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REGIONLEDERENS ORD KJERSTIS TANKER

Sandra er framtiden � side 18-19

I den senere tid har vi sett en den økende forekomsten 
av hatefulle ytringer mennesker med nedsatt funks-
jonshemmede opplever i det offentlige rom- enten det 
være seg på trikken, på ungdomsklubben, arbeidsplas-
sen eller på nettet. 

Hatprat er et begrep som har fått feste i norsk gjen-
nom bevegelsen mot hatprat. Bevegelsen ble lansert 
i 2014 og er knyttet til en stor europeisk bevegelse. 
Hatprat er en oversettelse av det engelske begrepet 
hate speech. 

Hvem blir utsatt for hatprat? Vi ser at de av oss 
som blir utsatt for hatprat gjerne skiller seg fra sam-
funnsnormene og forventninger til hvordan en skal 
være. Det er ofte de av oss som oppfattes som «an-
nerledes» som mottar hatprat. Dette kan knyttes til 
ulike diskrimineringsgrunnlag som: Etnisitet, kjønn, 
legning, kjønnsuttrykk, religion, eller funksjonsevne.

Internett har blitt et nyttig, eller til og med uvurder-
lig, verktøy for de fleste mennesker i dagens samfunn. 
Samtidig er nettet også en arena hvor udemokratiske 
stemmer får boltre seg.  Vi ser at unge mennesker som 
deltar og ytrer seg på nett kan bli mål for trakassering 
og få sine menneskerettigheter tråkket på, gjennom 
ulike former for hatprat og nettmobbing. Ved å la men-
nesker opptre anonymt har Internett bidratt til å senke 
terskelen for hetsing og mobbing av andre mennesker. 
Dette er blitt et stadig mer utbredt problem som vi alle 
er nødt til å ta på større alvor.

Hvorfor må vi stå opp imot hatprat? Jo, det er 
skadelig for individer som opplever det, det hindrer 
demokrati og deltakelse, det kan knyttes til ekstremis-

tiske verdensbilder, og det står i veien for et inkluder-
ende, demokratisk samfunn hvor alle skal kunne føle 
seg trygge, på internett og ellers.

NHF er opptatt av hvordan hatytringen kan påvirke 
individer, men også familie og andre som står rundt 
personen som rammes. Vi spør hvor grensene går, 
og hva som er greit å skrive og si. Det er ikke greit at 
personer med nedsatt funksjonsevne møter så mye 
hatytringer som de gjør. Vi oppfordrer folk til å si i fra, 
og til å anmelde, så samfunnet ikke lukker øynene for 
at denne typen hatkriminalitet finnes.

Gå inn på nettsiden www.stopphatprat.no for å lese 
mer om kampanjen.

Jeg er bekymret om 
dagen. Man kan jo 
være bekymret for så 
meget. 
Av Toril Heggen Munk, regionleder

Denne gang er jeg bekymret for Jan Tore Sanner. Jeg er 
bekymret fordi han er bekymret, ja det er ikke grenser 
for hvor bekymret han er. Akkurat nå er kommunal -og 
moderniseringsministeren så bekymret for at det er så 
dyrt å bygge boliger. Han synes det skulle være billigere 
å bygge boliger, sier han. Er det tomteprisene han tenker 
på? Neida. Er det den overdrevne bruken av marmor eller 
granitt på benker og vegger og gulv han vil se på? Neida. 
Da må det vel være kravene til våtrom eller ventilasjossys-
temer eller branntekniske ting han tenker på da? Nei, langt 
ifra. Det er jo ikke smart å brenne inne, eller få vann i veg-
ger, tak og gulv eller bli dårlig av lufta. Så neida, men han 
har et ess i ermet: Krav om Universell Utforming. Der har 
han funnet godsaker som han kan endre på slik at han blir 
valgt inn igjen på Stortinget. Ja, for det er viktig, så viktig at 
det regnes som småting at mennesker med funksjonsned-
settelser fortsatt ikke skal besøke mennesker uten funks-
jonsnedsettelser. 

Men hva er det nå han har foreslått da, spør du sikkert? 
Joda, du skal få svar.

Jan Tore Sanner vil ha et ettermæle. Andre ministre før 
ham har jo fått det. Vi har Fjosepose og Brustadbu, så nå 
får vi Sannerrektangelet. Han har funnet på det helt selv, 
så det skal han ha, gutten.  Han sier at en enklere forskrift 
gjør det enklere og billigere å bygge. Og han nøyer seg 
ikke med å si det. Han har funnet ut hvor mye penger han 
kan spare på å ikke ha snusirkel, men Sannerrektangel. Et 
Sannerrektangel er på 130 cm x 180 cm, mens den gamle 
snusirkelen var på 150 cm. Og det er klart, når du også er 
moderniseringsminister, da må du legge vekk gammelt 
træl og finne på noe nytt. Så tilbake til saken. Ved å bruke 
det nye Sannerrektangelet, fjernes krav om å ha lagrings-
plass i form av en bod inne, så har han spart en del, men 
ikke nok. Mange boliger får et par terasser eller balkonger. 
En mot sør og en mot nord eller en mot øst og en mot 
vest. Uansett vil disse to ha ulik utsikt, sol på morgen eller 

kveld.  Da fant Sanner ut noe smart. Du tror du kan velge 
hvilken utsikt som er best, når på dagen det er viktig med 
solskinn, men neida, Sanner har bestemt at bare en av de 
to balkongene eller terassene må være universelt ut-
formet, nemlig den som er størst. Da sparer han mer.

Men heller ikke det er nok. Det siste han fjerner fra alle 
boligtyper er kravet om utsyn fra soverom. Ja,  hva skal 
man nå med et vindu på soverommet, et som man til og 
med skal se ut av? Men det er klart at det er verd det. Smil 
- du har gjort en god deal. Han har med disse endringene 
spart 100.000 kroner i reduserte byggekostnadene. 

Jeg håper Thon og andre små og store byggefirmaer 
vet å takke Jan Tore Sanner for den jobben han gjør for 
dem. Kanskje ínvitere gutten på julebord for eksempel?

Og denna gutten er ikke tapt bak ei vogn. Han har mer 
på lager. Studentboliger for eksempel. Studenter er jo 
mindre enn voksne, så der har moderniseringsministeren 
beholdt den gamle snusirkelen, bare at han har forminsket 
den fra 150 cm til 130 cm. Studenter har ikke så mange 
eiendeler, så han mener også at det ikke er nødvendig 
med sportsbod. Jeg har en datter som bor på Bjølsen 
stuentby - i en handikaphybel slik at jeg kan komme på 
besøk. Det vil heller ikke Jan Tore Sanner ha noe av. Han 
mener det bare er de som er studenter med funksjonsned-
settelser som skal ha, og da er det ikke nødvendig å gå på 
besøk til andre, for han vil ikke ha krav til besøksstandard. 
Det betyr at alle fester blir i handikaphybelen, og da er det 
jo smart at Jan Tore Sanner reduserer krav til luftlydisolas-
jon mellom hybelen og gangen eller andre fellesrom. Her 
sparer han også byggherrene for 100.000 kroner. 

Så har han sikret seg stemmer fra alle Studentsamskip-
nadene. Aner ikke om de har julebord, men hvis de har så 
blir det i hvert fall to julebord på gutten i år. I tillegg til alle 
de stemmene han nå sikrer seg fra Olav Thon og andre. 
Joda, her moderniseres det over en lav sko.

Sanner får ha en velsignet jul.

Norges Handikapfor-
bund er medlemmer 
av ungdomskampan-
jen «Stopphatprat», og 
har sågar sekretariatet 
for kampanjen fysisk 
plassert på NHF Oslo 
sitt kontor.
Av Kjersti Bjørnstad Fremstad, 
regionkontorleder

Engasjert? Vi søker deg!
Vi søker deg som er engasjert i interessepolitiske saker!

Likestilling, BPA, universell utforming, økonomiske lev-
ekår, 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 ar-
beide 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
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– Rydd i butikkene til jul
Butikkene pøser med varer til jul. Det får mange funksjonshemmede til å holde seg 
hjemme under julehandelen.
Av: Jo E. Brenden

Lørdag 24. septem-
ber var Tamarin Var-
ner (25) på vei hjem 
på trikken etter en 
hyggelig kveld med 
venner. 
Av Jorun Granberg,  
organisasjonskonsulent

UNGDOMS
BILLETT
– nå også på mobilen

For ungdom fra 15 år t.o.m. 19 år
Reis så mye du vil i hele Hedmark og
Oppland i 30 dager.
PRIS: 260,- 

LAST NED APPEN FOR MOBILLETT
Søk på “Hedmark Trafikk billett”
i App Store eller Google play

Tamarin har CP, og har skjelvinger hun ikke selv kan 
styre. På samme trikk var en gjeng unge gutter, som 
tydeligvis hadde det moro på Tamarins bekostning. 
Ord og hånende latter var ikke nok. På vei ut av bussen 
spytter den ene på Tamarin. Det uprovoserte og stygge 
angrepet ble anmeldt til politiet. Politiet nølte ikke med 
å definere angrepet som hatkriminalitet. Angrepet på 
Tamarin fikk stor pressedekning; et trist eksempel på 
at mange fortsatt har negative holdninger mot men-
nesker med en eller annen form for nedsatt funksjon-
sevne. I denne saken kom hatet til uttrykk fysisk, andre 
ganger kommer hatet til uttrykk verbalt eller skriftlig, 
som oftest på nettet, og kalles da ofte hatprat. 

På nettsiden www.stopphatprat.no kan vi lese at 
«hatprat kan defineres som tekster, ord, bilder og 
symboler som blir brukt for å spre hat, trusler og 
oppfordre til vold mot en person eller gruppe basert 
på deres antatte eller reelle gruppetilhørighet. Hat-

prat kan ta mange former. Det kan stå publisert i et 
kommentarfelt i en avis eller på et nettforum, det kan 
være et tegn som symboliserer hat, eller det kan være 
mobbing, både av og på nett». Mange organisasjoner 
har gått sammen i kampanjen «Stopp hatprat» Dette 
er en viktig kampanje, for det trengs en holdningsen-
dring i samfunnet når det gjelder hvordan vi tillater oss 
å snakke til mennesker som på en eller annen måte 
skiller seg ut. 

Over til noe mer hyggelig. Vinteren er i gang, og det 
er kanskje på tide å planlegge vinterferie eller påskefer-
ie for 2017? Vi minner om tilrettelagte Einarstun ved 
Osen, 23 sengeplasser rimelig til leie på NHF Innlandets 
egen hytte, og den er i skrivende stund verken opptatt i 
vinterferien eller påskeferien. Ta kontakt med regionk-
ontoret for reservasjon! 

En riktig god og fredelig julehøytid, så sees vi igjen 
med nye krefter i 2017. 

Brukerkontoret Sykehuset Lillehammer
 

Her kan du få:
Informasjon/brosjyrer fra
brukerorganisasjonene, veiledning/
samtaler,
likepersonsvirksomhet og selvhjelpsarbeid.
 

Brukerkontoret på Lillehammer sykehus er
bemannet av Landsforeningen for
slagrammede i Oppland/Norges
Handikapforbund onsdager kl 11.00-15.00.
Telefonnummer: 61 05 03 69.

– Jeg er i rute med handelen, og skal nok klare å lande 
gavekjøpet til jul, men noen butikker kan være litt 
trange, selv om framkommeligheten på kjøpesentrene 
generelt er god, sier Tonje Joløkken Melvær (bildet) på 
handel på CC Stadion.

Det er NHF Innlandets regionleder, Toril Heggen 
Munk enig i:

– Netthandelen er utmerket for oss funksjonshem-
mede, men du får ikke noe særlig julefølelse av å gjøre 
all julehandelen fra PC-en på fanget, sier Munk.

Julegatene er åpnet og butikkene er fulle av julep-
ynt og varer. Det er tid for den årlige handelsfesten. 
En fest mange funksjonshemmede kvier seg til.

– Årsaken er at det er så trangt i butikkene at man 
ikke kommer fram. Jeg ser ikke behovet for å ha femti 
like varer stående på golvet. Er det et salgstriks, under 
Munk.

Så her er Munks tre enkle tips til forretningsdriv-
ende som ønsker en godt tilrettelagt julehandel:

– En: Ikke stable varer på golvet for å vise at dere 
har et godt utvalg. Tenk heller tilgjengelighet og at folk 
med rullestol fortsatt skal seg komme fram. Å gjøre 
butikken trang skremmer bare vekk lommebøkene til 
funksjonshemmede og familiene deres. Er det omset-
ning dere vil gå glipp av?

– To: Vi funksjonshemmede skal ikke ha bedre 
service enn andre, men vær litt på tilbudssiden i førju-
lsstria med hensyn til at funksjonshemmede trenger 
litt hjelp til å få ting ned fra hyller for kjenne på og 
vurdere varene.

– Tre: Sørg for å ha parkeringsplasser for funks-
jonshemmede i nærheten av butikken. Grunnen til at 

mange funksjonshemmede velger vekk tettsted- og 
bysentra er at på kjøpesentrene finnes det nesten 
uten unntak gode parkeringsmuligheter. 
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På lag med ombudet

– Nå har vi sjansen til å få satt et bedre søkelys på 
problemområdene som funksjonshemmede møter i 
helsevesenet og i kommunene, sier regionleder Toril 

Heggen Munk hos NHF Innlandet. 
I november hadde hun og regionkontorleder Kjersti 

Bjørnstad Fremstad et møte med Pasient- og bruker-
ombudet i Hedmark og Oppland.

– Vi i Handikapforbundet får 
inn veldig mange enkeltsaker. 
Noen tar vi på strak arm, noen 
klarer vi å løse med litt plunder 
og heft, mens andre er tyngre. 
De sakene vi får inn gir også et 
bilde på hva som fungerer og 
ikke fungerer i samfunnet, fortel-
ler Munk.

– I de sakene som vi tar er 
ikke alltid offentligheten sikre 
på om det vi sier er sant. Da må 
det lages en undersøkelse. Når 
pasient- og brukerombudene får 
saker, så er de som offentlig etat 
til å stole på, sier Munk.

Pasient- og brukerombud i 
Hedmark og Oppland, Tommy 
Østhagen, mener de har et felles 
mål:

– Vi trenger et godt samar-
beid mellom brukerorganisas-

NHF Innlandet skal heretter samarbeide tettere med Pasient- og brukerombudet i 
Hedmark og Oppland. 
Av: Jo E. Brenden

NYTTIG. Pasient- og brukerombud Tommy Østhagen tror NHF-møtene blir nyttige.  Foto: Jo E. Brenden

Toril Heggen Munk utelukker ikke at 
mange med funksjonshemminger blir 
fanget i eget hjem når de mister sam-
tykkekompetansen.
Av: Jo E. Brenden 

NHF Innlandet sin regionleder, Toril Heggen Munk, 
har engasjert seg via NFU (Norsk Forbund for Ut-
viklingshemmede) i en sak rundt en lokal jente.

– Hun er lettere utviklingshemmet med bevege-
lseshemninger og er fratatt samtykkekompetansen. 
Det vil si at hun har mistet retten til å bestemme 
over sitt eget liv. Andre får kontrollen.

I mange saker oppnevnes det verge, som ikke 
alltid er foreldrene.

– Og det som skjer rundt denne jenta er noe 
som føyer seg inn i rekken av mange slike saker, 
som også angår funksjonshemmede: Hun bor i 
egen bolig og får ikke lov til å få besøk av foreldrene 
så ofte som hun vil. I denne saken får foreldrene 
besøke henne bare en gang i måneden, og da får de 
ikke lov til å snakke om hjemmet. Årsaken som op-
pgis: Hun er så glad i dyr, og da blir hun så lei seg.

– En nabo ville besøke henne og dro uanmeldt 
til boligen og ringte på døren. En brysk person kom 
ut og sa: «Hvem er det? Hva gjelder det?» Naboen 
får etter litt om og men lov til å komme inn, og da 
settes jenta i en sofa. På hver side av sofaen sitter 

en ansatt. De overvåker samtalen, klare til å bryte 
inn og stoppe om naboen kommer inn på temaer 
som de ikke ønsker skal tas opp, forteller Munk.

– Den eneste forbrytelsen denne jenta har gjort 
er at hun er lettere utviklingshemmet.

– Hva kan NHF gjøre i slike sammenhenger?
– Jeg tenker at det er mange som er fange i sitt 

eget hjem, med en form for «brev- og besøksfor-
bud» som dette. Vi har en felles sak i å belyse slike 
saker, for det sitter nok mange funksjonshemmede 
i Hedmark og Oppland i samme situasjon. De må vi 
finne fram til.

– Blir fanger i eget hjem
RØDE KORS avisa OPPLAND             9

Tlf. 61 18 95 00

Randi's Ambulerende 
Fotterapi

Har kontordag hos Røde 
Kors i Nordsetervn. 1355.

Hauklivegen 162
2625 Fåberg
Tlf: 61 26 10 65
Mob. 911 70 756

Audheimgården,   2850 LENA. Tlf.: 61 14 13 30    Fax: 61 14 13 40
Et regnskap- og servicekontor hvor DU kan få hjelp til:

* Landbruksregnskap * Skattespørsmål * Kontrakter * Forretningsregnskap * Selvangivelser 
* Lønnskjøringer * Eiendomsoverdragelser * Økonomisk veiledning m.m.

Autorisert Regnskapsførerselskap.  Medlem N A R F

Lokaler med sjel til leie 
www.mustadnaeringspark.no

Autorisert bilverksted (EØS kontroll)
Godkjent for periodisk kjøretøykontroll

Vi reparerer alle bilmerker - Bilelektriske reprasjoner
Tlf. 61 16 90 04  •  2849 Kapp

Advokatjentene 
Trenger du hjelp?

rettsområder, samt megling.
Ta kontakt eller kom innom for en uforpliktende samtale.

Vi holder til i Gran sentrum, Storgaten 28 A.

Advokat Cathrine Strøm Veiby
Telefon: 410 20 088 

E-post: cathrine@veiby.com

Advokat Kari Gjerdingen Henriksen
Telefon: 970 28 909

E-post: kari.gjerdingen@advokat-henriksen.no

Salg av nye og brukte biler
Vi kan hjelpe deg med finansiering

Ta kontakt for et godt tilbud!

Vårt godkjente verksted utfører:
service og reparasjoner på alle bilmerker

Roalinna 14 - 2740 Roa • Tlf. 61 32 21 00 • www.hadelandbil.no
Åpningstider Salgsavdeling man, tir, ons, fre 09.00 - 16.00 • tor 09.00 - 18.00 • lør etter avtale

Verksted mandag - fredag 08.00 - 16.00

Tlf. 61 34 70 03 • Fax. 61 34 70 02
• Ytter- og innerdører       • Vinduer
• Kjøkkeninnredninger      • Trapper

Kvalitetsprodukter for hytter og hus
E-post: olearne@solheim-trevare.no • www.solheim-trevare.no

Mobiltelefon: 958 35 848
E-post: post@btsg.no
www.btsg.no

  

  Jevnaker kommune
  Helse og omsorg

Støtter Besøkstjenesten
til Jevnaker Røde Kors

Granly er et bo- og aktivitetstilbud for unge, voksne 
og eldre utviklingshemmede.

Vi har ulike verksteder som vevstue, systue, urte-
hage, lysstøperi og vedgruppe.

Disse er åpne for besøk og salg alle hverdager fra  
kl. 10.00 til 14.00.

Vi har julemesse 6/12 2012 kl. 17.00 - 20.00

Kun kontantsalg

Vi har julesalg 5/12 kl. 17.00-20.00

Nøttetreveien 17, 
2615 Lillehammer

Tlf. 61 25 46 51
E-mail: jan@ingenior-jansen.no

www.ingenior-jansen.no

Utleie av kontor og næringslokaler 
i Bryggeriet og Mesna Senter 

Tlf: 612 67 350 
Web: www.smedvig.no

 
 

Autorisert Regnskapsførerselskap 

Lise’s Regnskapsservice AS 
Glassverkveien 16, 3520 Jevnaker 
Tlf. 61 31 20 00, Fax 61 31 19 99 

E-post: post@lrs-as.no, Hjemmeside: www.lrs-as.no 
 

La oss hjelpe deg med det vi kan, slik at du kan gjøre det du kan. 
Din lokale samarabeidspartner innen 

Regnskap – Lønn – Fakturering – Remittering – Skatt 

 

Sør-Fron I Øyer I Oslo I Skien

    Send bry deg til 2272 og bli medlem av Røde Kors for 300 kroner i året

Mob.: 913 38 885

Sentralbord:      908 96 989  |  Mobil:   412 31 840
Postadresse:      Postboks 14, 2801 Gjøvik
Besøksadresse: Storgata 10,  2815 Gjøvik

www.mjosen.as
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Disse er åpne for besøk og salg alle hverdager fra  
kl. 10.00 til 14.00.

Vi har julemesse 6/12 2012 kl. 17.00 - 20.00

Kun kontantsalg

Vi har julesalg 5/12 kl. 17.00-20.00

Nøttetreveien 17, 
2615 Lillehammer

Tlf. 61 25 46 51
E-mail: jan@ingenior-jansen.no

www.ingenior-jansen.no

Utleie av kontor og næringslokaler 
i Bryggeriet og Mesna Senter 

Tlf: 612 67 350 
Web: www.smedvig.no

 
 

Autorisert Regnskapsførerselskap 

Lise’s Regnskapsservice AS 
Glassverkveien 16, 3520 Jevnaker 
Tlf. 61 31 20 00, Fax 61 31 19 99 

E-post: post@lrs-as.no, Hjemmeside: www.lrs-as.no 
 

La oss hjelpe deg med det vi kan, slik at du kan gjøre det du kan. 
Din lokale samarabeidspartner innen 

Regnskap – Lønn – Fakturering – Remittering – Skatt 

 

Sør-Fron I Øyer I Oslo I Skien

    Send bry deg til 2272 og bli medlem av Røde Kors for 300 kroner i året

Mob.: 913 38 885

Sentralbord:      908 96 989  |  Mobil:   412 31 840
Postadresse:      Postboks 14, 2801 Gjøvik
Besøksadresse: Storgata 10,  2815 Gjøvik

www.mjosen.as

jonene og ombudstjenesten. Vi jobber i utgangspunk-
tet med det samme: Pasientene/brukernes interesser 
og behov, og det å ivareta de det faktisk gjelder, sier 
Østhagen.

Etter møtet er det klart at NHF Innlandet og 
Pasient- og brukerombudet i Hedmark og Oppland 
skal møtes en gang i året.

– Kort fortalt: Vi skal samle saker og vi skal spleise 
folk. Når vi får henvendelser fra folk, så kan vi sette 
dem i kontakt med de rette folkene hos Pasient- og 
brukerombudet. Og de sakene vi tar selv skal skrives 
ned, sier Munk. 

– På det årlige møtet vil vi overlevere de sakene vi 
har jobbet med. Da ser ombudet hva slags type saker 
og hva slags helsetjeneste eller kommuner det gjelder. 
Neste gang ombudet får en lignende henvendelse så 
kan de se om det er et mønster hos den aktuelle kom-
munen eller helsetjenesten.

Østhagen er glad for kontakten:
– Handikapforbundet får en del henvendelser fra 

enkeltpersoner som ikke vi hører noe fra. Det er viktig 
at vi blir kjent med disse sakene der vi kan bistå. Også 
er det viktig å få henvendelsene inn i statistikkene 
våre. Ikke minst er dette viktig rundt saker som angår 
habilitering- og rehabiliteringsområdet, hvor vi har lite 
henvendelser. All data kan underbygge ting som vi kan 

på dagsorden og skape argumentasjon der det trengs 
tiltak.

– Hva er godene ved dette samarbeidet?
– Vi får et bredt søkelys på problemene i og med at 

ombudet er blitt «bredere» nå som de også tar for seg 
kommunale saker, sier Munk.

– Vi på vår side er veldig fornøyde med at Handika-
pforbundet nå kan være en slags videreformidlingsin-
stans, i tillegg til at de kan reklamere for hva vi driver 
med, sier Østhagen.

Munk har et ønske:
– På sikt håper vi i NHF at Pasient- og brukerombu-

det i Hedmark og Oppland også blir et NAV-ombud.
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Når skolen skaper tapere
Forskere advarer mot at elever med funksjonshemninger tas ut av fellesundervisnin-
gen for å få tilrettelagt undervisning.
Av: Jo E. Brenden

– Dette har vi visst lenge, sier NHF Innlandet-regionled-
er Toril Heggen Munk.

I en undersøkelse fra Norges Blindeforbund, sier 60 
prosent av ungdommene at de har opplevd å bli tatt 
ut av fellesundervisningen istedenfor å få tilrettelagt 
undervisning i klassen. NHF mener trenden gjelder alle 
barn med funksjonshemninger. 

Forskning viser at barn som omgås i fellesklas-
sen også har mer venner og tilbringer tid med andre 
barn på fritiden. Barn som tas ut av klassen opplever 
isolasjon.

Og de som kommer skjevt ut i skolen, sliter videre i 
arbeidslivet. For NOVA-forskning har vist at 64 prosent 
av barn med fysiske funksjonsnedsettelser ikke full-
fører videregående, mot 17 prosent i befolkningen for 
øvrig.

Pedagogikkforsker Thomas Nordahl ved Høgskolen 
i Hedmark sier til Aftenposten at utviklingen er «mer-
kelig» når man har avviklet et statlig spesialskolesys-
tem.

– Det er like mange elever som er segregert ut av 
fellesskapet i dag som den gang. Det har oppstått 
mange løsninger lokalt som vi ikke helt har over-
sikt over, sier Nordahl til avisen og advarer om at 
kvaliteten på spesialundervisningen er varierende.

NHF-regionleder Munk liker ikke utviklingen:
– Altfor mange av dem som er kjørt inn på spesia-

lavdelinger kunne fint ha gått i en ordinær klasse, med 
en ekstra assistenter eller to lærere i klasserommet, 
sier Munk.

Handikapforbundet har nå mange eksempler på 
saker i Hedmark og Oppland der foreldrene har stått 
opp mot systemet. Ikke alle tar denne kampen.

– Når du har et barn med en funksjonsnedset-
telse, og så kommer den dagen barnet skal ut av 
barnehagen og over i grunnskolen, så får foreldrene 
tilbud om en spesialavdeling. De blir møtt med: «Den 
avdelingen er så god», «her har vi all verdens fagper-
soner som kan bistå ungen din» og «dette blir så flott». 
Som foreldre ønsker vi jo det beste for barna våre, så 
da takker de ja til lokketilbudene. De leser ikke Op-
plæringsloven, og vet kanskje ikke at vedkommende 
barn har rett på å få tilpasset opplæring og undervisn-
ing på den skolen de skulle ha gått dersom de ikke var 
funksjonshemmede, sier Munk.

Hun mener at foreldre som takker ja til spesialavde-
linger er med på å bygge opp under argumentene for 
å dele på elever.

– Disse spesialenhetene går til rådmannen og for-
teller at det er foreldrene som etterspør spesialunder-
visning. Og rådmannen går til kommunestyret og sier 
at alt er på stell og at ingen klager. Dermed bevilger 
kommunestyret mer penger til utbygging av spesial-
skolen. En ond sirkel.

Hun varsler at problematikken vil bli satt høyt opp 
på agendaen framover.

– Vi i NHF er bekymret over utviklingen. Nå har vi et 
prosjekt sentralt sammen med Handikappede Barns 
Foreldreforening, hvor vi skal se på segregering kontra 
integrering i skolen.

DELES OPP: Elever med funksjonshemminger blir tatt ut av fellesskapet på skolen. Illustrasjonsfoto

Tlf. 61 22 00 00 
www.gaus.no

VÆLKOMME!

gode råd&
byggevarer.

Fagkunnskap. 
Pålitelighet. 

Service. 
Siden 1938.

Granly er et bo- og aktivitetstilbud for unge, 
voksne og eldre utviklingshemmede.
Vi har ulike verksteder som vev-stue, systue, 
urtehage, lysstøperi og vedgruppe.
Disse er åpne for besøk og salg alle hverdager fra 
kl. 10.00 til 14.oo.
I år har vi julemesse torsdag 2.des.  
kl. 17.00-20.00.

Granly Stiftelse, 2849 Kapp • Tlf. 61143660 • Fax. 61143661

Granly er et bo- og aktivitetstilbud for unge, voksne 
og eldre utviklingshemmede.

Vi har ulike verksteder som vevstue, systue, urte-
hage, lysstøperi og vedgruppe.

Disse er åpne for besøk og salg alle hverdager fra  
kl. 10.00 til 14.00.

Vi har julemesse 6/12 2012 kl. 17.00 - 20.00

Kun kontantsalg

Granly Stiftelse, 2849 Kapp • Tlf. 61 14 36 60 • fax. 61 14 36 61Granly Stiftelse  |   2849 Kapp  |  Tlf. 900 79 930

Tlf. 61 14 36 60

BRØDR.
TINGELSTAD A/S
MASKINENTREPRENØR
• Graving
• Sprenging
• Veibygging
• Vann og kloakk
• Tomtearbeid

• Tekniske anlegg
• Planering
• Transport
• Mobilt knuseverk

Tlf. 916 22 742
Faks 61 32 26 56 • Mob. 905 62 563

2730 LUNNER
Maskin-
entreprenørenes 
Forbund

Tlf. 916 22 747 / 905 62 563
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Litt ditt – vi gjør jakt,
fiske og friluftsliv 

tilgjengelig for alle.

- en alternativ 
barnehage

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

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

Steinerbarnehagen 

på Hedemarken 

Velkommen til oss!

Restauranten Laaven 1790 AS
2420 Trysil, Tlf. 62 45 26 00 • www.laaven1790.no

____________________________________________________

Trysil Kommune
2420 Trysil, Tlf. 62 45 77 00

T R Y S I L

Engens Varmeforretning A/S
2316 Hamar, Tlf. 62 54 07 70

H A M A R

Flisa Taxisentral
2270 Flisa, Tlf. 62 95 00 99

Å S N E S

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

_____________________________________________________

Ringsaker Almenning
2391 Moelv, Tlf. 62 34 97 00

_____________________________________________________

Reks-Bo Eiendom AS
Postboks 190, 2391 Moelv, Tlf. 905 14 582 • Epost: skb@epost.no

R I N G S A K E R

Anders ble fri som fuglen

– En fantastisk følelse var det, og du føler deg ikke handikappet i et seilfly, sa Anders 
Nupen Hansen fra Kongsvinger og LARS.
Av: Jan Arne Dammen

Anders Nupen Hansen fra Kongsvinger og Petter H. 
Andersen fra Gran på Hadeland fikk en opplevelse de 
sent glemmer på Hokksund Flyplass. I regi av Lands-
foreningen for Ryggmargsskadde (LARS) og Drammen 
Flyklubb (DFK), ble funksjonshemmede rullestolbruk-
erne introdusert for seilflysporten. At lufta er for alle 
ble tydelig demonstrert denne dagen.

Med økonomisk støtte fra Extrastiftelsen, lån og 
egne driftsmidler, har flyklubben bygget et nytt funk-
sjonelt klubbhus og gått til innkjøp av et nytt seilfly til 
1,5 millioner kroner. Seilflyet LN-GHC er spesialutstyrt 
og har en egen hendel som gjør at piloten kan styre 
sideroret uten å bruke beina. Femten medlemmer 
av Flyklubben stilte som seilflyinstruktører, bakke-
mannskap og piloter slik at alle de påmeldte fikk minst 
én tur hver. Seilflyging er en sport som krever felles 
innsats, og dugnadsånden lever i beste velgående her 
i Flyklubben. Med sitt engasjement og humør bidro 
dugnadsgjengen til at dette ble en fantastisk dag for 
alle som deltok.

LARS har søkt om midler til å utdanne seks seilflypi-
loter gjennom Extrastiftelsen. 

– Får vi innvilget det så blir jeg veldig gjerne med, sa 
Anders.

At seilflyging gir naturopplevelser, og at høyte-
knologi spiller sammen med egne evner, erfaringer og 
kunnskap, fikk de erfare sammen med dyktige instruk-

tører. I stille glideflukt og med panoramautsikt til alle 
kanter, fikk 12 funksjonshemmede en uforglemmelig 
flytur i noen tusen meters høyde. 

Sammen med instruktøren fikk de prøve seg på 
å finne oppdrift slik at de kunne føre flyet over skog-
kledde åser og bynære områder, for så å komme seg 
tilbake til flyplassen.

– Kjempetøft, rått og helt uvirkelig. Dette ble en op-
plevelse for livet og følelsen da vi hadde kommet opp i 
god høyde og lina forsvant og vi ble overlatt til oss selv 
var ubeskrivelig. Instruktøren ga oss god informasjon 
underveis, og dette frister til gjentakelse, sa Petter H. 
Andersen. 

De oppfordrer andre rullestolbrukere i Hedmark og 
Oppland til å bli med på aktivitetene som Landsfore-
ningen for Ryggmargsskade arrangerer. De har også et 
nytt opplegg på gang som de kaller «Jakt for Alle».

– Det var utrolig givende å kunne tilby funksjon-
shemmede denne muligheten, og oppleve ekte fly-
glede, sier leder av Flyklubben Stig Harald Hovind.

Klubben har stor tro på at det nye universelt ut-
formede klubbhuset de har bygget, og den fortsatte 
satsningen på rekruttering av nye piloter, vil videreføre 
klubbens lange tradisjon. 

Seilflygruppa i Drammen flyklubb er Norges største 
seilflyklubb med rundt 200 medlemmer og er tilsluttet 
Norges Luftsportforbund, et særforbund i NIF.

Vi ønsker å takke alle våre annonsører!
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Styremedlemmet i NHF Lillehammer og omegn er 
foreslått å overta ledervervet i lokallaget fra nyttår.

– Det var vel på tide å la Inger Marie (Hansen) få 
lov til å roe ned litt, selv om hun fortsatt blir viktig for 
lokallaget. Hun har vært leder lenge og er virkelig en 
ressursperson for NHF. Så jeg har sagt meg villig til å 
styre skuta videre, sier Øystein Odd Espelund,

Det er fem år siden han gikk inn i NHF. Han kom fra 
Foreningen for Muskelsyke.

– Jeg var også med i styret der, men det ble lite ak-
tivitet i FFM i Hedmark og Oppland, så jeg meldte meg 
inn i Handikapforbundet isteden. 

Selv ville han inn i NHF for å treffe folk:
– Det var det sosiale som lokket; å treffe andre 

folk som sliter med helseproblemer, for å få råd og 
tips om hvordan man går fram i ulike situasjoner. Og 
for å få informasjon om tilgjengelige og kommende 
hjelpemidler, selv om jeg heldigvis ikke har et stort 
behov for hjelpemidler. Ennå.

Overgangen har ikke helt svart til forventningene.
– Medlemmene er veldig passive, synes jeg. Det er 

negativt. Det er vanskelig å få folk til å ta på seg verv. 
Når vi har medlemsmøter så er det stort sett styret 
som møter opp. Og vi får ikke med oss unge folk.

Han er klar over at forbannelsen rammer hele 
Organisasjons-Norge.

– Folk har blitt digitaliserte. Internett gjør at folk 
ikke trenger å møte opp fysisk lenger. Og det er blitt 
for mye som kjemper om folks oppmerksomhet. 

– Så hva gjør vi?
– Jeg har ikke noe godt svar. Men det skjer positive 

ting i ungdomsforeningen, og der dukker det kanskje 
opp noen nye ideer. Vi som har kommet i 60-årene har 
ikke så mye nytt å komme med. Derfor må NHF få tak i 

yngre folk slik at vi får nye tanker opp og fram.
Øystein Odd flyttet er opprinnelig fra Heidal i 

Nord-Gudbrandsdalen, men har bodd flere steder. Tok 
utdannelsen i Oslo, traff kona i Trondheim og flyttet til 
Lillehammer i 1987. 

Etter hvert begynte han å få diffuse plager. Mens 
han var yrkesaktiv som programmerer for Telenor 
for Lillehammer fikk han diagnosen som viste at han 
hadde en muskelsyke, polynevropati. Det er en syk-
dom som gradvis svekker muskulaturen i beina.

– Jeg går for egen maskin, men med såkalte dropp-
fotskinner, forklarer Odd Øystein.

Diagnosen fikk han i 1992 og i 1995 ble Øystein 
Odd erklært 50 prosent ufør. 

For seks år siden trakk han seg ut av yrkeslivet.
– I 2010 ble det mye omstruktureringer på jobben 

samtidig som at tilstanden min forverret seg, så jeg 
valgte å søke om å bli ufør.

Selv om han gir digitaliseringen mye av skylden for 
at de frivillige organisasjonene sliter med oppslutning, 
så er han selv ingen teknologimotstander.

– Jeg hjelper eldre folk i borettslaget med dataprob-
lemer. Det vanker noen godord og noen vinflasker 
når jeg får folk over noen kneiker på datamaskinen, 
telefonen eller iPad’en. I dagens samfunn så er det 
svært viktig å være på nett. De som ikke har noen 
datakunnskaper, og som ikke har noen til å hjelpe seg, 
sliter. For alt handler om å være på nett: E-post og 
nettbank, alt av offentlige instanser som legger tjenes-
tene på nettet.

– Man kan klare seg uten sosiale medier om en 
ikke vil og ikke skjønner behovet for å være der. Men, 
mange eldre burde i alle fall prøve, for jeg er sikker på 
at de ville funnet stor glede i å være på Facebook. Selv 

Innlandsprofilen: Øystein Odd Espelund

Verdifull datahjelper
I yrkeskarrieren var Øystein Odd Espelund programmerer for Telenor. Etter at han ble 
ufør, brenner han for å løfte nettkunnskapene til de eldre.
Av: Jo E. Brenden

Innmeldingsblankett til Norges Handikapforbund 
Hovedmedlemskap (kr. 300,-)  Navn:
 Husstandsmedlem (kr. 150,-)  Adresse:
 Juniormedlem 0-15 år (kr. 50,)  Postnr:   Sted:
Eventuell landsforening:     Fødselsdato:  Telefon:
Kategori:    E-post: 
  Funksjonshemmet   Pårørende       Interessemedlem
  Jeg samtykker i at NHF kan sende meg informasjon på e-post og/eller SMS 

Sted/dato: 

Underskrift:
SMS: Send NHF MEDLEM til 2160

Øystein Odd Espelund
Alder: 66
Bosted: Lillehammer
Familie: Kona Liv (60). Søn-
nene Øyvind (35) og Håvard 
(33). Barnebarnet  
Nicoline (1).
Verv: Styremedlem i NHF 
Lillehammer og omegn. Blir 
trolig leder fra nyttår.

«Kampsaken blir 
å få bevart dagens 
ordninger»
 
ØYSTEIN ODD ESPELUND

er jeg veldig aktiv på data og bruker 
noen timer hver dag på PC-en.

– Hva gjør du på nett?
– Googler og legger opp reiser. 
– Favorittreisemålet er Canada. Vi 

ble kjent med noen tyske venner som 
besøkte Norge hver sommer, men 
som ble skilt. Dama traff en utflyttet 
tysker i Canada, og maste og maste 
om at vi måtte kommer over. I 2008 
ga vi etter for maset og kom til et fan-
tastisk land som ligner på Norge, men 
hvor alt er mye ... større. Siden da har 
vi dratt dit annethvert år.

Kona er fortsatt i jobb, og dermed 
er det Øystein Odd som tar mye av 
hjemmearbeidet. 

I hverdagen gleder han seg over å 
kunne være til nytte for andre. Også 
for NHFs medlemmer i Lillehammer 
og omegn, som han sannsynligvis 
leder fra nyttår.

– Ikke forvent store omveltninger. 
Jeg fortsetter i samme spor som Inger 
Marie. Kanskje litt defensivt, men i og 
med at medlemmene er passive så er 
det tungt å dra i gang nye ting. Likevel, 
vi må være her fortsatt og vi må holde 
lokallagene i live for å kunne påvirke 
myndighetene i viktige saker. Det er 
store ting på gang: Kommunesam-
menslåinger og fattige og rike kom-
muner som skal ta over hjelpemid-
delformidlingen. Kampsaken blir å få 
bevart dagens ordninger; at man ikke 
skal få et dårligere tilbud der det er 
dårlig kommuneøkonomi. 

– Det er en stor og viktig sak.

Neste Innlandsprofil: 
Gunnar Jarl



Medlemsblad for Norges Handikapforbund Innlandet Medlemsblad for Norges Handikapforbund Innlandet14 15

Innlandsposten nummer 4  ●  2016 Innlandsposten nummer 4  ●  2016

– Kom og spill curling!
1. oktober åpnet isen i Stange Curl-
inghall etter seks måneders dug-
nad.
Av: Jo E. Brenden

RØDE KORS avisa OPPLAND             9

Tlf. 61 18 95 00

Randi's Ambulerende 
Fotterapi

Har kontordag hos Røde 
Kors i Nordsetervn. 1355.

Hauklivegen 162
2625 Fåberg
Tlf: 61 26 10 65
Mob. 911 70 756

Audheimgården,   2850 LENA. Tlf.: 61 14 13 30    Fax: 61 14 13 40
Et regnskap- og servicekontor hvor DU kan få hjelp til:

* Landbruksregnskap * Skattespørsmål * Kontrakter * Forretningsregnskap * Selvangivelser 
* Lønnskjøringer * Eiendomsoverdragelser * Økonomisk veiledning m.m.

Autorisert Regnskapsførerselskap.  Medlem N A R F

Lokaler med sjel til leie 
www.mustadnaeringspark.no

Autorisert bilverksted (EØS kontroll)
Godkjent for periodisk kjøretøykontroll

Vi reparerer alle bilmerker - Bilelektriske reprasjoner
Tlf. 61 16 90 04  •  2849 Kapp

Advokatjentene 
Trenger du hjelp?

rettsområder, samt megling.
Ta kontakt eller kom innom for en uforpliktende samtale.

Vi holder til i Gran sentrum, Storgaten 28 A.

Advokat Cathrine Strøm Veiby
Telefon: 410 20 088 

E-post: cathrine@veiby.com

Advokat Kari Gjerdingen Henriksen
Telefon: 970 28 909

E-post: kari.gjerdingen@advokat-henriksen.no

Salg av nye og brukte biler
Vi kan hjelpe deg med finansiering

Ta kontakt for et godt tilbud!

Vårt godkjente verksted utfører:
service og reparasjoner på alle bilmerker

Roalinna 14 - 2740 Roa • Tlf. 61 32 21 00 • www.hadelandbil.no
Åpningstider Salgsavdeling man, tir, ons, fre 09.00 - 16.00 • tor 09.00 - 18.00 • lør etter avtale

Verksted mandag - fredag 08.00 - 16.00

Tlf. 61 34 70 03 • Fax. 61 34 70 02
• Ytter- og innerdører       • Vinduer
• Kjøkkeninnredninger      • Trapper

Kvalitetsprodukter for hytter og hus
E-post: olearne@solheim-trevare.no • www.solheim-trevare.no

Mobiltelefon: 958 35 848
E-post: post@btsg.no
www.btsg.no

  

  Jevnaker kommune
  Helse og omsorg

Støtter Besøkstjenesten
til Jevnaker Røde Kors

Granly er et bo- og aktivitetstilbud for unge, voksne 
og eldre utviklingshemmede.

Vi har ulike verksteder som vevstue, systue, urte-
hage, lysstøperi og vedgruppe.

Disse er åpne for besøk og salg alle hverdager fra  
kl. 10.00 til 14.00.

Vi har julemesse 6/12 2012 kl. 17.00 - 20.00

Kun kontantsalg

Vi har julesalg 5/12 kl. 17.00-20.00

Nøttetreveien 17, 
2615 Lillehammer

Tlf. 61 25 46 51
E-mail: jan@ingenior-jansen.no

www.ingenior-jansen.no

Utleie av kontor og næringslokaler 
i Bryggeriet og Mesna Senter 

Tlf: 612 67 350 
Web: www.smedvig.no

 
 

Autorisert Regnskapsførerselskap 

Lise’s Regnskapsservice AS 
Glassverkveien 16, 3520 Jevnaker 
Tlf. 61 31 20 00, Fax 61 31 19 99 

E-post: post@lrs-as.no, Hjemmeside: www.lrs-as.no 
 

La oss hjelpe deg med det vi kan, slik at du kan gjøre det du kan. 
Din lokale samarabeidspartner innen 

Regnskap – Lønn – Fakturering – Remittering – Skatt 

 

Sør-Fron I Øyer I Oslo I Skien

    Send bry deg til 2272 og bli medlem av Røde Kors for 300 kroner i året

Mob.: 913 38 885

Sentralbord:      908 96 989  |  Mobil:   412 31 840
Postadresse:      Postboks 14, 2801 Gjøvik
Besøksadresse: Storgata 10,  2815 Gjøvik

www.mjosen.as

Beitostølen Helsesportsenter
        Ungdom og unge voksne

Aktivitet og deltakelse gjennom livet - www.bhss.no

Beitostølen Helsesportsenter tilbyr opphold for ungdom og unge voksne.

 Tilbudet er tilrettelagt for ungdom og unge voksne med funksjonsnedsettelse. Fokus på:

• Aktivitet med jevnaldrende i en utviklende og sosial ramme

• Gruppetilbud med individuelle tilrettelegging

• Tilpasset aktivitet etter årstid og ønsker - til utprøving av aktivitetshjelpemidler

• Kosthold, utdanning og arbeid etter behov

For mer informasjon og søknad:  www.bhss.no - 61340800 - legekontor@bhss.no

Telefon: 61 14 38 50  
post@byggsenteret-toten.no • www.byggsenteret-toten.no

Din totalleverandør av byggevarer og trelast

2850 Lena - Tlf. 61 14 36 00 
post@lena-jernvare.no  www.lena-jernvare.no

• 500 gulv i utstilling og som prøver
• 100 bad- og veggplater
• 20 typer tak
• Skyvedørsgarderober

Velkommen til distriktets største 
og flotteste utstilling av gulv, vegger og tak!

• Maling
• Varme
• Festemidler
• Jernvare
• Snøfresere
• Gressklippere
• Tilbords

Velkommen til oss!

AssisterMeg AS gir personer med funksjonshemninger skredder-
sydd assistanse uansett bakgrunn, funksjonsnivå, kulturtilhørighet, 

språk eller religiøs tilknytning.

I samarbeid med brukeren finner vi assistenter med de egenskaper 
og kvalifikasjoner som skal til for å gjøre hverdagen 

enklere og hyggeligere.

Med AssisterMeg kan alle ha BPA. I samarbeid med brukeren kan vi påta 
oss all administrasjon av ordningen, arbeidsgiveransvar, personal og 

lønnsadministrasjon, vikar ved fravær, turnuslister, 
opplæring og oppfølging og m.m.

Kontakt:
Knud Holms gt. 3,  4005 Stavanger Tlf. 52 977 570
Strandgaten 6,  5013 Bergen Tlf. 55 612 002
Olav Trygvasonsgt. 8-10, 7011 Trondheim  Tlf. 940 23 023
Storgaten 11,  2000 Lillestrøm  Tlf. 940 07 914

  post@assistermeg.no      •      bergen@assistermeg.no
www.assistermeg.no   

– Det har vært veldig mye aktivitet på huset og 
publikum strømmer til. Fortsetter det sånn så 
har vi ingen bekymringer for framtiden. Men 
hvor mye av denne trafikken skyldes «ny-
hetens verdi», undrer en glad primus motor, 
Terje Skogvold, i Hedmark Curlingklubb.

Stange Curlinghall har kostet fem millioner 
kroner å oppføre, men han antyder at prisen 
lett kunne ha blitt 20 millioner hadde det ikke 
vært for svært iherdig dugnadsinnsats fra 
medlemmene.

Men nå er hallen åpnet, og gjennom pros-
jektet «Curling for alle» ønsker man også å 
lokke funksjonshemmede til Stange for å teste 
anlegget og bli «bitt av basillen». 

130.000 kroner er satt av til prosjektet, 
finansiert blant annet gjennom Extrastiftelsen, 
og klubben er lovet penger i to år til.

– Vi er godt i gang med senior- og bar-
necurling, og har mange prosjekter gående 
under «Curling for alle»-fanen. Så langt har vi 
tatt imot mange spente utøvere med psykiske 
og fysiske funksjonshemninger. Tilbakemeld-
ingene fra disse utøverne har vært veldig bra, 
sier Skogvold.

– Hvorfor egner curling seg for funksjon-
shemmede?

– Det er en olympisk idrett, men det er 
også en idrett som er lett å tilrettelegge for 
funksjonshemmede – med eller uten rulles-
tol. Vi har utstyr som gjør at folk med mange 
former for bevegelseshemninger vil ha en flott 
opplevelse på isen.

VELKOMMEN: Terje Skogvold vil at flest mulig tar Stange 
Curlinghall i bruk.  Foto: Hedmarken Curlingklubb
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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 R

S T A N G E

E L V E R U M

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

H A M A R
V A N G

V Å L E R
AS Trygve Myrer

Rørleggerforretning

Børsemakerv. 12, 2436 Våler 
Tlf. 62 42 01 44 

trygve.myrer@brednett.no

Brugata 3, Postboks 126
2381 Brumunddal • tlf. 62 34 79 60

post@brdal-regnskap.no • www.brdal-regnskap.nowww.senderud.no

Lundgaardvegen 17, 2408 Elverum
p1elverum@p1.no • www.plan1.no

Tlf. 94 88 77 77

G R U E

K O N G S V I N G E R

T Y N S E T

Mobil 95 13 94 89

Skotterud - Tlf. 62 83 21 20 - www.bonnerud.no

N O R D  O D A L

Nord-Odal
2120 Sagstua

Bruk ditt lokale forsikringsselskap
Tlf. 62 97 88 50

Hedmark 
Dekkomsetning AS

Gjerluvegen 2, 2320 Furnes

Tlf. 62 35 00 22

Holmlundvn. 2, 2312 Ottestad
Tlf. 91690440

www.kbelektro.no

HR Revisjon AS
Torggt. 3-5, 2408 Elverum

Tlf. 62 41 09 00
www.hr-revisjon.no

Vangsveien 111, Pb. 403, 2303 Hamar
Tlf. 62 54 00 50 • www.upl.no

Bowling 1 Hamar
Falsengt. 12, 2317 Hamar

Tlf. 62 52 03 10
Epost: hamar@bowling1.no

L Ø T E N

 Stange
 kommune

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

www.stange.kommune.no

Bjørgedalen, Sørli og Brynsåsen

Vi leverer alt av matjord, sand, pukk og grus til 
ditt byggeprosjekt.

Bjørgedalsvn. 875, 2323 Ingeberg
Tlf. 62 53 69 70    918 08 038

e-post: ellen@gholt.no

Vang, Brynsåsen, Sørli og Rudshøgda.
Vi leverer alt av matjord, sand og pukk til ditt byggeprosjekt.

Bjørgedalsvn. 875, 2323 Ingeberg
Tlf. 62 53 69 70  Mob. 918 08 038

e-post: vang@gholth.no

Kjøkkensenteret AS – Østre Solørveg 34, 2211 KONGSVINGER – Tlf. 62 81 69 06 – E-post: stian@k-ks.no 

BESØK OSS OG SE ALLE VÅRE UTSTILLINGER. 
Gode tilbud og god service – en selvfølge hos oss.

G J Ø V I K L I L L E H A M M E R

Ø S T R E - T O T E N

N O R D R E  L A N D

L I L L E H A M M E R

S & B Stenersen AS
2636 Øyer, Tlf. 61 27 78 90

Ø Y E R

Bergseng Thor & CO A/S
2609 Lillehammer, Tlf. 61 24 88 20

Industrivegen 30, 2850 Lena
Tlf. 61 16 23 10

www.toten-dekksenter.no

Ø Y S T R E  S L I D R E

R I N G E B U
Per Olav Hagen

2634 Fåvang, tlf. 91 11 52 95

Sentrum Installasjon AS
Ringvegen 13, 2815 Gjøvik • Tlf: 61138680

www.sentrum-installasjon.no

R I N G E B U

GJØVIK
Damsletta 2, 2827 Hunndalen

Tlf. 61 14 61 00
bos.gjovik@bos.no

Vi støtter Norges Handikapforbund 
Hedmark Oppland

Kreativ hilsen fra Gjøvik kommune, 
seksjon tilrettelagte kulturtilbud i samarbeid 
med Pascal Norge 
– Kultur for alle

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

Litra Grus
Hovemovegen 78, 2624 Lillehammer

Tlf. 61 27 06 30  •  www.litragrus.no

Helle Ravnsborg
Kirkegt 66, 2609 Lillehammer

Tlf: 61251331
www.blomsterstua-lillehammer.no

Anonym giver
Støtter NHF

Mobil 91 81 69 19

Pettersen Maskin AS
Gamle Bånsetervegen 2

2634 Fåvang
Tlf. 48 04 31 18

S E L

 

           Skansen, 2670 Otta 

     TLF: 51 40 40 00 

     WWW.nordan.no 

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

Ola Bergum Transport
og Verksted AS

Hveem Elektro AS
2848 Skreia

Tlf.     61 16 65 90
Mob. 46 41 35 58

Sælshagadn 82, 
2940 Heggenes
Tlf. 907 89 350

N O R D - A U R D A L
Olav Holdal Lastebiltransport

2917 Skrautvål, Tlf. 99 22 57 62

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

2843 Eina, Tlf. 91 15 96 06

MESNA SENTER     200 years of craftsmanship, industr
y a

nd
 tr

ad
e  

Vi ønsker å takke alle våre annonsører!Vi ønsker å takke alle våre annonsører!
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Norges Handikapforbund Innlandet
Storgata 14, 2815 Gjøvik
Tlf.: 61 10 83 10
nhf.innlandet@nhf.no
facebook.com/nhf.innlandet
facebook.com/einarstun

KONTAKTER
Regionkontorleder:
Kjersti B. Fremstad
61 10 83 10
kjersti.fremstad@
nhf.no

Organisasjonskon-
sulent:
Jorun Granberg
61 10 83 10
jorun.granberg@
nhf.no

Regionsstyret:

Leder:
Toril Heggen Munk
958 68 892
toril-hm@online.no

Nestleder:
Kirsten Engen
924 50 739
kirsten_1946@ 
yahoo.no

Styremedlemmer:
Synnøve Bratlie
62 57 80 41
synnbra@online.no

Svein Bjørklund
901 79 279
svein@east.no

Remi Johansen
917 79 008
remi.johansen@
me.com

Ungdomskontakt:
Petter Naustvik
482 90 959
p-nau@msn.com

Lokallagene:
 
NHF Land
Arild Flaten 
911 37 453
ariflate@online.no

NHF Valdres
Gerd Kongslien Bjerkli
900 82 490
gerdbjerkli@live.no

NHF Toten
Ragnhild Hansen
950 87 225
j.loevda@online.no

NHF Gjøvik
Leif-Erik Engen
920 91 883
lerik-en@online.no

NHF Lillehammer 
omg.
Inger Marie Hansen
61 25 56 94
ingemahansen@
gmail.com

NHF Vågå
Mariann Moen
996 93 844
mmoen@online.no

NHF Sel
Hans Eglum
61 23 35 57
heglum@online.no

NHF Løten
Steinar Aas  
62 59 24 55
986 29 077
s-aas3@online.no

NHF Elverum og 
omegn
Gunvor Olbergsveen
62 41 19 37

NHF Skjåk
Mari Langleite Bar-
rusten
918 01 228
jobarrus@online.no

NHF Glåmdal
Svein Bjørklund
901 79 276
svein@east.no

NHF Odal
Svein Ove Svendsen
62 96 36 93
sveinsosv@ 
hotmail.com

NHF Hamar og 
Omegn
Synnøve Bratlie
62 57 80 41
synnbra@online.no

NHF Trysil
Else Jorunn Fuglaa-
moen
62 45 12 54
elsejorunn@yahoo.no

NHF Stor-Elvdal og
Rendalen (kontakt)
Eli Oddveig Olsen
901 36 173
elioddveig.olsen@
gmail.com

Handikappede barns
foreldreforening
HBF Innlandet
Torstein Thinn  
(kontakt)
986 44 144
thostein.thinn@ 
gmail.com

Landsforeningen for
kvinner med
bekkenløsningsplager
LKB Innlandet
Ann-Jorunn Magnus-
sen
450 27 625
annjorunnmagnussen
@hotmail.com

Landsforeningen for
amputerte
LFA Innlandet
Randi Mellem
916 39 145
rin-mel@online.no

Landsforeningen for
ryggmargsskade
LARS Hedmark/Opp-
land
Peter Andersen
926 56 711
oslosan@online.no

Landsforeningen for
polioskadde
LFPS Oppland
Annelise M. Krågsrud
915 32 749
perkraag@online.no
LFPS Hedmark
Einar Olav Skogholt
957 02 774
olaskogh@online.no

Landsforeningen for
slagrammede
LFS Oppland
Kirsten M. Engen
924 50 739
kirsten_1946@ 
yahoo.no
LFS Hedmark
Heidi Myrvold
916 88 093
heidi_myrvold@ 
live.no

Landsforeningen for
nakkeskadde
LFN Hedmark
Inger-Marie  
Nordengen
926 55 043
lfn.innlandet@ 
gmail.com

Hun er NHF-framtiden
 – Ja, jeg er NHF-medlem og stolt av det, sier Sandra Sømo, ung og på barrikadene. Det 
gjør henne til et menneske som NHF Innlandet drømmer om å ha i rekkene sine.
Av: Jo E. Brenden

Med lilla sminke og lilla blomst i håret vekker Sandra 
Sømo oppsikt i gatebildet.

– Jeg er veldig glad i farger! Kan ha alle regnbuens 
farger i ansiktet og i klærne, for det er sånn jeg er. Ville 
bli makeupartist som liten, men det ble faktisk til at jeg 
slo igjennom som klesdesigner allerede som 14-åring.

Hun er en av NHF Innlandets unge håpefulle; en av 
de man håper skal drive organisasjonen videre. 

Og Sandra koser seg med å vise engasjement.
– Nå har det kommet en «bilbot» som vi unge 

NHFere gir ut. Det er en lapp som man legger i ruta til 
de som har parkert på handikapplasser uten bevis. Et 
veldig bra tiltak, for jeg har sett at mange har sluttet å 
parkere der etter å ha fått lappen på ruta, sier Sandra 
og smiler.

– Hvordan kan NHF treffe flere av de unge?
– Det er å stå på stand og rekruttere. Reise rundt 

på barne- og ungdomsskoler og holde foredrag. Og 
alle lærere og rektorer i Norge burde prøve å sitte 
i rullestol en dag. Det brenner jeg for. Og ta for ek-
sempel hjelpemiddelsentralene og NAV, som har fått 
opplæring og tror de vet hva de snakker om. Kunne 

ikke vi unge funksjonshemmede ta de med på en reise 
gjennom byen for å se hva vi møter av problemer 
hverdagen?

– Jeg var tidligere aktiv i barne- og ungdomsut-
valget i touretteforeningen. Handikapforbundet har 
veldig langt igjen før de er på det nivået når det gjelder 
rekruttering, men de er på god vei. Vi har ressursper-

soner som Jørgen Foss i gruppa, og han står fjellstøtt 
fram i mediene og står imot hatprat. 

Hun husker med stor glede tilbake til en reise i 
regi av NHF til Kiel. 

– Vi reiste rundt sammen og forsket på tilgjenge-
lighet i Nord-Tyskland. Treff og samlinger er viktig, for 
en får se at det finnes andre i samme situasjonen. Å 
møtes gir mening og et push i riktig retning. 

Sandra har vært igjennom en del dramatikk, til 
tross for sin unge alder.

I 2008 ble hun utsatt for umotivert vold; en annen 
jente, iført sko med vinterbrodder, sparket San-
dra med i ansiktet. Pannen er fylt med Botox etter 
overfallet og hun har vært igjennom tre store operas-
joner.

Og i 2012 havnet hun i rullestol:
– Fra være oppe og løpe ble jeg lam på dagen; lam 

fra livet og ned. Det er mange årsaker til at det ble 
slik, men jeg har blant annet utviklet noe som kalles 
PNES (red.anm. Psykogene ikke-epileptiske anfall). 
Det er det samme som epilepsi, men det skjer ikke i 
hjernen. Man opplever bevissthetstap og lammelser, 
forklarer Sandra.

I 2013 trente hun seg opp igjen til å kunne delvis 
gå igjen. Men i det senere har førligheten gått tilbake.

– Nå går jeg cirka 10–20 prosent. Jeg driver med 
fysioterapi, terapiridning og er på bading en gang i 
uka, i tillegg til å ha veldig mange hobbyer.

Sandra er opprinnelig fra Rena, men kjøpte lei-
lighet i Hamar i januar.

– På Rena kommer man ikke fram med rullestol. 
Det er bedre forhold for rullestolbrukere på Hamar. 
Jeg har fått et mye lettere liv etter at jeg flyttet. Jeg 
slipper å pendle til behandlinger, og jeg har et bedre 
og mer stabilt støtteteam rundt meg.

Sentralstyret møtte 
NHF Innlandet
Sentralstyret i Norges Handikapforbund reiser 
rundt i Norge og besøker de forskjellige regionene. 
I november fikk NHF Innlandet presentere seg selv 
under et slik treff på Hamar.

– Vi bestemte oss for ikke å legge fram noe 
glansbilde av oss selv, snarere fortelle om hva vi 
er gode på og hva vi ikke får til, for å gi et mest 
mulig riktig bilde av hvordan vi jobber og hvilke 
utfordringer vi møter, sier Toril Heggen Munk.

Sentralstyret fikk blant annet høre om møtet 
med Pasient- og brukerombudet, som har resultert 
i et kompaniskap, og det ble en redegjørelse for 
hvordan er stoda er ute i lokallagene.

– Der er det både positive og negative nyheter. 
Det er færre som møter opp på medlemsmøtene. 
Og det er færre som kommer når regionen invit-
erer. Så er spørsmålet? Er det negativt at vi har fått 
til et samfunn der funksjonshemmede ikke lenger 
har handikaplagene som eneste sosiale arena? 
undrer Munk.
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Viggo midt i matfatet
– Jeg er glad i mat, sier Viggo Høiby, en av rundt 10.000 som deltok på årets Midt i 
Matfatet-festival i Vikingskipet.
Av: Jo E. Brenden

Brød, øl, akevitt, kaker, sjokolader, kjøtt, fisk, grønn-
saker og frukt. Det bugnet av kortreiste (og noen mer 
langveisfarende) matvarer inne i Vikingskipet nest siste 
helgen i oktober. 

Det var tredje gang at man dro i gang den store 
mat- og landbruksfestivalen Midt i Matfatet i Vikingski-
pet, med over 130 stands på golvet.

Blant de mange som tok turen innom var Viggo 
Høiby. Han likte det han så:

– Jeg var her også i fjor, men synes utvalget er 
bedre i år. Og framkommeligheten er bedre.

Den observasjonen deler NHF Innlandets region-
leder Toril Heggen Munk.

– Vikingskipet er greit å komme seg rundt i, men de 
har, som de fleste andre steder, et auditorium som kan 

være litt vanskelig, sier Heggen Munk.
Tilbake til Viggo:
– På festivalen fant jeg blant annet noen gode 

spekepølser som jeg bare måtte kjøpe. Og kanskje 
noen julegaver ...

– Hva slags forhold har du til mat?
– Jeg er glad i alt som er godt, sier Høiby og smiler:
– Jeg er veldig glad i sterk mat, men liker å variere 

kostholdet. Hjemme går det i alt fra biff til gryter og 
supper. 

Festivalen arrangeres av Hamar Olympiske Anlegg 
sammen med Nortura, Tine, Felleskjøpet, Sparebanken 
Hedmark, Hedmark Bondelag, Fylkesmannen i Hed-
mark, Hedmark fylkeskommune, Monter og Hamarre-
gionen reiseliv.

TRIVELIG: Viggo Høiby trivdes blant dyr og matvarer i Vikingskipet i oktober.  Foto: Jo E. Brenden


