. 69 16 80 00
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V Å L E R
Hunstad Finn AS

1593 Svinndal, Tlf. 69 28 60 32
_______________________________________________________

Steinmiljø

1592 Våler i Østfold, tlf. 69 28 77 50

Kalenderen

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

August
31.

Medlemsmøte

NHF Indre Østfold

Faste aktiviteter
Mand:

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

Tirsd:

Sosial samvær hver 14. dag fra 13.01
Busterudgata eldresenter
NHF Halden/Aremark

Onsd:

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

September
19.
Medlemsmøte
		
28.
Medlemsmøte

NHF Nittedal/
Hakadal
NHF Indre Østfold

Oktober
17.

Sommeravslutning

NHF Nittedal/Hakadal

26.

Medlemsmøte

NHF Indre Østfold

	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!
Torsd:
Lørd.

Bowling		
Varmtvannsbading

LFS Akershus
NHF Onsøy

NASPA tilbake på lærings- og mestringssenteret
Aker Sykehus – bygning 41 Østfold.

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

✁

Innmelding i Norges Handikapforbund
Medlemstype (velg én)

Navn:

Hovedmedlem - kr 300

Adresse:

Husstandmedlem - kr 150 *

Postnummer:

Juniormedlem (0-16 år) - kr 50 *

E-post:

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

Poststed:

Telefon/mobil:
Fødselsdato og år:
Kategori:

Studentmoderasjon 50 % på kontingenten
(kopi av studentbevis må legges ved)
Jeg ønsker ikke medlemskap i NHFU
(gjelder de under 30 år)
Mitt medlemskap gjelder følgende landsforening av NHF

Funksjonshemmet

Pårørende

Interessemedlem

Sted/dato:
Underskrift:

Norges Handikapforbund
Svarsending 0047
0090 Oslo

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

For de fleste Flexx-tilbudene kan du hentes
hjemme og bli kjørt hjem igjen. Flexx er ikke som
en vanlig busstur, men du betaler kun busspris.
Sjekk tilbudet der du bor.

Tlf. 03177 www.flexx.no
facebook.com/flexxostfold

Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en
del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold.
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Lokallag i Norges Handikapforbund Øst
Akershus:
ALF Akershus
(Arbeidsmiljøskaddes Landsforening)
Lokallaget er nedlagt.
Kontakt ALF sentralt
LARS Øst/Oslo (region NHF Oslo)
(Landsforeningen for Ryggmargskadde)
Leder: Marianne Graham Hjelmen
Elgtråkket 83, 1720 Oslo
Tlf.: 926 52 673
e-post: marianne@hjelmen.com
LFN Akershus
(Landsforeningen for Nakkeskadde)
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
LFS Oslo/Akershus
(Landsforeningen for Slagrammede)
Leder: Odvar Jacobsen
Myrvangv. 21 A, 1344 Haslum
Tlf: 907 48 521
e-post: odvar.jacobsen@bama.no
NHF Bærum
Leder: Inger Helene Ruud
Baksteplassen 3, 1349 Rykkinn
Tlf. 997 47 117
e-post: ing-hel@hotmail.no
NHF Enebakk
Leder: Johan Sundby
Øyerenvn. 25, 1911 Flateby
Tlf: 64 92 81 37 / 911 65 751
e-post: johansu@online.no
NHF Nannestad / Gjerdrum
Leder: Åse Olsen
Nannestadveien 339, 2032 Maura
Tlf: 971 12 021
e-post: aas-ols@online.no
HBF Akershus
(Handikappede Barns Foreldreforening)
Leder: Cathrine Bakken
Sleppenvegen 1 A, 2005 Rælingen
e-post: akershus@hbf.no
LFA Akershus/Oslo (region NHF Oslo)
(Landsforeningen for Amputerte)
Leder: Per Hovden, Strømsvn. 93, 2010
Strømmen
Tlf: 63 81 31 30 / 905 58 476
e-post: perhovd@online.no
LFPS Akershus
(Landsforeningen for Polioskadde)
Leder: Grethe Platt
Postboks 95, 2001 Lillestrøm
Tlf: 482 18 012
e-post: post@lfps-akershus.no
Hjemmeside: http://lfps-akershus.no
LKB Akershus (under LKB sentralt)
(Lf for Kvinner med Bekkenleddsmerter)
Kontaktperson: Synne Myhre
Røsslyngvegen 23
2052 Jessheim
Tlf: 926 44 208
epost: synnemyhre@hotmail.com
NHF Eidsvoll
Leder: Marry Johansen
Fjellet 25, 2070 Råholt
Tlf: 900 75 488
e-post: nhfeidsvoll@gmail.com

NHF Nittedal / Hakadal
Leder: Eivind Vinsrud
Rulseveien 7, 1484 Hakadal
Tlf: 911 44 163
e-post: eiv-vins@online.no
NHF Nes og Ullensaker
Leder: Liv Liberg
Gunnerudberget 2 A, 2162 Brårud
Tlf: 63 90 92 45/ 924 85 510
e-post: li-libe@online.no
NHF Rælingen
Leder: Rolf Svendsen
Oskar Braatensvei 17, 1472 Fjellhamar
Tlf: 930 46 917
e-post: svendsen.rolf@hotmail.com
NHF Vestby / Ås
Leder: Arne Th. Bergersen
Brevikbråtevn. 23, 1555 Son
Tlf: 64 95 92 89 / 970 60 259
e-post: atberger@online.no
Østfold:
ALF Østfold
(Arbeidsmiljøskaddes Landsforening)
Kontaktperson Terje Holm
Lundeveien 53, 1816 Skiptvet
e-post: britholm1@gmail.com
LFA Østfold
(Landsforeningen For Amputerte)
Leder: Kari Jansen
Åsengvn. 7, 1793 Tistedal
Tlf: 69 19 23 69 / 480 74 125
e-post: kariaa.jansen@gmail.com
bhr@maik.no
LFPS Østfold
(Landsforeningen For Polioskadde)
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
LKB Østfold
(Lf for Kvinner med Bekkenleddsmerter)
Leder: Grete E.D. Fjellgaard
Maren Juels vei 14, 1726 Sarpsborg
Tlf: 994 70 027
e-post: ostfold@lkb.no
NHF Fredrikstad
Leder: Jan Kenrick Glad Jackson
Åbyggevn. 5, 1636 Gamle Fredrikstad
Tlf: 454 53 468
e-post: kenrick@jackson.kz
NHF Indre Østfold
Leder: Unni Hegle
Romundsvn. 20, 1832 Askim
Tlf: 413 28 268
e-post: uhegle@online.no
NHF Moss og omegn
Leder: Simen Aker
Byfogd Sandbergsgt. 11 C, 1532 Moss
Tlf: 924 14 002
e-post: simen.a@online.no
NHF Skedsmo
Leder Joakim Taaje
Postboks 95, 2001 Lillestrøm
Tlf. 951 31 663
e-post: joakim.taaje@getmail.no
NHFU (Norges Handikapforbunds Ungdom):
Kontakt regionskontoret NHF Øst

HBF Østfold
(Handikappede Barns Foreldreforening)
Leder: Runar Tønnesen
Tussefaret 2 D, 1709 Sarpsborg
Tlf: 948 63 222
e-post: ostfold@hbf.no
LFN Østfold
(Landsforeningen For Nakkeskadde)
Leder: Jane Anita Jensen
Tråklestinget 29, 1537 Moss
Tlf: 69 25 95 75 / 995 94 760
e-post: j-anita@online.no
LFS Østfold
(Landsforeningen For Slagrammede)
v/ Randi Overaa
Gamle Glombovei 1, 1678 Kråkerøy
Tlf: 69 34 03 24 / m. 476 58 350
e-post: aoberg@getmail.no
NHF Halden / Aremark
Leder: Turid Eriksen
Rokke Granly, 1764 Halden
Tlf: 69 19 31 78 / 414 14 563
e-post: post@nhfhalden.no
Hjemmesider: http://nhfhalden.no/
NHF Lisleby
Gunnar Johannesen
Nilsbakken 4, 1619 Fredrikstad
Tlf: 99363746
e-post: lislebyhandikaplag@yahoo.no
NHF Onsøy
Leder: Egil Eriksen
Øienkilveien 20, 1621 Gressvik
Tlf: 69 33 13 56 / 908 35 957
e-post: kari-ove@online.no
NHF Rygge og Råde
Leder: Ragnhild S Hartviksen
Teigeveien 12 D, 1640 Råde
Tlf: 95 77 55 46
e-post: ragnhsk@online.no
NHF Sarpsborg
Leder: Egil Schjolden
St.Hansvn. 24 c, 1727 Sarpsborg
Tlf: 907 50 326
e-post: egil.schjolden@gmail.com
NHFU (Norges Handikapforbunds Ungdom)
Kontakt regionskontoret NHF Øst

Landsforeninger uten egen
lokallag i region Øst:
NASPA
(Norsk forening for Arvelig Spastisk
Paraparese/Ataksi)
Kontaktperson i Øst: Geir Eriksen
Rugdevn. 57, 1476 Rasta
Tlf: 63 00 26 67 / 997 24 376
e-post: geir.eriksen57@getmail.no /
naspa@nhf.no
Fotfeilforeningen
Leder: Lars Tore Dystvold
Bekkesvegen 83, 2315 Hamar
Tlf: 480 24 811
e-post: leder@fotfeilforeningen.no
AMC
(Landsforeningen for Arthrogryposis
Multiplex Congenita)
Fungerende leder: Hege Klausen
Tlf: 473 33 339
e-post: leder@amc-foreningen.no
Hjemmeside: www.amc-foreningen.no
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omsorg
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fellesskap
mestring

Nyt et opphold på
Quality Hotel Sarpsborg

Avlastningstilbud for barn og unge
Vi tilbyr avlastning i helger, ferier og ukedager. Vi kan også, i nært
samarbeid med hjemskolen, gi et skoletilbud til barn og unge som
for en periode ikke klarer å følge ordinær undervisning. Vi sørger
for god, individuell tilrettelegging i samarbeid med barnet, foresatte og eventuelle andre instanser.

Quality Hotel Sarpsborg •

Tlf: 69 10 15 00

• q.sarpsborg@choice.no • choice.no • superland.no

• Elektro • Rør • Ventilasjon
• Telematikk • Sikkerhet

Skaustua omsorg AS er tilknyttet en gård og er et sted
barn og unge gleder seg å komme til. Vi disponerer en stor
landlig eiendom med blandt annet båt og kan tilby et stort spekter
av aktiviteter fra skogturer med telt, fiske, ski, skøyter, kano, fotball
og kjøkkenhage til inneaktiviteter som forming, snekring, matlaging og mekking +++.

Vi utfører service
og nyinstallasjoner

Barna lærer å mestre dagliglivets utfordringer gjennom glede, fellesskap, omsorg og bekreftelse. Foreldre, som av forskjellige grun-

Ring din lokale samarbeidspartner
Bravida på telefon 69 35 94 00

ner trenger avlastning, skal vite at deres barn trives og har det bra.

Kontaktinformasjon:
Skaustua Omsorg AS
Askimveien 197
1860 Trøgstad

Bravida Norge AS
Postboks 1420, NO-1602 Fredrikstad
Telefon +47 69 35 94 00 – www.bravida.no

Daglig leder: Kari Thømt
Telefon:
47 90 31 96
hjemmeside: www.skaustua.no

satt opp de
Skulle ha skifta ytterdør, skulle
rasse....
siste listene, skulle hatt ny ter

BBEN?

LEI AV Å VENTE PÅkenG-U

gar

m tar
Vi har håndverkere so
små og store jobber
For produktinformasjon eller bestilling av varer:

FREDRIKSTAD ØST

FREDRIKSTAD VEST

ISE

Kjølberg industriområde,
Fjeldberg
Knatterudfjellet
TORP
ISE KNATTERUDFJELLET
Strykerveien
5, 1658 Torp FJELDBERG
Onsøyveien 20
1730 Ise
Kjølberg industriområde, Fjeldberg, Onsøyveien 20 Tlf: 69 16 18 20
Tlf 69 35 56 60, fax 69 35 56 79 1614 Fredrikstad
Tlf 69 16 18 20
Strykerveien 5, Torp
Tlf: 69 16 18 20
Tlf 69 36 77 80
Fax 69 13 23 08
Man-fre
lør 9-14
Tlf: 69 167-17,
18 20
Man-fre 7-18, lør 9-14
Man-fre 7-17
lør 9-14

SPYDEBERG

SLITU

MOSS

Tronstadveien 4,
SPYDEBERG
1820
Spydeberg
Tronstadveien 4
Tlf 69 83 32 80
1820 Spydeberg
Fax 69 83 60 96
Tlf: 69 16 18 20
Man-fre 7-18
lør 9-14

Morstongveien 54
MOSS
1859
Slitu
Rabekkgata 9
Tlf 69 84 64 00
1523 Moss
Fax 69 84 64 19
Tlf: 69 16 18 20
Man-fre 7-16
lør 9-14

Rabekkgata 9
1523 Moss
Tlf 69 24 19 00
Man-fre 7-18
lør 9-14

xl-bygg.no

