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Årsmøte for 2017 ble gjennomført
1. april på Mastemyr Hotel
NHF Øst årsmøte hadde 32 delegater i fra lokallagene i Akershus og Østfold, samt
19 observatører/gjester. Regionen har i dag 32 lokallag med til sammen 2406 medlemmer. Sentralstyremedlem Tove Linnea Brandvik hilste fra forbundet og holdt
foredrag om de interessepolitiske sakene som forbundet arbeidet med.
På årsmøtet takket Tove Larsen nei til gjenvalg som regionleder, etter 16 år
sammenhengende som tillitsvalgt på fylke/ regionsnivå og de siste 10 år som
regionleder, Tove takk for innsatsen for NHF Øst og som «sjef» i 10 år.
20. mars 2017 hadde NHFU Øst årsmøte, ungdommen er nå i full gang med å bygge
opp ungdomslaget og har flerre spennende aktiviteter framover. Nestleder Saad
Aj-jaderi er også valgt til styremedlem i NHF Øst, at nå ungdommen nå er i gang
håper jeg vil inspisere lokallagene til å starte rekrutering av ungdom til NHFU i sitt
nærmiljø.
Vi ønsker ungdommen LYKKE TIL.
NHF skal ha landsmøte i tiden 16 – 18. juni 2017, organisasjonen har i det siste året
arbeidet med synspunkter og innspill til NHFs nye strategi for 2017 – 2021, dette er
et dokument hvor vi starter «Sammen en ny kurs», Vi skal være der folk er, Vi skal
bygge en sterk vi-kultur og Den sier hva vi skal gjøre. Dette er en strategi for hvordan NHF skal leve som vi lærer. Hvordan vi skal bli en organisasjon og et fellesskap
som er tydelige bærere av de samme verdiene vi ønsker å se i samfunnet rundt
oss.
ØNSKER EN RIKTIG GOD SOMMER TIL MEDLEMMER,
TILLITSVALGTE OG ANSATTE.
Arild Karlsen
regionsleder
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Helt på grensa

Det handler om mennesker
Jeg har i mitt 56 år gamle liv møtt mange mennesker og 90 % setter ikke spor, men torsdag
møtte jeg en kar som jeg kommer til å huske en stund. Nemlig Thorvald Stoltenberg.
Tro det eller ei, jeg er ikke av dem som tar selfier med kjente folk, men Torvald
skulle besøke Halden og jeg skulle høre på han.
Både Thorvald og jeg var tidlig ute, og de som skulle ta
imot var ikke kommet. Jeg hadde den røde AP jakka på
og følte at jeg måtte gå fram og hilse. Han var like blid.
Vi var ikke alene mange sekunder folk strømma til og
det ble knipset i vei. Det ble 90 min med latter, en tåre i
øyekroken og trampeklapp - for en mann. Men det jeg
sitter igjen med er de kloke ordene. Alt handler om
mennesker. Livet ditt blir formet av mennesker du
møter, for Torvalds del var det ikke statsoverhoder eller
kjendiser. Han mente at alkoholikeren i bakgården, og
dama i butikken på hjørnet var viktige personer i livet
hans.
Hvem har formet mitt liv? Jeg tror det er mange, som
pappa, søstrene mine og tantene på Berg gård for å
nevne noen. Men også troen min som er formet av teologer, men kan det tenkes at jeg i all beskjedenhet har
vært med å formet noen andres liv? Ja vet dere hva, jeg
tror det. Da vil jeg trekke fram mine tillitsverv i Norges
Handikapforbund. Der har jeg truffet mange som har
betydd mye for meg.
Vi lager planer og kurs, vi holder møter og vi har sosiale
sammenkomster. Men alt handler også her om mennesker, om medlemmer, om familier og deres venner.
Jeg er ingen moder Theresa, innimellom er jeg dritt lei,
men er jeg skikkelig dritt lei, er Facebook fint. Der kan
jeg le litt av katten til Arnfinn - Medusa, eller filosofere
litt med Arnfinn sjøl. Mange mennesker deler av livet
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sitt på de sosiale mediene. Vi blir kjent med menneskene på en helt annen måte en over kaffekoppen på
medlemsmøte.
Alle mennesker trenger noen å måle seg med, og vi
trenger ett nettverk. Takk til alle dere som møter folk
med et åpent ansikt enten det er med grav alvor eller et
smil. Vi lever alle i fellesskap med noen.
Thorvald innrømmet at han hadde gitt noen dårlige råd
til folk. Han ble jo spurt om så mye rart, men han ønsket
å møte folk med ett åpent blikk, fordi han påstod at det
ikke fantes mennesker som ikke var interessante.
Noen ganger hadde jeg ønsket å skrive en bok, ikke fordi
den ville solgt så godt, men fordi den neste generasjonen burde kjenne til hva som har gjort meg til den jeg er
- Institusjonene, skolen og arbeidslivet. Ikke alle med
mitt utgangspunkt fikk et godt liv, men på grunn av de
menneskene jeg har møtt i mitt liv og mine egne valg og
innstillinger, kan jeg med hånden på hjerte si at så langt
har livet mitt vært ett godt liv. Samfunnet vårt er bygget
på våre valg.
Bruk stemmeretten deres ved årets stortingsvalg. Det
skal jeg, fordi også de lappene vi putter i urna betyr noe
for enkelt menneske.
Anne Karin Johansen - Helt på Grensa

Teksten er hentet fra bloggen til Ivar Johansen (ivarjohansen.no).
Artikkelen til Lene Løken var først publisert i Dagsavisen den 04.05.17

«Jobb nr. 1 er arbeid til alle! Ja, men ikke glem jobb nr. 2: Et verdig
og levelig liv til de som faller utenfor, skriver Lene Løken.»

Ikke glem jobb nummer 2!
Av Lene Løken

Jeg har kjent på utenforskapet. Jeg har vært langtids sykemeldt, jeg har gått på arbeidsavklaringspenger og jeg han
gått mine runder mot et byråkratisk og sendrektig Nav. Jeg
har kjent på sorgen, fortvilelsen og mindreverdigheten ved
ikke lenger å gå på jobb. Maktesløsheten.
Jeg har ligget hjelpeløs på sofaen, rasende og oppgitt over
partiledere og forskere i fjernsynsdebatt om sykepenger og
uførhet. Om tiltak og unnasluntring. Om å stå opp om
morra’n. Det svir, når man har en kropp som ikke vil står
opp. Som ikke kan stå opp. Det rammer et sted der man er
som mest sårbar.
Heldigvis har jeg også kjent på gleden ved å komme tilbake.
Ved å kunne mestre igjen, være en del av fellesskapet.
Kjenne at det var bruk for meg. Men det var aldri noen selvfølge. Legen anbefalte uføretrygd. Langsomt og sikkert
arbeidet jeg meg opp. Først 20 % i jobb, tre ganger tre timer
i uka. Så 50 %, 70 % og til slutt 80 %.
Arbeiderpartiets landsmøte har minnet meg om det jeg selv
har erfart, at jobb nr. 1, må følges opp av en jobb nr. 2. Det
handler ikke bare om tilrettelegging og gode trygdeordninger. Det handler vel så mye om holdninger, om ordbruk og
bisetninger. Det handler om å ta høyde for at ikke alle kan
jobbe, ikke alle klarer å finne seg en plass i dagens arbeidsmarked. De er ikke dårligere samfunnsborgere av den
grunn.

Som Dagsavisen nylig skrev: Det er fire millioner nordmenn
mellom 15 og 74 år i den såkalte arbeidsstyrken. Bare halvparten er i full jobb. 650.000 jobber deltid. 360.000 er uføre
eller førtidspensjonert. 320.000 er i utdanning og 130.000 er
arbeidsledige. I tillegg kommer alderspensjonistene. Det vil
si at for bortimot 2 millioner mennesker, er det normale å
ikke være i arbeid.
Det er viktig å skape nye arbeidsplasser. Sørge for at
næringslivet har gode vilkår. Det er ikke minst viktig å sørge
for at de som står i jobb, har en fast jobb å gå til. Ordnede
forhold. Arbeidslinja er god politikk og arbeid til alle bør
være den viktigste oppgaven for en ny regjering. Men kampen for arbeidslinja må føres på en slik måte at de som står
utenfor arbeidslivet ikke føler seg mindreverdige. At de ikke
blir engstelige for å miste de trygdeordninger de har. Man
må klare å formidle to budskap på en gang: At alle som kan,
skal i arbeid. Men at de som ikke kan, også er gode samfunnsborgere. At det er plass for dem og oppgaver til dem.
Vi går mot et robotisert samfunn. Det vil unektelig stille
flere utenfor arbeidslivet i årene fremover. Det betyr at jobb
nr. 2 blir en stadig viktigere del av jobb nr. 1. Det er her vi
trenger nye ideer, kreativitet og nye tiltak. For ellers kan vi
oppleve at arbeid til alle ikke lenger bety alle, men halvparten.

Kilder:
Noen må ha hjelp, tilrettelegging, kortvarig eller langvarig.
Arbeidsavklaringspenger er et eksempel på en slik ordning
som ikke har fungert etter hensikten. Jeg opplevde helt fra
starten at jeg, som ikke var reell arbeidssøker, ikke passet
inn i ordningen. Nå ser man også problemene med å få
særlig yngre mennesker ut av ordningen og over i jobb. Det
betyr at vi må finne nye løsninger, andre løsninger. Det holder ikke bare med å kutte ned på tiden.

Ivar Johansens blogg: http://www.ivarjohansen.no/temaer/
sosialpolitikk/6011-lene-loken-ikke-glem-jobb-nummer-2.
html (04.05.17)
Dagsavisen.no: https://www.dagsavisen.no/nyemeninger/ikkeglem-jobb-nummer-2-1.961514 (04.05.17)
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Regionen Årsmøte og nytt styre
Intervju med Regionstyreleder Arild Karlsen
1. For de som ikke kjenner deg- kan du
fortelle litt kort om deg selv?
Jeg er 70 år, men ung i forhold til alderen.
Jeg bor i SOLbyen Sarpsborg. Jeg har eget
hus i skogen ca.400 m fra Tunevannet, lysløypa i byen går forbi huset, bil og 27 fots
snekke. Jeg har en sønn som er 48 år. Har
høyt aktivitetsnivå. Har vært politisk engasjert siden ungdommen og er medlem av
Arbeiderpartiet, har hvert folkevalgt i Tune
og Sarpsborg kommune og har hatt tillitsverv i arbeiderpartiet. Har arbeidet 17 år i
industrien KPS (produserte kjøleskap, komfyrer og andre
hvitevarer). Fra 1979 ble jeg ansatt som daglig leder i AOF
Sarpsborg og Omegn der arbeidet jeg til 2009 da jeg ble
pensjonist. De siste årene hadde jeg forskjellige tillitsverv i
fagforeningen, ble også brukt som foreleser og kursleder
for opplæring av tillitsvalgte. Er medlem av Fellesforbundet.
Er for tiden vararepresentant til Sarpsborg bystyre og er
leder for kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

ger. Arbeide for en felles organisasjonsplattform i kommunen for alle i NHF. Bygge en
organisasjon som UNGDOMMEN vil arbeide
for.

5. Hva skal det nye regionstyret
gjøre/fokusere på?
Fortsatt satse på unge inn i organisasjonen.
Arbeide for at alle NHF’ere i kommunen er
på samme plattform, bidra til at kommunale
råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne blir synlig og høres i kommunen.

6. Du har vært en forkjemper for å få med flere ungdommer og å satse ungt. På årsmøte ble det valgt inn
to NHFU’ere i regionstyret og NHFU Øst er oppe igjen.
Hvorfor mener du at det er så viktig å satse ungt?
Ungdom er framtiden til NHF som organisasjon, jeg tror at
vi får et regionstyre med bredere erfaring og kunnskap for
å vedta bedre beslutninger. Framover håper jeg at ungdommens tilstedeværelse på regionen konferanser og kurs
vil inspirere lokallagene til å rekruttere unge til sitt arbeid
lokalt

2. Hva er din historie i NHF og NHF Øst?
I 1981 fikk jeg ved en tilfeldighet et oppdrag på et NHF kurs
i Sarpsborg pga. at jeg var ansatt i AOF. Etter det har det
gått slag i slag med tillitsverv i lokallaget, fylkeslaget/
region og noen oppdrag for forbundet. Jeg ble medlem i
NHF i 1983 og har siden hatt tillitsverv i fylkeslag/ region
med spesielt ansvar for kursvirksomheten. Har også hatt
tillitsverv i lokallag og deltatt i forskjellige utvalg i NHF. På
årsmøte 1.april 2017 ble jeg valgt til regionleder.

7. På årsmøte fikk NHF Øst skryt for regionens engasjement i den pågående endringsprosessen. Når dette
bladet sendes ut til medlemmene i regionen er det
bare en drøy uke til NHFs landsmøte. Hvilke forventninger har du før landsmøtet 2017?
Jeg forventer at landsmøte står fram som et sterk fellesskap og gjennomfører et landsmøte med diskusjoner,
synspunkter og vedtak som gir NHF en ny strategi fram
mot 2030.

3. Hvorfor er du engasjert i NHF?
Jeg synes alt arbeid med et samfunn for alle er meget viktig, spesielt er jeg opptatt av at alle har rett til et selvstendig liv, utdanning og arbeid, likestilling og full deltakelse i
samfunnet - bygge et samfunn for alle.

4. Hva er det viktigste vi i NHF kan bidra
med i samfunnet?
Arbeide for likestilling og full deltakelse i et samfunn for
alle, der alle har mulighet til å delta utfra egne forutsetnin-
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8. Denne våren har vært preget av mange store saker;
TEK17, hjelpemiddelformidlingen m.m. Hva mener
du NHF Øst sin rolle bør være i slike nasjonale saker?
Hvordan kan vi påvirke?
NHF Øst skal være en påvirker og tilrettelegger ovenfor
lokallagene og NHF/SAFOs representanter i kommunale
råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, slik at de
fremmer forslag/ anbefalinger til uttalelse til de kommunale beslutningsnivåene.

9. Hva ønsker du at vi som medlemmer og tillitsvalgte
i NHF Øst skal bli enda flinkere til/gjøre mer av det
kommende året?
- Få flere medlemmer.
- Bygge samarbeid mellom lokallagene.
-	Vurdere informasjonen i regionen, kan vi jobbe smartere
med: Regionnytt, NHF Øst hjemmeside, NHF Øst på
facebook og lokallagenes hjemmesider og facebook
sider.
-	Gjennomgang av NHFs nye strategi regionen og lokal
lagene.
- Vurdere kursporteføljen.
- Prioritere interessesaker/ områder.

10. Hva engasjerer deg?
Jeg er opptatt av de fleste utfordringene vi i NHF har på
forskjellige nivåer i samfunnet.
Jeg mener at arbeidet med kommunale råd for mennesker
med nedsatt funksjonsevne i kommunene i framtid blir
meget viktig for oss inn mot kommunale tjenester til kommunens innbyggere. NHF/ SAFO har ikke stort nok engasjement i arbeidet i de fleste rådene i kommunene. Vi har
et felles ansvar i både lokallagene og regionen for at dette
arbeidet blir prioritert i tiden fremover.
Dette vil for meg bli et prioritert arbeidsområde i regionstyre. I tillegg til å få flere ungdommer til NHF Øst.

Sommerferie – greit å vite
før man drar på tur!
Ut å fly med manuell rullestol
I løpet av sommeren skal mange av oss ut å reise med fly.
Noen av oss skal ha med seg vår manuelle rullestol. Men
hav er egentlig reglementet og rutinene her? Steinar
Myrdal hos NHF sentralt har vært i kontakt med Avinor for
å klargjøre hva som er gjeldende praksis.

spesiell tagg for dette, men eksempelvis har SAS en
type DAA-tag (Delivery at Aircraft) som de fester på
stolen. Be ved innsjekk om at stolen skal leveres til
Gate ved ankomst.

Etter hendelse fra i fjor, hvor noen opplevde at den manuelle rullestolen ble levert til bagasjebåndet på flyplassen,
har vi gjennom flygruppa bedt om at Avinor klargjør hva
som er gjeldende for reisende med manuell rullestol.

Vi fikk et spørsmål fra et av våre medlem angående hva
som skjer hvis man benytter en tilpasset bil på utenlandstur og bilen blir ødelagt. Vi stilte spørsmålet videre til avdelingsleder ved Bilsenter Østlandet, NAV Hjelpemiddelsentral
Oslo og Akershus, Grethe Fleischer:

På tur til utlandet med tilpasset bil?

Det viste seg at det har vært noe ulik praksis og ulike rutiner på de forskjellige lufthavner og flyselskaper.
Vi har fått tilbakemelding fra Avinor og flyselskapene om at
vi kan gi følgende info til våre medlemmer som skal ut å fly
med manuell rullestol:

Ved Innsjekk på
flyplassen skal du
be spesielt om at
rullestolen skal
leveres til Gate når
de kommer til sitt
ankomststed. Ikke
alle selskaper har

- Tilpasset bil som strander når du er i utlandet - ifølge et
medlem i NHF Øst tar ikke NAV noe ansvar for å få bilen
hjem til Norge for reparasjon. Hvordan er reglene her og
hva skal brukerne gjøre i en slik situasjon?
Grete Fleischer svarer oss:
- Velger en bruker å ta med bilen til utlandet, er ansvaret
for bilen, på alle måter brukeren sitt ansvar. Reparasjoner
av spesialutstyr skal som hovedregel foregå hos godkjent
bilombygger. Dette innebærer at dersom det under opphold i utlandet oppstår feil eller skade på spesialutstyr, vil
bruker selv måtte sørge for å bekoste transport til nærmeste godkjente bilombygger i Norge. NAV dekker ikke
reparasjoner foretatt i utlandet.
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Bli-kjent med regionstyret
Jeg ønsket å bli litt bedre kjent med det nye Regionstyret, noe jeg tror at medlemmene
i NHF Øst også ønsker. Derfor stilte jeg hvert av medlemmene fire spørsmål for
å få et inntrykk av hvem de er og hva som engasjerer de.
Av: Gyda Nullmeyer

Første nestleder - organisatorisk,
Sverre Bergenholdt:
1.	Jeg er 71 år, gift, 3 barn og 4 barnebarn. Bor i Son, født i
Oslo. Fikk poliomyelitt i 1948, bruker i dag rullestol. Har
vært ansatt i NHF (Østfold 1983-2004), (Øst 2004-2009),
(Oslo2009-2014). Fra jeg var 16 år (ble leder av klubb
styret i Handikappedes Ungdomsklubb i Oslo i 1960) har
jeg i alle år vært en blanding av ansatt – tillitsvalgt –
brukerrepresentant for NHF/SAFO. Jeg har vært aktiv i
handikapidretten, deltatt som aktiv/leder i 8 paralympiske leker, vært president i 11 år. Nå er jeg nestleder i
styret for Beitostølen Helsesportsenter, medlem av
anbefalingsrådet for helsesøknader i Stiftelsen EXTRA,
leder av NAV Bil Østlandets brukerutvalg og ulike oppgaver inn mot helse – HSØ – SAFO, samt leder av Rådet
for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vestby
kommune.
2.	Jeg har alltid vært engasjert i NHF og vårt arbeide. Som
7 åring ble jeg elev ved Norges Vanførelags internatskole
for barn med poliomyelitt, Linde i Tønsberg. Der startet
det. I Oslo kom handikapidretten, men også Handi
kappedes Ungdomsklubb og senere ungdomslaget/
klubben Unge Aktive på 60 tallet. Siden har det gått slag
i slag. NHF er slik jeg ser trolig Norges sterkeste og
tydeligste interesseorganisasjon for funksjonshemmede. Vi spør ikke etter diagnose, men arbeider for likeverd og likestilling, et samfunn for alle. Jeg er stolt av
hva NHF har utrettet opp gjennom årene.
3.	Synligjøre våre medlemmers og funksjonshemmedes
livsvilkår. På mange måter opplever jeg nå et samfunn
som «er i revers». Storsamfunnet reduserer felles goder
og fortsatt nødvendige tilpasninger. Vi er langt unna et
samfunn med likeverd for alle, slik jeg ser det. Vår felles
fremtid vil i årene fremover langt på vei handle om hva
som skjer i lokal-miljøet, i våre egne hjemkommuner.
Jeg tror derfor at NHFs fremste satsing fremover må
være å styrke vår organisasjon, bruke våre ressurser
lokalt, få med oss medlemmene, engasjere ungdommen, skape lokale allianser, styrke egen deltakelse
lokalt, bl.a. i de kommunale rådene.
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Alle ble stilt følgende spørsmål:
1. Kan du fortelle litt kort om deg selv?
2. Hva fikk deg engasjert i NHF og hvor lenge har du
vært medlem og aktiv?
3. Hva mener du er det viktigste NHF og NHF Øst kan
bidra med for sine medlemmer og i samfunnet?
4. Hva engasjerer deg?
4.	Urettferdighet og smålighet. Vi er et lite land og vi trenger oss alle, mangfold gir større forståelse, åpenhet og
kunnskap. Kunnskap om hverandre, men også hvordan
vi sammen kan bygge fremtiden.
	Alle må få muligheten til å delta, bruke sin ressurser og
evner. Det er plass og oppgaver for oss alle sammen.
Videre tror jeg på et varmere samfunn bygd på sunne
verdier, gode holdninger, varme hender. Skal alt overlates til ny teknologi og hvor profitt er det store målet blir
vi i lengden alle tapere.

Andre nestleder – politisk,
Ragnhild Skovly Hartviksen:
1.	Jeg heter Ragnhild Skovly Hartviksen, er 59 år og bor i
Råde. Her har jeg bodd siden jeg kom til Norge i 1967 fra
Korea. Jeg har ei datter på 34 år. Jeg har tidligere vært
med i handikapidretten hvor svømming var min idrettsgren.
	Tidligere arbeidserfaring er fra Norsk Bilutstyr, hvor jeg
jobbet på verkstedet og lagde buss- og båtluker. Jeg
sveiset, lagde deler og monterte. Deretter jobbet jeg i
Aetat på Fylkesarbeidskontoret, sentralbord, tiltaksøkonomi og personal. Etter den store omorganiseringen
fortsatte jeg på NAV, på NAV Østfold hvor jeg fortsatte i
personalavdelingen fram til jeg ble uføretrygdet.
2.	Det er viktig at vi har en sterk brukerorganisasjon som
kjemper for at samfunnet skal gi like muligheter for alle
uansett om en har en nedsatt funksjonsevne eller ikke.
Målet om et samfunn hvor vi ikke trenger å tenke på at
det må tilrettelegges for den ene eller den andre gruppen, fordi det er en selvfølge og naturlig at samfunnet
legges til rette både på det fysiske plan og på det helsemessige planet. Enn så lenge så har både Norge og
Verden bruk for sterke brukerorganisasjoner.

	Jeg begynte i sin tid i NHFU, gikk deretter over til lokallaget i Råde, da laget i Råde ble nedlagt var jeg direktemedlem i Fylket, deretter i Region. Jeg var i flere år
borte fra NHF hvor jeg kun var et passivt medlem. Etter
hvert kom jeg tilbake til NHF og er nå et aktivt medlem
igjen.
3.	Det er viktig å lytte til medlemmene og hva de har å si og
hva de ønsker at region og NHF sentralt skal jobbe med.
Like viktig er det å være der for medlemmene når de
trenger bistand fra både region og sentralt. Både region
og NHF sentralt må jobbe med saker som berører mennesker med nedsatt funksjonsevne. Saker som kommer
både fra politisk hold og fra medlemmene er like viktig å
ta tak i. NHF og region må bidra til at alle medlemmer
føler at vi er vi og ikke vi og de eller de og vi.
	Synliggjøre overfor medlemmene og andre hva NHF og
NHF Øst jobber med og hva vi har fått og får gjennomslag for.
4.	Medlemmene – og tilliten fra medlemmene. At vi har
fokus på og jobber med saker som berører våre medlemmer. Handikappolitikk – å se at det nytter og politiske seiere.
Å se at jeg er med i en levende organisasjon.

Styremedlem Willy Aagaard:
1.	Jeg er 66 år gammel og en av de
hvithårede gamle gubbene med
skjegg som det blir fler og fler
av i NHF. Er sarpegutt bosatt sør
for Halden sammen med samboer Ann Kristin, bikkja Hera,
kattene Bolla og Melis og ikke
minst 16 høner og mang mange
tusen bier. Har de siste 50 årene vært tillitsvalgt først
innen handikapidretten nå innen NHF. Etter examen
artium jobbet jeg flere år som gravør, gravør med gravørstikkel eller fres ikke med gravemaskin. Har hatt/har
polio, men er så heldig at jeg fortsatt kan leke snekker i
et bunnløst restaureringsprosjekt av et hus fra 1929.
2.	Ble bedt om å stille til valg, og ble valgt inn i fylkesstyret
i 1990. Dette på grunn av at jeg jobbet aktivt for å få i
gang et samarbeide mellom handikapidrettslagene og
handikaplagene. Var på den tiden ikke medlem i et handikaplag og måtte hastigst melde inn i Sarpsborg
Handikaplag. Jeg har lett for å engasjer meg, men føler
vel at etter 27 år i NHF er helse og arbeidskapasitet ikke
lenger sammenfallende.
3.	Mener at to av de viktigeste sakene for NHF s sine medlemmer de siste årene er kravet om universell utforming
og lovpålagt BPA. Universell utforming vil etter tid gi oss
et samfunn som er tilgjengelig og brukbart for alle. BPA
vil gi oss et samfunn der nær alle skal kunne leve et fritt
og selvstendig liv på tross av lyte eller skade. Ellers er
det en viktig jobb for NHF i fremtiden å lære opp brukerrepresentanter som aktivt kan besitte råd og utvalg

innen kommuner og helseforetak. NHF’ere er kjent for å
være dyktige og velutdannede og samfunnet har stadig
bruk for erstattere av dagens NHF versjoner av
Tordenskiolds soldater.
4.	Er for tiden engasjert i lokallag, regionlag og helseforetak. Sitter i 11 utvalg og styrer der jeg oftest uttaler
meg om universell utforming og tilgjengelighet.

Styremedlem
Elisabeth Wollebek:
1.	Jeg er 48 år gammel og bosatt i
Ski. Er utdannet innen nordisk
språk og mediefag og var i
mange år ansatt i Aetat som
markedskoordinator Eures og
formidler. Senere har jeg jobbet i
britisk konsern som Office
Manager i Norge. Jeg ble rammet av hjerneslag for 7 år
siden, det snudde livet opp-ned på alle måter. Nå bruker
jeg tiden på LFS og NHF, schnauzerne våre Ari og Børre
og trening til årets ferie som er å gå England på tvers.
2.	Jeg må vel si at jeg er helt ny i NHF sammenheng. Jeg
ble medlem i desember 2015 da jeg engasjerte meg i
Landsforeningen for slagrammede.
3.	NHF og NHF Øst kan bidra til å gjøre hverdagen lettere
for mennesker som møter hindre som hemmer dem. Da
tenker jeg ikke bare på fysiske hindre, som det dessverre er altfor mange av, men på regler som slår feil
eller skjevt ut, feil i eller manglende saksbehandling,
rett og slett være vaktbikkje for alle som kjemper mot
byråkratiet i saker som gjelder mange.
4.	Jeg blir lett engasjert i urettferdigheter, jeg blir veldig
engasjert når lovverket ikke fungerer som tiltenkt eller
gir uheldig utslag for svake grupper. Jeg er mener av
hele mitt hjerte at alle kan bidra med noe og skulle
ønske flere engasjerte seg i frivillig arbeid. Det er blitt
fryktelig mange ego-hoder i verden rundt oss.

Styremedlem Tone Camilla Lillestølen:
Tone er dessverre sykemeldt for tiden, men hun er et erfarent Regionstyremedlem som mange kjenner til. Vi gleder
oss til Tone kommer sterkere tilbake!

Styremedlem Saad Al-Jaderi:
1. Jeg er 26 år og bor i Ski.
2.	Ønsket å endre hverdagen til
personer med nedsatt funksjonsevne og meg selv og bidra
til likestilling i samfunnet. Vært
medlem siden 2010
3.	Universell utforming, utdanning
og arbeid.
4.	Ønsket å endre samfunnssyn på mennesker med nedsatt funksjonsevne og vise at de kan du bidra like mye
som andre mennesker.
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Første vara,
Anders Hauge Olsen:
1.	Jeg heter Anders Hauge Olsen,
bor i Fredrikstad og er 40 år. Jeg
er utdannet ingeniør og har jobbet innenfor telekommunikasjon
i mange år. Jeg er også styremedlem i lokallaget i Fredrikstad
og har vært aktiv der de siste to
årene. Har vært i styret en periode tidligere også!
2.	Jeg har vært medlem i NHF og LARS siden 1994 da jeg
fikk en ryggmargsskade. Jeg har blitt mer engasjert og
aktiv i NHF de siste årene og jeg synes særlig samfunnsdebatt om tilgjengelighet og likeverd er spennende!
3.	Jeg mener NHF må være synlige og vise hvordan blant
annet tilgjengelighet kommer langt flere enn funksjonshemmede til gode. Videre mener jeg at NHF og NHF Øst
må fortsette sitt sterke arbeid for likeverd og livskvalitet
for alle.
4. Likeverd, tilgjengelighet og livskvalitet!

3.	Det er veldig viktig for NHF og NHF Øst å følge med på
offentlige lover og regler og om nye ting som blir bestemt
og som har betydning for situasjonen til funksjonshemmede, på alle områder. Det er også viktig med påvirkning mot det offentlige, mht. å få samfunnet bedre tilrettelagt for alle.
	Det er også viktig å arrangere opplæring via kurs, møter
o.l., for medlemmene.
	Det har vært viktig for meg å være med i styret i LFPS A
for å kunne bli bedre kjent med hva det arbeides med
innenfor «vår gruppe», hvordan man kan påvirke myndighetene. Mange fagfolk og myndigheter har veldig
liten erfaring og kunnskap om polio i dag, da det heldigvis er en sykdom som nå endelig er utryddet på verdensbasis. Mange sliter allikevel i dag med senskader og
mange yngre «nye landsmenn» har polio. Jeg har blitt
kjent med mange, fått mange nye venner og en slik kontakt gir deg selv mye og ny kunnskap.
	Jeg sa ja til å stille som vara i NHF Øst for å kunne lære
mer om hvordan og hva NHF jobber med.

Andre vara, Helene Kjølstad:

Tredje vara,
Hilde Sofie Nilsson:

1.	Jeg er snart 73 år og fikk polio da jeg var ett år gammel,
er gift, og har to barn og tre barnebarn som bor i nærheten. Jeg bor på Fjellhamar i Lørenskog kommune.
	Jeg har jobbet som ergoterapeut i nesten 40 år, både på
sykehus og i kommune. De 5 siste årene før alderspensjon, har jeg vært 100% uføretrygdet.
2.	Jeg har tidligere ikke hatt verv i NHF, men har vært
medlem av styret i Landsforeningen For Polioskadde i
Akershus (LFPS A) i ca. 10 år. Jeg føler at det er viktig å
ha en organisasjon som informere medlemmer om
aktuelle saker, være seg hjelpemidler innen forskjellige
områder, gi råd om bolig, informere om lover og regler
fra myndighetene. Jobbe for å fremme våre saker og
behov på forskjellige områder mot myndighetene. Det er
også viktig med sosiale aktiviteter, fagmøter, medlemsmøter, turer o.l.

1.	Jeg er 27 år, bor i Oslo. Jeg er
opprinnelig fra Bærum, og
jobber som rådgiver i Uloba.
2.	Jeg har vært engasjert gjennom
diagnoseforeningen min så
lenge jeg kan huske, og ble med
i NHFU Øst-styret første gang da
jeg var rundt 17. Jeg synes alltid
det har vært viktig at folk har
noen å snakke med, og henvende seg til om de har
spørsmål.
3.	Jeg tror det viktigste NHF og NHF Øst kan bidra med til
medlemmer og samfunnet er at vi alle er likeverdige
mennesker, og at et likestilt samfunn gagner alle.
4.	Jeg engasjerer meg for veldig mye, men hjertesakene
mine er BPA, utdanning/arbeid og bil.
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Hvis uhellet er ute
Det gjøres mye for å forebygge uhell, men av og til skjer det
uforutsette ting. Da kan det være greit å vite hva du må gjøre
for å få rettet opp skaden.
■ Tekst: Bente Kaldheim - NAV

Punkterte dekk og dårlige batterier
Et punktert dekk og stopp på grunn av flate batterier, er
blant uhellene som er mest vanlige. Det kan derfor være
lurt å ha et par ekstra dekk og svinghjul tilgjengelig til den
manuelle rullestolen. Husk også på at den elektriske rulle
stolen eller scooteren alltid skal stå til ladning når den ikke
er i bruk for å unngå at du blir stående fast langs veien med
flatt batteri.
Bruker du rullestol, og skal til utlandet, anbefaler vi at du
tar med ekstra dekk. Du kan også kontakte hjelpemiddelsentralen om uhellet er ute. Vi har flere samarbeidspartnere i utlandet hvor vi kan formidle kontakt, eller vi kan
gjøre en avtale om at du legger ut for reparasjonen og får
utgiftene refundert når du kommer hjem.

Om hjelpemidlet du ble frastjålet ikke lenger finnes på
hjelpemiddelsentralens lager, ikke er på den nyeste
rammeavtalen eller har mange tilpasninger, anbefaler vi at
du tar kontakt med kommuneterapeuten din for å få bistand
til å prøve ut et tilsvarende produkt til det du hadde.

Brann
Det hender en sjelden gang at vi har fått henvendelser fra
brukere som har hatt fått hjelpemidler ødelagt i en husbrann. Skulle dette skje deg, kan vi erstatte hjelpemidlene
dine, om vi får en bekreftelse fra forsikringsselskapet ditt
om at hjelpemidlet er ødelagt i brann. Er det enkle hjelpemidler som lett kan erstattes, kan du kontakte hjelpemiddelsentralen direkte. Er det mer kompliserte og tilpassede
hjelpemidler som er noen år gamle, er det lurt å kontakte
kommuneterapeuten for å få bistand.

Påkjørsel og kollisjon
Dessverre hender det at noen av våre brukere på scooter
eller i elektrisk rullestol kolliderer med biler. Det er heldigvis sjelden vi har fått tilbakemelding om personskader, selv
om rullestolen har fått en trøkk. Om du skulle komme bort
i noe slikt, er det viktig at du noterer ned navn på føreren,
bilnummeret og hvilket forsikringsselskap vedkommende
har. Ta gjerne bilder og tegn et kart over det som skjedde.
Ta kontakt med hjelpemiddelsentralen for å melde skaden.
Hjelpemiddelsentralen vil ta kontakt med forsikringsselskapet for å få refundert utgiftene til reparasjon.

Melding om ulykke

Tyveri

Hjelpemiddelsentralen melder hendelsen til Helsedirekto
ratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
(DSB), som følger opp saken. Det er kommunen som har
ansvaret for å følge opp deg og eventuelle pårørende etter
en ulykke.

Hvis du er så uheldig å få hjelpemidlet ditt stjålet, vil du
kunne få et erstatningshjelpemiddel fra hjelpemiddel
sentralen. Kostet hjelpemidlet under 9 000 kroner, kan du
ta direkte kontakt med hjelpemiddelsentralen som vil
levere et nytt. Hvis hjelpemidlet var dyrere enn dette, må
forholdet politianmeldes før du tar kontakt med hjelpe
middelsentralen.

Hvis du blir involvert i en alvorlig ulykke som kan ha
sammenheng med hjelpemidlet du bruker, og som kunne
ha ført til alvorlig forverring av helsetilstanden din eller i
verste fall dødsfall, må du melde i fra til kommunen eller
hjelpemiddelsentralen. Melder du i fra til kommunen, har
kommunen plikt til melde hendelsen til hjelpemiddelsentralen. Om du er i stand til det, må du begrense skaden,
sikre hjelpemidlet og ta bilder eller notere ned hva som
hendte.
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Magni Sørgaard fra NHF Halden/Aremark får instruksjoner

Kruttrøyken lå tjukk Ringerike Norges første leirduestevne
Det smalt tett og kruttrøyken lå tjukk over Buttentjern jaktskytesenter søndag 30. april
da Norges første leirduestevne for rullestolbrukere «Jakt for alle» ble arrangert.
■ Av Jan Arne Dammen

Jakt for alle er et samarbeidsprosjekt mellom Lands
foreningen for ryggmargsskadde (LARS), Norges Jeger- og
Fiskerforbund (NJFF) og Buttentjern Jaktskytesenter og er
basert på midler fra Extrastiftelsen.
Deltagerne kom fra fjern og nær og de fikk en uforglemmelig opplevelse. Noen hadde vært aktive skyttere før de ble
skadet, mens andre fikk sitt første møte med sporten. Alle
var de skjønt enige om at dette gav mersmak og flere vil ta
kontakt med sin lokale jeger og fiskeforening.
Leder for haglebanen Arne Andersen hadde med seg dyktige instruktører fra lokale jeger- og fiskeforeninger. Her
var sikkerheten første prioritet, og en gjennomgang av
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sikkerhetsrutiner var første post på programmet før del
takerne entret standplassen.
800 hagleskudd og like mange leirduer ble kastet ut, hvor
mange leirduer som overlevde sier vi ingen ting om. Så var
det tid for kurs og show og det var en helt utrolig oppvisning som ble gitt av verdensmester i trickskyting med hagle
Kenneth Aspestrand. Det var imponerende hvordan han
plukket ned «duene». Morsomt var det å se hvordan man
kan lage fruktsalat med hagle og det var i kategorien, ikke
gjør dette hjemme! Lærerikt var det også da vi fikk se hvor
god tid man egentlig har til å treffe disse skålene.
Noen hadde vært aktive skyttere før de ble skadet, mens
andre fikk sitt første møte med sporten.

Atle K Kolbeinsen og Magni Sørgaard

En av de som hadde skutt mye før, var Trond Hammer fra
Hønefoss. Trond er for øvrig instruktør i Politiet.
– Dette er første gang jeg prøver hagleskyting, men har
skutt mye før, da med pistol og rifle. Jeg synes dette var et
bra tiltak og gav meg en fin mulighet til å komme tilbake i
skyttermiljøet. Leirdueskyting er veldig moro og er en aktivitet som de fleste kan være med på, sier Trond Hammer.
Som en avslutning på stevnet gjennomførte man en «duell»
med to av stevnedeltakerne mot to av Buttentjerns instruktører, der de også var spent fast i en stol.
– Det var nok en aha-opplevelse, der instruktørene måtte
innrømme at å sitte fastspent mens man skyter øker
vanskelighetsgraden betraktelig, sa Arne Andersen.
Skal man ut i naturen eller på jakt i rullestol, må man ha
utstyr. Og tilstede på Buttentjern var flere leverandører av
slikt utstyr. Vi nevner Permobil, Terrengen og Joelette
Trackmaster. I tillegg fikk de prøve «sitte-segway», som
kan bli en stor hit blant funksjonshemmede.

– For Jaktskytesenteret var dette en absolutt positiv opp
levelse som frister til gjentakelse. Fra første skudd var det
100 % fokus og både deltakere og arrangører hadde en fin
dag på Buttentjern Jaktskytesenter, sier leder for hagle
banen Arne Andersen.

Jakt for alle
Prosjektet kom i stand i 2016 etter møte mellom LARS og
NJFF. Landsforeningen for ryggmargskadde hadde lenge
sett på forskjellige muligheter for at rullestolbrukere og
funksjonshemmede kunne ta del i jakt, fiske og naturopplevelser. De tok kontakt med NJFF for å høre om de var
interessert i å starte pilotprosjektet Jakt for alle. Prosjektet
gir muligheter til at funksjonshemmede kommer seg ut i
naturen og muligheter for jakt og fiske. I tillegg skulle prosjektet legge til rette for skytetrening innen leirdueskyting
og rifleskyting inkludert kursing og jegerprøver. Buttentjern
Jaktskytesenter var en av de som ønsket å være med på
prosjektet.
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Her kan vi sammenligne de ulike lokallagene i NHF Øst, basert på antall medlemskap. De
største lokallagene er (per 31.12.16):

Landsforeningen for slagrammede (LFS) Oslo/Akershus med 335 medlemskap,

31.12.2014

31.12.2016

Handikappede barns foreldreforening (HBF) Akershus med 319 medlemskap, og
Landsforeningen for polioskadde (LFPS) Akershus med 173 medlemskap.

NHF ØST 31.12.16

Endringer i medlemsskapantall i 2017
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Akershus med 173 medlemskap.

Tur med Naspa til Albir
Etter måneder med kaldt vær i Norge, reiste vi 13 personer/medlemmer
i Naspa til Albir/Spania i mai 2017. Det er så utrolig godt å komme ned til sol og
varme og å kjenne kroppen mykne litt.
■ Av: Ingerid Ringheim

Vi tok denne turen for 2 uker med fysioterapi/trening hos
Costa Blanca Physioteraphy i Albir - med individuell fysioterapi, gruppetrening, bassengtrening og stretching. Og
med hyggelig sosialt samvær og felles middager på kveldene for de som ønsket å være med på det. Dette gjør godt
for kropp og sjel. Det er deilig å reise sammen med andre
funksjonshemmede og å slippe å skille seg ut. Dette gir en
mye mer avslappet situasjon for oss alle. Og de som ikke er
selvhjulpne eller som ønsker å ha med seg en venn/ektefelle, har med seg det.

Vi i Naspa har nå tatt disse turene til Albir/Costa Blanca
Physioteraphy i snart 4 år. Vi startet med en prøvegruppe
på 4 personer høsten 2013, og siden har opptil 22 personer
deltatt pr tur. Fra 2016 har vi hatt tur både vår og høst, og
har hatt med medlemmer fra Tromsø i nord til helt i sør. Og
etter et opphold i Albir med nyutdannede fysioterapeuter
hos Costa Blanca Physioteraphy er hverdagen hjemme så
mye lettere å takle! Dette er et tilbud som er åpent for alle,
og vi som har vært med på disse turene sydover kan sterkt
anbefale en slik tur

15

Medlemsblad for NHF Øst

LOKALLAGENE

LFN Akershus med utradisjonell
medlemsundersøkelse
De senere årene har Akershuslaget i LFN opplevd svakere oppslutning blant egne medlemmer
når det gjelder deltakelse på kurs, fellessamlinger og andre arrangementer. Heller ikke under
siste årsmøte var tilstrømningen særlig imponerende. Derfor har de tillitsvalgte
nylig gjennomført en omfattende medlemsundersøkelse.
■ Av Øystein Karlsen

Styret i Akershuslaget i LFN (Landsforeningen For Nakke
skadde) har funnet det nødvendig å bedre kontakten med
medlemmene - både ved å bli dyktigere på informasjon og
samtidig kartlegge hvilke forventninger medlemmene
egentlig har til sitt LFN-medlemskap.
I stedet for å sende ut et spørreskjema, slik man har gjort
tidligere, valgte man denne gang å ta personlig kontakt.

HYGGELIGE TELEFONSAMTALER
Akershuslagets tillitsvalge påtok seg derfor å ringe til hvert
enkelt medlem for å knytte kontakt, og for å høre hvordan
medlemmene opplever sin rolle som medlem i LFN
Akershus.
Det viste seg raskt at medlemmene opplevde det som
svært posiivt å bli personlig kontaktet av sine tillitsvalgte,
og samtalene bar ikke preg av å være en typisk spørreundersøkelse. I stedet ble dette trivelig dialog mellom enkeltmedlemmer og tillitsvalgte der man pratet om ”løst og
fast”, men også om den enkeltes livssituasjon, om erfaringer i forhold til skadeutredning, behandlingsformer og om
hvordan man opplever sin egen hverdag gjennom å leve
med en nakkeskade.

AKTUELLE TEMA
Samtalene med enkelmedlemmene har gitt fylkesstyret i
LFN Akerhus svært nyttige innspill til hvilke tema man i
tiden fremover bør ha fokus på, både med hensyn til kurstilbud og hva slags informasjon, veiledning og assistanse
Akershuslaget skal tilby sine medlemmer.
Etter å ha gjennomført denne litt utradisjonelle medlemsundersøkelsen, har styret i LFN Akershus skaffet seg bedre
oversikt over hvilke forventninger medlemmene har til sitt
LFN-medlemskap. Dermed blir det mulig å sette sammen
program for kurs og samlinger i tråd med hva medlemmene forventer.
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ROS…
Når det gjelder generell informasjon til medlemmene
gjennom de tre aktuelle publikasjonene Handikapnytt,
RegionNytt og Nakkenytt, var tilbakemeldingene fra medlemmene temmelig sammenfallende.
Nakkenytt blir lest og de aller fleste finner nyttig informasjon i bladet, men det etterlyses hyppigere utgivelser - og
mange kan ikke huske å ha mottatt Nakkenytt på lang tid.
De fleste leser også RegionNytt, men har forståelse for at
dette er et organ for hele region øst, dvs. alle landsforeningene og dessuten de tradisjonelle NHF-lagene, og at bladet dermed ikke er et spesifikt organ for LFNs målgruppe.

…OG RIS
Derimot var det lite positive tilbakemeldinger vedr.
Handikapnytt. Kun ti prosent kunne opplyse at de finner
lesestoff i Handikapnytt som er relevant for nakkeskadde.
Noen nøyer seg med å løse kryssordet, mens de fleste lar
bladet havne ulest i søpla.
Mange opplever Handikapnytt som en publikasjon myntet
på tradisjonelle NHF-medlemmer uten tilknytning til en
landsforening, med unødvendig eksklusiv layout og trykk,
samt at tungt, glanset papir betyr unødvendige høye portoutgifter.

MOTIVERTE TILLITSVALGTE
Styremedlemmene i LFN Akershus håper denne prosessen
på sikt vil bidra til tettere kontakt med medlemmene, at
man kan ha fokus på de rette satsningsområdene og at
man igjen kan oppnå tilfredsstillende deltakelse på kurs og
fellessamlinger.
I så fall blir denne prosessen en motivasjonskilde, ikke
bare for medlemmene, men også for akershuslagets tillitsvalgte.

LOKALLAGENE

Hei alle slagvenner og pårørende landet rundt!
Den 19. april dro slagkafeen i Askim på busstur til
Engelsviken Brygge. Der sto bryggas berømte fiskesuppe
på menyen. Vi var 21 stykker som hygget oss med munter
prat over suppebollen. Takk til gutta som driver slagkafeen
for at de ordnet med utflukten. Slagkafeen i Sarpsborg går
også bra under ledelse av Gunn Aagaard. Moro at slag
rammede og pårørende benytter seg av våre tilbud til å
treffe andre og ser viktigheten av at vi kommer oss ut av
isolasjon.

medlemsmøte der.
Den 31. mai treffes
vi igjen til medlemsmøte
på
Jeløy
Kurbad og 21. juni
avslutter vi første
halvår med sommerfest i Rygge med
grilling og dans.

Slagkafeene i Askim og i Sarpsborg er åpne andre onsdagen i måneden fra 12.00 til 15.00. Vi jobber nå med å åpne
slagkafe i Moss og i Halden. Den 26. april står Bakke Rehab
på agendaen, der blir vi godt i varetatt av deres dyktige
ansatte som jobber med slag, så det er alltid hyggelig med

Ønsker alle en riktig god vår og sommer med mange
hyggelige treff!
For styret i Østfold,
Randi Overaa

NHF Skedsmo fikk gjennomslag i BPA saken!
Allerede i mai 2016
uttrykte NHF bekymring rundt kommunenes behandling av
BPA. Derfor var det
knyttet stor spenning
til ny konsesjonsrunde om BPA i
Skedsmo kommune.
Når BPA saken kom opp i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne var vår representant Tor Inge Møller
sammen med FFO representanten klare til en kritisk gjennomgang. BPA konsesjonen som ble lagt frem hadde fokus
på stor rapporteringsplikt og var knyttet opp mot bolig.
Dette er stikk i strid med intensjonen med BPA. Etter mye
diskusjon ble forslaget trukket.
NHF Skedsmo inviterte så til åpent møte 13.03.2017 for å
presisere intensjonen med BPA. Det var viktig at Norsk
standard kontrakt nr. 8435 for BPA ble lagt til grunn. Den
ivaretar alle hensyn i forhold til intensjon med BPA. Det var
hele 8 leverandører av BPA som hadde varslet at de ikke
ville søke om å delta som leverandør dersom kommunen
ville gå for konsesjonen som forelå, deriblant Uloba.

Skedsmo kommune tok vår henvendelse seriøst. I møtet
stilte gruppeledere og utvalget for helse og sosial, ordfører
og varaordfører opp for å lære om BPA, og å bli orientert
om vår misnøye med konsesjonsutlysningen.
Det er viktig for å poengtere vår deltagelse i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Hadde vi ikke hatt
representanter som kunne BPA der, hadde resultatet
kunne blitt meget dårlig med den opprinnelige konsesjonssøknaden.
Til møtet hadde NHF Skedsmo invitert Ulobas politiske avd.
NHF Skedsmo opplever at den nye konsesjonen ivaretar
alle våre innspill om endringer og vi er godt fornøyd. NHF
Skedsmo takker Skedsmo kommune for samarbeidet.
Saksframlegget fra kommunen ser lovende og godt ut, derfor håper lokallaget at dette nå går riktig vei.
NHF Skedsmo har hatt en egen BPA ansvarlig i mange år,
vi anbefaler andre lokallag å gjøre det samme.
Dersom noen har spørsmål om BPA saker eller arbeider
med konkrete BPA problemstillinger i forhold til kommunen stiller NHF Skedsmo seg tilgjengelig.
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NHF Sarpsborg 80 år
I år feirer et av NHF Øst sine største lokallag, NHF Sarpsborg, 80 år. Det måtte selvfølgelig
feires med festmiddag, og litt historie fra lagets oppstart og aktivitet opp gjennom årene.
Vi gratulerer NHF Sarpsborg med jubileet og håper det blir minst 80 år til!
Sarpsborg og omegn Vanførelag ble stiftet 18. januar 1937 i
Fønix lokaler, Jernbanegata 14 i Sarpsborg. Det var fru
Anna Bjerke som tok initiativet til stiftelsen av vanførelaget
og til dannelsesmøtet var fru Favik fra Vanføreskolen i Oslo.
Hun hadde et fengslende foredrag og vist lysbilder fra
Sophies Minde og Vanføreskolen. I tillegg hadde fru Anna
Bjerke fått tilsendt informasjonsmateriell fra Østlandske
Vanførelag.

Følgende ble valgt til det første styret:
• Formann, fru overingeniør Fougner
• Viseformann, fru ingeniør Bjerke
• Sekretær, fru doktor Amble-Omundsen
•	Kasserer, frk. Stang, bestyrerinne ved Sarpsborg
Gamlehjem
• Styremedlem, fru Bretteville Jensen
• Styremedlem, fru Ihlebekk
•	Revisorer, fru disp. Wulfsberg og fru sorenskriver
Raadum.

Oppgaver og aktiviteter fra 1937 til 1977
•	Innsamlinger av penger, loddsalg, basarer, salg av
17. mai sløyfen og vanføres rose.
• Innkjøp av rullestoler til de vanføre i Sarpsborg.
•	Ga støtte til reiseutgifter til behandling på sykehuset
Sophies Minde i Oslo.
• Arrangere korrespondansekurs «skrivekurs».
•	Ga økonomisk krisehjelp og støtte til vanføre i
Sarpsborg og omegn.
•	I 1944 ble den første juletrefest avholdt for de «vanføre».

Beskrivelse av situasjon i laget:
I 1948 leser vi i Solglimt (Norges Vanførelags eget tidsskrift): Sarpsborg og omegn Vanførelag holdt juletrefest i
ungdomsforeningens lokaler 8. januar. Om lag 100 medlemmer og 20 vanføre hadde møtte frem. De vanføre som
ikke kunne gå ble hentet med bil. Formann ønsket velkommen, Pastor Sælid holdt tale, fra dr. Tveten spilte våre
kjære julesanger og alle sang med. En av de vanføre takket
styret for all hjelp og den forståelse og elskverdighet de
alltid viste. Alle de vanføre og barna fikk poser. Juletrefesten
avsluttet med sangen «Gud signe vårt dyre fedreland».
•	Det ble arrangert flere turer til direktør Iversens landsted «Breidablikk».
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Under festmiddagen fikk gjestene Leder av NHF Sarpsborg
besøk av lagets første formann;
Egil Schjolden.
fru overingeniør Fougner fra 1937.

•	I 1947 ble representanter fra alle de omliggende foreninger invitert til landstedet Breidablikk, for å drøfte opprettelse av et arbeidshjem for de «vanføre» i Østfold, på
Stenerød gård.
• I 1971 ble navnet endret til Sarpsborg Vanførelag.
•	De første 40 årene hadde laget en inntekt på
kr. 617.000,o De bevilget til enkeltpersoner kr. 112.000,o	De sammensluttede Vanførelag/ Stenerød
Vanførehjem, Østfold kr. 207.000,o	Østlandske krets Norges Handikapforbund, Hamar
kr. 93.000,-

Oppgaver og aktiviteter fra 1977 til i dag
•	Fra slutten av 1970-tallet ble aktiviteten mer og mer
preget av interessepolitisk og tilgjengelighets arbeid.
Laget endret også navn til Sarpsborg handikaplag. Dette
var en direkte oppfølging av endringene i Norges
Handikapforbund.
•	Lokallaget hadde stort fokus på manglende tilgjengelighet i Sarpsborg og det ble gjennomført mange aksjoner,
for å sette søkelyset på dårlige muligheter til deltakelse
i samfunnet.
•	Noen av aksjonene som lokallaget gjennomførte var
ordføreren og kommuneansatte i rullestol, transportaksjonen, reis med toget, ulike former for stand og informasjonskampanjer.
•	Laget har siden begynnelsen av 1980-tallet vært en aktiv
medspiller og bruk av det Kommunale rådet for personer med nedsatt funksjonsevne i å forbedre levekårene
for funksjonshemmede i Sarpsborg.

LOKALLAGENE

Sang og piano fra
Synniva Berg og
Andre.

Sammen
kan vi mestre målet
– Gaustatoppen

Ledere av NHF Sarpsborg
1937 - 1938
1938 - 1941
1941 - 1951
1951 - 1971
1971 - 1977
1977 - 1978
1978 - 2008
2008 -

fru overingeniør Fougner
fru ingeniør Anna Bjerke
fru sorenskriver Raadum
fru Maalfrid Iversen
fru Ruth Tveter
Unni Helberg
Winnie Margareth Olsen
Egil Schjolden

•	Det ble gjennomført vervekampanjer på 1980- og
1990-tallet.
•	Fra tidlig på 1970-tallet ble det stadig større ønske blant
funksjonshemmede i Sarpsborgdistriktet om å få til et
aktivt interessepolitisk arbeid og 9. mars 1971 ble Tune
Handikaplag stiftet med Svein Hellberg som leder. I forbindelse med kommunesammenslåingen i distriktet
ble Sarpsborg og Tune Handikaplag sammenslått 13.
februar 1992.
•	I sitt interessepolitiske arbeid har lokallaget brukt media
for å fremme sakene.
•	For å dyktiggjøre sine tillitsvalgte medlemmer har lokallaget hatt et nært samarbeid med AOF Sarpsborg og
Østfold fylkeslag av NHF/NHF Øst.
•	2002 endret lokallaget navn til Norges Handikapforbund
Sarpsborg (NHF Sarpsborg).
• Hovedoppgavene i lokallaget i de senere årene har vært
å fremme likestilling, motarbeide diskriminering, retten til
å leve et selvstendig liv, universell utforming/tilgjengelighet og retten til brukerstyrt personlig assistent (BPA).

Jubileumsfeiringen
Jubileet ble markert med en festmiddag på lørdag 22. april
2017 på Quality Hotell i Sarpsborg med et førtitall medlemmer, innbudte gjester fra kommunen, region, samarbeidende lokallag og tidligere fylkessekretær.
Leder Egil Schjolden ønsket velkommen og ønsket oss
en hyggelig og minnerik kveld. Etter åpningen ble kveldens
toastmaster, Sverre Bergenholdt, introdusert.
Til festmiddagen var det underholdning ved sang fra
Synniva Berg akkompagnert av piano ved Andre.
Under åpningen av festmiddagen fikk gjestene et overrasket besøk av lagets første formann fru overingeniør
Fougner fra 1937. Hun mintes oppstarten og arbeidet som
laget startet med. Hun beskrev situasjonen for de «vanføre» på 1930-tallet og utviklingen som har vært i samfunnet etter det.

LFN Østfold hadde medlemsmøte tirsdag 25. april på
Peppes Pizza i Fredrikstad. På møtet hadde vi besøk av
Anna Hellstrøm fra DNT nedre Glomma. Grunnen til dette
er at LFN Østfold skal på tur i September under målet:
Sammen skal vi mestre målet Gaustatoppen. Det er mange
medlemmer som har en drøm om å bestige en fjelltopp,
men alle klarer ikke dette. Noen klarer å gå oppover, men
ikke nedover. Noen klarer hverken å gå opp eller ned, men
vil oppleve følelsen av å være på toppen. Vi har tenkt å gjøre
noe med dette og tar turen til Gaustatoppen samt Rjukan.
Det unike med Gaustatoppen er at det går heis inne i fjellet.
Dette passer for mange av oss, men til Gaustatoppen kan
man selvfølgelig gå til fots. Vi besøker også Norsk industriarbeidermuseum på Vemork.
DNT er de som kan alt om Fjellturer. Anna hadde tatt med
seg eget turutstyr slik at vi kunne se hva som var lurt å
bruke. Ettersom vi skal på fjellet i overgang høst/vinter er
det mange tips til riktig bekledning. Det Anna trakk frem
var at skotøyet var viktigst. Da vi har problem med balansen er sko som gir god støtte rundt anklene samt hard såle
med godt gripetak å foretrekke. Hvordan vi organiserer
turen opp til toppen var veldig viktig. Hvem har førstehjelpsutstyr hvis noen blir syke, ha med noe lett og varmt å
legge de ned på, ha med drikke og litt mat. Nøtteblanding
er veldig lurt. Anna har erfaring med å arrangere toppturer
for svaksynte/blinde, samt turer for barn og grupper.
Så ble det pizza, brus og kaffe. Deretter informerte vi om
oppfølgingskurs i juni hos Jane: Mat mot betennelser. Vi
orienterte medlemmene om hvordan NHF skal endres. Det
ble og orientert om planene for høsten og om å bruke Gyda
som er ungdomskontakt i NHF Øst. Vi informerte om resultatene av NHF Øst sitt årsmøte og at det er kommet inn
yngre krefter. I tradisjons tro hadde vi loddsalg. Møtet
begynte klokken 18 og ble avsluttet klokken 21.00.
Hilsen Styret
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DETTE ER SAKEN:
Den 17.04.17 kunne TV 2 rapportere at NAV har lagt inn
en sperre i datasystemet som gjør at CVene til 131.000
personer med nedsatt arbeidsevne aldri kommer opp
når arbeidsgivere søker etter arbeidskraft.
«– De som har nedsatt arbeidsevne som ikke er klar
for arbeid blir unntatt fra søk i fra arbeidsgiver. Men det
kan være sånn at NAV sine veiledere fortsatt foretar en
jobbmatch, sier Kjell Hugvik, arbeids- og tjeneste
direktør i NAV.
Totalt inneholder NAV sin CV-base 278.000 CVer.
131.000 av disse er sperret for eksterne søk fordi bruker
er registrert med nedsatt arbeidsevne. Arbeidssøkere
med nedsatt arbeidsevne kan be om å bli gjort tilgjengelig i NAVs CV-base. Men få har gjort det.»
På spørsmål om hvorfor NAV har holdt dette skjult
svarer de:
« - Det er ikke et spørsmål om vi er ærlige eller ikke,
men kanskje vi ikke har vært gode nok på informasjon.
Dette er en type informasjon vi ønsker at bruker skal ha
og vi har skjerpet inn overfor NAV-veilederne at denne
informasjonen kommer til brukerne, sier Kjell Hugvik,
arbeids- og tjenestedirektør i NAV.»
Kilde og sitater: TV 2 (http://www.tv2.no/a/9057248/)

Sylvia har fått en helt
ny livssituasjon etter at
hun ble med i spare- og
lånegruppa. Med den
lille bedriften hun har,
har hun fått inntekt og
selvtillit og livet har fått
ny mening.

Livet snudde med iSave
Norges Handikapforbunds iSave-program gir fattige funksjonshemmede
bedre økonomiske levekår, samtidig som de opplever fellesskap,
møter respekt og får nytt håp for framtiden.
■ Tekst: Tone Elin Liavaag og Ingrid Christine Sandnæs, oversatt og redigert av Karen Kvam. Foto: Poul Henning Nielsen

En mulighet til å forsørge seg selv
Sylvia er 30 år og er ryggmargsskadd. Hun bor på landsbygda i Uganda og er aleneforsørger for de fem barn sine den eldste er 13 og den yngste bare tre.
I 2014 ble Sylvia med i den inkluderende spare- og lånegruppa We Can Manage. Gruppa er en del av et iSAVE-program som Norges Handikapforbund støtter i det fattige
landet Uganda. Et program som skal sikre at de som ikke
har inntekt får økonomisk trygghet og en mulighet til å forsørge seg selv.
Da Sylvia ble med i spare- og lånegruppa hadde hun så
godt som ingenting. Likevel klarte hun å spare små beløp
hver uke. I dag har hun en liten bedrift som selger tre og
kull. Hun er i stand til å forsørge alle barna og seg selv. I
tillegg har hun fått selvtillit og livet har fått ny mening.
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Endelig har hun fått håp for fremtiden - ikke bare for seg
selv, men også for barna sine.

Respekt og framtidshåp
James (52) har bygget seg sin egen mølle, skritt for skritt
og sten på sten. James har en deformert fot og er avhengig
av stokk, han har også seks barn i alderen 2 til 14 og en
kone som avhenger av inntekten hans.
Før James ble med i en spare- og lånegruppe sto han på
bar bakke. Jobber var ikke å oppdrive, han fikk ikke lån til å
drive en virksomhet og ble ikke respektert. Etter et par års
sparing, snudde alt. I gruppa møtte han mannen han startet møllen sammen med. Til å begynne med malte de bare
mel til lokalbefolkningen, men etter hvert spredde det seg
rykter om møllen og stadig flere kom til dem for å male
kornet sitt.

Etter et par års sparing slo James seg sammen med en
annen mann og etablerte sin egen mølle. Nå har de flere
ansatte, og James har blitt en respektert mann.

Blinde Huijarn Namuyonaja (20) jobber i tre- og kullbedriften
til Sylvia. Livet hennes ble snudd etter at hun ble ansatt hos
Sylvia. Hun har fått egen inntekt, nye venner og er ikke lenger
alene.

NAV
Saad Al-Jaderi

Nå har James og samarbeidspartneren flere ansatte, og de
maler korn for et stort antall kunder langt utover sitt eget
lokalsamfunn. Han har blitt en respektert mann som har
håp for barnas framtid. Ingenting av dette så han for seg for
bare tre år siden.

Dokumentert effekt
Norges Handelshøgskole har studert effekten av spare- og
lånegruppene i iSAVE og ser klare tegn til at stadig flere
deltakere opplever å få det bedre. Bedringen gjelder ikke
bare privatøkonomien, men også livskvaliteten. Etter å ha
blitt en del av en inkluderende spare- og lånegruppe, føler
deltakerne seg mer respekterte. De er stolte av å være
selvhjulpne og har fått nytt håp for framtiden.

Som dere kanskje har fått det med dere på TV2 nyhetene har det kommet frem at arbeidsledige personer
med nedsatt funksjonsevne har vært sperret for å bli
søkt opp av bedrifter i Nav databasen. Dette gjelder
arbeidsledige personer med nedsatt funksjonsevne
som mottar APP. Deres CV har vært sperret for å bli
søkt opp av bedrifter i Nav databasen. Jeg synes det er
veldig synd for samfunnet. Jeg kjenner mange personer som er arbeidsledig og har nedsatt funksjonsevne,
og jeg vet at de kunne gjort en fantastisk jobb. Det er
veldig synd at Nav ikke har troen på folk med nedsatt
funksjonsevne og dette fører til at folk ikke kommet inn
arbeidslivet. Jeg mener at på den ene siden Nav sier at
de ønsker å få personer med nedsatt funksjonsevne ut
i jobb, men på andre side har Nav en sperre for folk
med nedsatt funksjonsevne.
Jeg synes det er veldig synd for det norske velferds
staten og det sender feil signal i samfunnet i 2017.
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Styreseminar med NHF Moss og omegn
Styreseminar med NHF Moss og omegn ble i våres gjennomført ved Son Spa.
En helg i mai samlet styret i NHF Moss og omegn seg for
styreseminar. Seminaret ble lagt til Son Spa, som har en
flott beliggenhet ved sjøen. På fredagen hadde vi en økt
med styrets ansvar og oppgaver før vi skulle kose oss med
deilig middag.
På lørdagen var vi så heldige at vi fikk to forelesere, begge
tilknyttet NHF i lang tid; Arild Karlsen og Gunnar Buvik.
Styret satte stor pris på at regionlederen hadde tid til å
spise lunsj sammen med oss.
Regionleder Arild Karlsen fra NHF Øst hadde en økt om:
Regionen vi tilhører, at Akershus og Østfold var en region.
-	Regionstyret – hvem de er og hva de jobber med. Han
fortalte at det nå var et nytt styre og at han var nyvalgt
som leder.
- Kursvirksomheten til NHF Øst.
- Medlemsbladet Region Nytt.
- SAFO.
Dette var veldig bra og interessant for styret.

Etter lunsj var det en ny foreleser. Gunnar Buvik hadde om
temaene
- NHF i dag.
- Interessepolitiske arbeidet
Det var interessante temaer og god dialog underveis.
På søndagen fortsatte vi med styrets arbeid og medlemspleie. Seminaret ble avsluttet med en god lunsj før
hjemreise.

Medlemstilbud

EXPAIN App

4 av EXPAIN produktene kan kobles til
smarttelefon via Bluetooth. Fordelene er:
• Bedre brukergrensesnitt får å styre produktene
• Logg musklenes historie og få presise tips
• Se forbedring av muskelsmerter med
smertedagbok i forhold til hvor mye du har
brukt ditt EXPAIN produkt

Norges Handikapforbund og Expain samarbeider om å bruke
innovativ teknologi for å redusere muskelsmerter.

Gjennom dette samarbeidet kan du få kjøpe Expain-produkter med 20 %
rabatt i Expain sin nettbutikk www.expain.com Bruk rabattkoden 20NHF
Gratis frakt.

Dag Otto anbefaler Expain

Veil. pris 999

Medlemspris
Kr 799,Veil. pris 499

Medlemspris
Kr 399,Veil. pris 999

Medlemspris
Kr 799,Veil. pris 1 499

Medlemspris
Kr 1199,-

EXPAIN Relax Neck & Shoulders
• Nakkamassasje i nordisk design
• Tilpasser seg både nakke og skuldre med
hengslet ledd
• Oppladbar med USB
• Kan brukes på mange muskler

EXPAIN Relax Mini

• Kombinasjon av vibrasjonsmassasje,
hjulmassasje og TENS
• Oppladbar med USB
• Kan brukes på de fleste muskler
• Liten og hendig

EXPAIN Relax Back

• Ryggmassasje i nordisk design
• Velge hard eller myk massasje med et
knappetrykk
• Oppladbar og trådløs, bruk hvor du vil
• Innebygget varme

EXPAIN Back Up Belt

• Medikamentfri trippel behandling av
ryggen
• Støtte, varmebehandling og
TENS-teknologi som aktiviserer
musklene, øker blodsirkulasjonen, og
lindrer smerten

Veil. pris 1 499

Medlemspris
Kr 1199,Veil. pris 1 499

Medlemspris
Kr 1199,Veil. pris 2 999

Medlemspris
Kr 2399,Veil. pris 1 499

Medlemspris
Kr 1199,-

EXPAIN Change Neck & Shoulders
• Hjelper deg å endre dårlige vaner
• Sensoren viser signaler fra kroppen din som
du normalt ikke føler
• Gir en mild vibrasjon når det er tid for en
mikropause eller bytte av arbeidsstilling

EXPAIN Change Arm

• Viser signaler fra armen din som du
normalt ikke føler.
• Gir en mild vibrasjon når du er i ferd
med å overbelaste underarmen.
• Hjelper deg å endre dårlige vaner

EXPAIN Relax Legs

• Unik kombinasjon av
• Fotmassasje
• Leggmassasje,
• varmeområder
• sirkulasjonstrener.
• 100 ulike programmer og Bluetooth

EXPAIN Activate Knee

• Medikamentfritt alternativ for kneet
• Støtter,
• Varmer
• TENS stimulering
• Kan styres fra telefonen.

www.expain.com
Bestilling kan også gjøres pr telefon: 48 44 50 45
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AOF
kursoversikt
KURS 2017 for SAFO Øst og NHF Øst
SEPTEMBER:
Høstkonferansen - organisasjonsutvikling.
Tid: 1.–2. september 2017 (fredag kl.16.00 til lørdag kl.16.00).
Sted: Scandic Hotell, Asker.
Brukermedvirkning i barnehage, skole og fritid.
Tid: 22.–23. september 2017 (fredag kl.16.00 til lørdag kl.16.00).
Sted: Quality Hotell, Sarpsborg.
OKTOBER:
Ungdomskurs – høstsamling.
Tid: oktober 2017 (lørdag kl.16.00 – søndag kl.16.00).
Sted: Thon Hotell Opera, Oslo.
Plan og bygningsloven – universell utforming.
Tid: 6. – 7. oktober 2017 (fredag kl.16.00 til lørdag kl.16.00).
Sted: Quality Hotell, Sarpsborg.

Likepersonarbeid.
Tid: 20.–21. oktober 2017 (fredag kl.16.00 til lørdag kl.16.00)
Sted: Scandic Hotell, Asker.
NOVEMBER:
Brukerstyrt personlig assistanse (BPA).
Tid: 7.–8. november 2017 (tirsdag kl.11.00 til onsdag kl.14.00)
Sted: Scandic Hotell, Asker.

Får du med deg det
som skjer?
Norges Handikapforbund Øst har en helt ny
hjemmeside og en aktiv facebook-side.
Følg oss gjerne der får å hele tiden være
oppdatert på hva som skjer og hva vi jobber med.
www.oest/nhf.no
www.facebook.com/NHFOst/
Flere av våre lokallag har også egne
facebook-sider.
Følg de for å få med deg hva som skjer
i ditt lokallag.

Vi vil høre fra deg!
Regionnytt lages for våre medlemmer og vi er
avhengig av innspill fra dere for å kunne levere.
Har du et tema du ønsker å skrive om?
En lokal aktivitet du vil fortelle om?
Et bilde du vil dele?
Send inn oversikt over møtene deres i lokallaget.
Fristen for innsending til neste nummer er:
25. August 2017
Bidrag kan sendes til:
Ann-karin.pettersen@nhf.no eller til
Gyda – gyda.nullmeyer@nhf.no

Presentasjonsferdigheter/kommunikasjonstrening.
Tid: 17–18. november 2017 (fredag kl.16.00 til lørdag kl.16.00)
Sted: Quality Hotell, Sarpsborg.
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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Nyt et opphold på
Quality Hotel Sarpsborg

Kalenderen

I kalenderen vil Regionnytt presentere
lokallagenes aktiviteter. Husk å stille opp på
Quality Hotel Sarpsborg • Tlf: 69 10 15 00 • q.sarpsborg@choice.no • choice.no • superland.no
disse arrangementene.

Juni
13.-14. Oppfølging av Tema Mat

LFN Østfold

Sommer tur StrømstadLFN Østfold
Riktige
skoSandefjord
Gladere føøerGladere hverdag
September
18.
Medlemsmøte
Nittedal/Hakadal
Riktige NHF
skoGladere føøerOktober
Gladere hverdag
19.

16.

Medlemsmøte

NHF Nittedal/Hakadal

Faste aktiviteter
Tirsd:

• Elektro • Rør • Ventilasjon
• Telematikk • Sikkerhet

Sosial samvær hver 14. dag fra 13.01
Busterudgata eldresenter
NHF
Halden/Aremark
Quality Hotel Sarpsborg
• Tlf: 69
10 15 00 • q.sarpsborg@choice.no • choice.no • superland.no
Onsd:

Vi utfører service
og nyinstallasjoner

Varmtvanntrening
LKB Østfold
Ring din lokale samarbeidspartner
Kl 11-12 På Blekkspruten
Bravida
påAktivitetssenter
telefon
69 35•94
00
• Elektro
• Rør
Ventilasjon
på Rolvsøy (følger skoleåret)
• Telematikk • Sikkerhet
Bravida Norge AS

	1.onsdag i hver måned
har1420,viNO-1602
medlemstreff
Postboks
Fredrikstad
Telefon +47 69 35 94 00 – www.bravida.no
på St.Criox huset fra ca 12.45. Vegetar buffé
LKB Østfold

Vi utfører service
og nyinstallasjoner

Ring din lokale samarbeidspartner
NHF Eidsvoll – har ukentlige aktiviteter,
kontakt laget.
Bravida på telefon 69 35 94 00
Hver torsdag kl 18-21 – Eidsvoll Verk skole –
velkommen til alle!
Bravida Norge AS

Bowling		 KOMMUNE
LFS Akershus
FREDRIKSTAD

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

Torsd:

November
20.

Medlemsmøte

NHF Nittedal/Hakadal

Nyt et opphold på

Bil
Bil
Funkis
Funkis

Juleavslutning

ØVarmtvannsbading
T T E R N H F ’ SNHF Onsøy
NASPA
og mestringssenteret
A Rtilbake
B E I på
D læringsE
Aker Sykehus – bygning 41

Quality Hotel Sarpsborg
Desember
11.

Lørd.
ST

NHF Nittedal/Hakadal

LKB Akershus – høstmøte i september/oktober – her
kommer datoen senere på mail til medlemmene

FREDRIKSTAD KOMMUNE

T Ø T T E R N H– her
F ’ kommer
S
Julebord S
– november/desember
datoen
senere påAmail
til
medlemmene
RBEIDE

Utleie av spesialtilpassede biler
Quality Hotel Sarpsborg •

Tlf: 69 10 15 00

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

www.funkisbil.no

• Elektro • Rør • Ventilasjon
• Telematikk • Sikkerhet

90 59 59 35
post@funkisbil.no
www.funkisbil.no
Telefonnummer: 90 59 59 35

Vi utfører service
Utleie
av spesialtilpassede biler
Telefonnummer:
og nyinstallasjoner
Ring din lokale samarbeidspartner
Bravida på telefon 69 35 94 00

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

post@funkisbil.no

Kjøpesenter
Roald Amundsensgate
36, 1723 Sarpsborg
www.storbyen.no

Kjøpesenter
Roald Amundsensgate
36, 1723 Sarpsborg
www.storbyen.no

FREDRIKSTAD KOMMUNE
STØTTER NHF’S
ARBEIDE
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ritid

Klart det er mulig!
- for funksjonshemmet ungdom
i Akershus å ta en fagutdanning

k 5,2 kg

Vil du lære et fag trenger ikke din
funksjonshemming være noen hindring.
Forholdene kan legges til rette i lærebedriftene
ved hjelp av offentlig tilskudd!
Ta kontakt - vi gir nærmere informasjon
om mulighetene!

AKERSHUS FYLKESKOMMUNE

å mer

AVDELINGFAGOPPLÆRINGEN
FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING
Schweigaardsgt. 4, 0185 Oslo
Tlf. 22 05 50 00

Nyt

Quali
Er et firma som har spesialisert seg på sport og fritid
Spørsmål Ring Geirr : 98239850

Klart det er mulig!
- for funksjonshemmet ungdom
i Akershus å ta en fagutdanning

MULTIKJELKE , her som pulk 5,2 kg
ALURASER

Vil du lære et fag trenger ikke din
funksjonshemming være noen hindring.
Forholdene kan legges til rette i lærebedriftene
ved hjelp av offentlig tilskudd!

Riktige skoGladere føøerGladere
hverdag
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE
Ta kontakt - vi gir nærmere informasjon
om mulighetene!

BERKELBIKE sykle med ben og armer samtidig få mer
kraft, se våre nettsider

AVDELINGFAGOPPLÆRINGEN
FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING
Schweigaardsgt. 4, 0185 Oslo
Tlf. 22 05 50 00
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Quality Hotel S

Nettec AS

Kolbotnvn. 36, 1410 Kolbotn

www.catosenteret.no
mulighetenes senter

en veiviser innen egen mestring

Tlf. 66 81 06 40 • www.nettec.no
Solfilm • Ruteskift
Rep av bilglass
Myhrer Industriområde
2080 Eidsvoll
Tlf. 918 69 364
Personskade, yrkesskade, pasientskade og trygd.
Vårt firma er et av landets ledende når det gjelder bistand av
skadelidte i personskadesaker. Vi har lang og bred erfaring,
og representerer klienter i hele landet.

www.halvorsenco.no
Ta kontakt for gratis forhåndsvurdering.
Tlf. 64 84 00 20 - E-mail: post@halvorsenco.no
C.J Hansens vei 13, 2007 Kjeller

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.

- 102 BILER TIL DERES DISPOSISJON
- V I P TAXI
- BESTILL TUR-RETUR Å FÅ BIL TIL AVTALT TID
- RASK RESPONSTID PÅ EKSPRESSPAKKER
- KONKURRANSEDYKTIGE PRISER - SPØR OSS
WWW.ØRT.NO

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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 bolig?

Utfordrende tomt eller


– Vi hjelper deg!




Tegneoppdrag · Ombygging · Nybygg

www.nordbomaskin.no

ByggmesterEvensen as
• 

• 

NANNESTAD

• 



Kjeppestadvn. 44, Pb. 3070, 1402 Ski
Tlf. 63•
99 72 
50 Fax. 63 99 83 76


Tlf. 63 99
72 50



Tlf.
64 85 46 00 - Fax. 64 85 47 50
Åpent: 9 - 23 (9 - 21)
Støtter
Norsk
Handikapforbund
• 

Åpent:
(09-23)

www.skibygg.no
• 07-23



• 

• 
Å S

• 



www.vikingegarden.no

Tlf. 952 33 850 byggmesterevensen.no

Teiegården,
2030 Nannestad



Tlf. 23155400
Epost:asker@scandichotels.com

AURSKOG-HØLAND

Hageland Aurskog

Sundvegen 47, 2100 Skarnes
Tlf: 63 86 31 43

Vi leverer og monterer alle typer stålbygg!

•
•
•

Ringtrostv. 11, 2030 Maura



Ringtrostv.
11, 2030 Maura
Næringsbygg
- Stålbygg
- Landbruksbygg



Næringsbygg - Stålbygg - Landbruksbygg
Næringsbygg - Stålbygg - Landbruksbygg


 

Mob. 905 84 165
Mob.
905 84 165
alf-kristian@an-bygg.no

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

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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GKNAD
E KOTNETRAI SNJGE -- TT ER G
EN
SØ

www.hageshoppen.no/hageland
B Æ R U M

Langbakken 9, 1430 Ås
Tlf. 64 97 23 30
ÅPENT HELE DØGNET


 




MONTASJE - STÅL - TRE - BETONG

N E S






Runniveien 41, 2150 Årnes Avd. Runni tlf: 63 91 16 80 avd. Nylænne tlf: 63 90 90 50

Runniveien 41, 2150 Årnes Avd. Runni tlf: 63 91 16 80 avd. Nylænne tlf: 63 90 90 50

Ved, catering, snekkertjenester og lager
www.kanmer.no

Scan Vacc AS

G J E R D R U M
Romerike Tak og Membran AS

2151 Årnes

Tlf. 63 90 89 90

Rudssletta 71, 1351 Rud

2022 Gjerdrum, tlf. 63 99 28 89

N A N N E S T A D
Åsgreina Byggassistanse AS

N I T T E D A L

Tlf: 67151400 • www.gylling.no

Åsgreina, Tlf. 40 40 23 98
Nyt et opphold2033på

Thorvaldsen Entreprenør AS
Bygg og anleggsvirksomhet

N I T T E D A L
Quality Hotel Sarpsborg
Hydraulikkteknikk AS
Hellinga 8,46,
1481
Hagan
Karushøgda
1481
Hagan

Rudsletta 90, 1351 Rud

Tlf. 67 15 01 90 • 934 87 116

1481 Hagan, Tlf. 67 06 21 50

Tlf: 67 06 15 19

E I D S V O L L

S K I
Tak og Blikkarbeider

O P P E G Å R D

BØN SYKEHJEM

Bjastadvegen 2, 1408 Kråkstad, Tlf. 64 86 38 97

Bønsbakken 13, 2073 Bøn
Tlf. 63 95 11 56

U L L E N S A K E R
Alfa Trafikkskole AS

Rørlegger og Bademiljøbutikk
Åpent: 10-17, (10-18) Tors, (10-15) Lørdag.
Sofiemyrv. 6, 1412 Sofiemyr

2150 Årnes, Tlf. 63 97 29 30

www.larmerud.no
Quality Hotel Sarpsborg •

Nyt et opphold på

Riktige skoGladere føøerGladere hverdag

Quality Hotel Sarpsborg

Tlf: 69 10 15 00

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

• Elektro • Rør • Ventilasjon
• Telematikk • Sikkerhet

Vi utfører service
og nyinstallasjoner
Ring din lokale samarbeidspartner
Bravida på telefon 69 35 94 00
Bravida Norge AS
Postboks 1420, NO-1602 Fredrikstad
Telefon +47 69 35 94 00 – www.bravida.no

Quality Hotel Sarpsborg •
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Tlf: 69 10 15 00

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

• Elektro • Rør • Ventilasjon
• Telematikk • Sikkerhet

Vi utfører service

FREDRIKSTAD KOMMUNE
STØTTER NHF’S

mstad Bil AS

på!

E I D S B E R G

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

F R E D R I K S T A D

M O S S

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

Tlf. 934 06 900
www.mtf.no

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

R O L V S Ø Y
Ordfører Voldensv. 9, 1850 Mysen

Hansen Sveis & Montering AS

Tlf. 69 89 09 11 • www.arkama.no

Strandv. 1, 1661 Rolvsøy
Tlf.: 69 94 99 20 • www.hansen-sveis.no

Østfold
Betongprodukter as

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

F R E D R I K S T A D

H A L D E N

A S K I M
Østfold Taxitjenester AS

1811 Askim, Tlf. 02137
_______________________________________________________

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

Åpningstider: 10-20(9-18)
ØSTFOLD HØYTRYKK AS
DØGNSERVICE
Telefon 69 35 59 59
Strykerv. 20, 1658 Torp
www.ostfoldhoytrykk.no

M A R K E R

Smaksopplevelser
for liten og stor!

RBI Interiør gir deg Smart Oppussing

Grustak • 1850 Mysen, tlf. 69 89 44 10

F R E D R I K S T A D
HP Hovelsen Bygg Entreprenør AS
1632 Gamle Fredrikstad, tlf. 69 32 47 50

Marker kommune

H A L D E N

S A R P S B O R G

1781 Halden, Tlf. 69 18 00 20

1870 Ørje

Euronics Norge AS
Pb. 1417, 1602 Fredrikstad

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

Skjebergveien 206, 1743 Klavestadhaugen

Tlf: 69168741
www.johansenmonument.no

Lie Handelsgartneri
M A R K E R
Anonym støtte
M O S S
Råd & Bokføring

1501 Moss, Tlf. 69 24 96 70
_______________________________________________________

Moss Bilsenter A/S

www.brynildgruppen.no

1522 Moss, tlf. 69 23 57 57
_______________________________________________________

Micronova AS

RBI Interiør gir deg Smart Oppussing

1503 Moss, Tlf. 69 24 12 30

R Å D E
Kjærringholmen Familiecamping

facebook.com/SmartOppussing

Lerkeveien 2
facebook.com/SmartOppussing
1624 Gressvik

Tlf. 69 36 00 40
www.stormelektro.no

1580 Rygge, Tlf. 90 10 77 21
___________________________________________________

Sarpsborg
Hjelpemiddellager

Roald Amundsensgt. 33, 1723 Sarpsborg

Tlf. 69 10 80 41 • Fax. 69 15 69 40

Råde Vertshus

1640 Råde, Tlf. 69 28 57 25

S A R P S B O R G
Byggningslageret AS

1743 Klavestadhaugen, tlf. 69 13 61 00

S K I P T V E D T
Karlsrud Betongpumping AS
1816 Skiptvet, Tlf. 69 80 91 30
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TILGJENGELIGHET I OFFENTLIGE BYGG
Bygg for alle er Statsbyggs nettsted med
informasjon om tilgjengeligheten i over
790 av våre offentlige bygg som høyskoler,
museer, trafikkstasjoner med mer.
STATSBYGG.NO
Foto: Rampen i Eidsvollsbygningen
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Besøkende kan velge bygning, se
detaljer om de enkelte lokaler og mulige
hindringer på veien til besøksmålet.
Prøv selv på: byggforalle.no

Lokallag i Norges Handikapforbund Øst
AKERSHUS:
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
(p: Nannestadveien 339, 2032 Maura)
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
Kontaktperson: Robert Fostaas
Potsboks 110, 1917 Ytre Enebakk
Tlf: 452 48 024
e-post: robedel6@gmail.com
NHF Nittedal / Hakadal
Leder: Eivind Vinsrud
Rulseveien 7, 1484 Hakadal
Tlf: 911 44 163
e-post: eiv-vins@online.no
NHF Skedsmo
Leder Joakim Taaje
Tyrihansvegen 37, 2016 Frogner
Tlf. 951 31 663
e-post: joakim.taaje@getmail.no
HBF Akershus
(Handikappede Barns Foreldreforening)
Leder: Einar Skjønsby
Nordbyveien 47, 2013 Skjetten
Tlf privat: 957 66 761
e-post: akershus@hbf.no
direkte: einar.skjonsby@hbf.no
LFA Akershus/Oslo (region NHF Oslo)
(Landsforeningen for Amputerte)
Leder: Arve Birkeby
Tlf: 922 63 344
e-post: arge@altibox.no
LFPS Akershus
(Landsforeningen for Polioskadde)
Leder: Grethe Platt
Postboks 95, 2001 Lillestrøm
(p: Glimmerveien 67, 2008 Fjerdingby)
Tlf: 482 18 012
e-post: post@lfps-akershus.no
Hjemmeside: http://lfps-akershus.no
(privat: gretheplatt@gmail.com)
LKB Akershus
(Lf for Kvinner med Bekkenleddsmerter)
Leder: Mona Lundby
Rud terrasse 3 B, 2005 Rælingen
Tlf: 928 97 498
e-post: akershus@lkb.no
(privat: mo.lundby@gmail.com )

NHF Eidsvoll
Leder: Marry Johansen
Fjellet 25, 2070 Råholt
Tlf: 900 75 488
e-post: nhfeidsvoll@gmail.com
(privat: marryhelene.johansen@gmail.com)

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

NHF Nes og Ullensaker
Leder: Liv Liberg
Gunnerudberget 2 A, 2162 Brårud
Tlf: 924 85 510 / 63 90 92 45
e-post: libergliv@gmail.com

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 Vestby/Ås
Leder: Arne Th. Bergersen
Brevikbråtevn. 23, 1555 Son
Tlf: 64 95 92 89 / 970 60 259
e-post: atberger@online.no
NHFU Øst (Østfold og Akershus)
(Norges Handikapforbunds Ungdom):
Leder: Christine Bauer
Brynskolevei 8, 1348 Rykkinn
Tlf: 67 13 36 00
e-post: enitsirhcb@gmail.com

NHF Halden / Aremark
Leder: Turid Eriksen
Rakkestadveien 35, 1764 Halden
Tlf: 69 19 31 78 / 414 14 563
(privat: turideriksen@hotmail.no)
e-post: post@nhfhalden.no
Hjemmesider: http://nhfhalden.no/

ØSTFOLD:

NHF Lisleby
Gunnar Johannesen
Nilsbakken 4, 1619 Fredrikstad
Tlf: 99363746
e-post: lislebyhandikaplag@yahoo.no

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

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

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

NHF Rygge og Råde
Leder: Ragnhild S Hartviksen
Teigeveien 12 D, 1640 Råde
Tlf: 95 77 55 46
e-post: ragnhsk@online.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 Elise Dahlen Fjellgaard
Maren Juels vei 14, 1726 Sarpsborg
Tlf: 794 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
Nedlagte Akershuslag i 2016:
ALF Akershus, NHF Nannestad/Gjerdrum
og NHF Rælingen

NHF Sarpsborg
Leder: Egil Schjolden
St.Hansvn. 24 c, 1727 Sarpsborg
Tlf: 907 50 326
e-post: egil.schjolden@gmail.com
Hjemmeside: http://nhfsarpsborg.no/
Nedlagte Østfoldlag i 2016:
NHF Skiptvet

Landsforeninger uten egen lokallag
i region Øst:
NASPA
(Norsk forening for Arvelig Spastisk
Paraparese/Ataksi)
Leder: Jarle Sterner
Gneisveien 62, 1430 Ås
Tlf: 90 28 277
e-post: jsterner@online.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)
Leder: Hege Klausen
Tlf: 473 33 339
e-post: leder@amc-foreningen.no
Hjemmeside: www.amc-foreningen.no

HBF Østfold
(Handikappede Barns Foreldreforening)
Leder: Runar Tønnesen
Tussefaret 2 D, 1709 Sarpsborg
Tlf: 482 63 222
e-post: ostfold@hbf.no
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BAKSIDEN

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.

