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REGIONLEDEREN MENER

Etter en ganske så hektisk og varm høst, går
vi nå mot kaldere og
roligere dager.
Av Shaqir Rexhaj,
fungerende regionleder

Vinteren er på full fart inn, og det blir ganske godt
med hvit natur som blir dekket med snø, julefeiring
og selvfølgelig masse skiturer. Vi i NHF Innlandet skal
lade batteriene maksimalt for å kjempe videre for hver
eneste sak som har å gjøre med NHF sine medlemmer
i hele landet, og bedre samfunnet generelt. Nå i høst
kjemper vi en stor og viktig sak- kampen for å bevare
Hjelpemiddelformidlingen. Vi kjemper med nebb og
klør for å bevise nåværende regjering at vi ikke kan
tillate å ødelegge dagens hjelpemiddelordning, som
er blant de beste i hele verden. NHF reagerer sterkt på
at regjeringen ikke har hørt på faglig innspill, brukernes
og kommunenes ønsker. Det er uforståelig hvorfor
politikerne planlegger å skal rive ned en ordning som
fungerer så bra per i dag, vi mener at dette går i feil
retning. Vi i NHF skal sammen med andre organisasjoner gjøre alt for at dagens ordning for hjelpemidler
ikke skal ødelegges av politikere som ikke innser hva
dette faktisk vil bety for oss brukere av ordningen.
Året 2018 blir veldig spennende med tanke på den
nye strategien som vi tror veldig på, og som vi skal
sette ut i livet i hele landet. Vi må jobbe med mange
politiske saker, blant annet universell utforming, BPA,
hjelpemidler, inkluderende skole og arbeidsliv. Vi skal
jobbe for å bedre holdningene i samfunnet, og stå
sammen mot diskriminering. Vi skal samkjøre prosjekter med andre organisasjoner i NHF, som for eksempel
LARS (Landsforeningen for ryggmargskader) og andre
som er utafor NHF som for eksempel NJFF (Norges
jeger og fiske forbund). En stor av del av energien vår
kommer til å gå til rekruttering av nye medlemmer,
spesielt ungdommer, og til å støtte deres prosjekter.
God jul!

Servicehund-støtte
i statsbudsjettet
Etter årelang kamp ble det i høst bekreftet. Servicehunder går fra forsøk til fast ordning!
– Det har vært en lang kamp i 15 år, så jeg er
veldig glad for at regjeringen endelig gjennomfører det. Tidligere har det jo vært lovet at de som
har fått hunder gjennom prøveprosjektene skulle
få ny når den de har må pensjoneres, men man
kan jo aldri være helt sikker uten vedtak. Nå kan
disse eierne føle seg trygge og nye kan søke. Det
er kjempebra, sa daglig leder i Norske Servicehunder, Anne Bergljot Dørrum til Handikapnytt da
saken ble kjent.
Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H)
slapp nyheten i en budsjettlekkasje før statsbudsjettet ble offentliggjort. Stønad til servicehund ble
foreslått innført som en permanent rammestyrt
ordning. Forslaget innebærer merutgifter på totalt
5,8 millioner kroner i 2018.
NHF har, gjennom Sverre Bergenholdt- først i
NHF Øst senere i NHF Oslo- hatt en finger med i
kampen for å få en permanent servicehund-ordning i Norge.
- NHFs viktigste rolle har trolig vært bindeleddet mellom departement og brukere, sier Bergenholdt selv, som er svært fornøyd med at ordningen nå blir permanent.

Innlandsposten nummer 4 ● 2017

Medlemsblad for Norges Handikapforbund Innlandet

3

JORUNS HJØRNE

Det har vært en spennende høst i NHF innlandet. Spennende for
min egen del, fordi jeg
har gått inn som vikar
som regionkontorleder
for Kjersti.
Av Jorun Granberg,
regionkontorleder

Og ikke minst spennende for organisasjonen NHF,
fordi vi har gått inn i en ny tid med en ny strategi.
Lørdag 18. november hadde vi høstkonferanse/
kick-off på Scandic på Hamar, med over 40 påmeldte
fra ulike lokallag og landsforeninger. Her fikk vi en
gjennomgang av hovedpunktene i den nye vedtatte
strategien, og vi jobbet i grupper for å se hvordan
vi i Innlandet kan jobbe best mulig med dette, både
regionalt og lokalt. Vi satte også flere av satsingsområdene ut i praksis, da vi markerte oss med tilgjengelighetsaksjon på CC Hamar. Fordelt i grupper, med fargerike plakater og topp motivasjon, sjekket vi hvordan
det sto til med tilgjengeligheten i de ulike butikkene.
Ironisk nok var butikken «Enklere liv» en versting i klassen. Det var utrolig moro å være med på, og vi håper
det ga inspirasjon og motivasjon for liknende jobbing
på lokalt plan. Det er enklere enn man tror, få med en
liten gjeng, ta med litt materiell, og kom dere ut i de
lokale butikkene, kafeene og andre aktuelle steder.
Den nye strategien har ni ulike innsatsområder, og
en av oppgavene mine som regionkontorleder i 2018
er å få den kjent i alle lokallagene og landsforeningene rundt om i Innlandet. Det klarer verken jeg eller
regionstyret alene, så vi oppfordrer alle å aktivt jobbe
med de nye dokumentene på medlemsmøtene framover. Ta en liten del på hvert møte. Les, diskuter: Hva
betyr dette, hvordan kan vi jobbe med dette her i vårt
lag? Hvordan kan vi være synlige, satse ungt, støtte
hverandre? Hvordan kan vi lokalt stå sammen med
andre diskriminerte grupper, hvem kan vi samarbeide
med lokalt?

Vi skal sørge for å holde trøkket oppe fra regionkontorets side også. På vår planlagte vårkonferanse 6.
og 7. april 2018 vil vi ta opp igjen tråden, og sette av
tid til å dele erfaringer og ideer med hverandre. Det
kommer mer informasjon om sted og tema for denne
samlingen, men hold av datoene allerede.
Da gjenstår det bare å ønske dere alle en riktig god
jul, så høres vi igjen i 2018!

Engasjert? Vi søker deg!
Vi søker deg som er engasjert i interessepolitiske saker!
Likestilling, BPA, universell utforming, økonomiske levekår, tekniske hjelpemidler, rehabilitering.
Dette er interessepolitiske områder som vi er opptatte av
i NHF.
Er du opptatt av noe av det samme? Har du lyst til å arbeide med det du er opptatt av, i din egen kommune?
I så fall synes vi at du skal ta kontakt med oss!

Tlf. 61 10 83 10 ● nhf.innlandet@nhf.no

Tilbyr assistanse på jobben � side 6-7
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GJESTEKOMMENTAREN

Kjære politiker:
Du er nå i posisjon til
å avgjøre vår rett til et
aktivt og
selvstendig liv.
Av Martine Eliasson,
styremedlem NFHU

Norge har i dag verdens beste hjelpemiddelformidling.
Vi som trenger hjelpemidlene kan være trygge på å
få nødvendige hjelpemidler både i utdanning, arbeid,
bolig og dagligliv. Alle skal få de hjelpemidlene de har
rett til, uavhengig av hvor i landet de bor. Dette sikrer
likebehandling over hele landet.
Et velfungerende seksualliv har stor betydning for
trivsel og velvære.
Regjeringen vil nå at mer hjelpemiddelansvar
skal flyttes over til kommunene. Dette kan være
hjelpemidler til tilrettelegging av bolig, hjelpemidler
for å spise og drikke og gjøre andre daglige gjøremål
hjemme.
Ved å gi kommunene dette ansvaret, vil vi få en
hjelpemiddelordning som baseres på kommunenes
økonomi. I kommuner med dårlig råd, kan vi risikere
at vi kun får det hjelpemidlet som er billigst mulig for
kommunene.

Vi er også redde for at når noen hjelpemidler først
er flyttet over til kommunene, vil kommunene etter
hvert få hele ansvaret for Norges hjelpemiddelordning.
Vi kan dermed risikere å få et hjelpemiddel som overhodet ikke er tilpasset våre egne behov for å fungere i
hverdagen.
I kommuner med dårlig råd, kan vi risikere at vi kun
får det hjelpemidlet som er billigst mulig for kommunene. Ikke minst; kan vi risikere å stå på venteliste i
lang tid og da kan behovet ha blitt endret.
Mange unge er helt avhengige av hjelpemidler
for å kunne leve et aktivt og selvstendig liv. Med for
eksempel krykker eller trappeheiser kan man forflytte seg rundt, noe som man ellers ikke kunne gjort.
Hjelpemidler er dermed helt avgjørende for å kunne
ta utdanning, være i jobb, delta i familielivet og samfunnslivet. Hjelpemiddelordningen gjør det mulig for
unge funksjonshemmede å leve et aktivt liv som andre.

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.
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Nå er Jorun regionkontorleder
Januar 2016 kom Jorun
Granberg inn som organisasjonskonsulent. 16. oktober
i år måtte hun ta over som
regionkontorleder.
Av: Jo E. Brenden

Kjersti Bjørnstad Fremstad skal være
borte fra NHF Innlandets regionkontor i to år. På under to år har
organisasjonskonsulenten måttet
opp i 100-prosentstilling og leder nå
kontoret.
– Det har vært veldig all right. Jeg
fikk en prøveperiode på tre måneder
i vår, da Kjersti var borte i permisjon
for å være fylkesvaraordfører. Sånt
sett har jeg jo hatt en myk overgang
til den nye tilværelsen, sier Jorun
Granberg og smiler.
– Hva synes du om den nye jobben?
– Både spennende og utfordrende,
også er vi inne i en spennende tid i
NHF, der vi skal forsøke å gjøre ting
på nye måter. Da er det kanskje ingen
ulempe å være ny, for da har jeg, på
godt og ondt, ikke med meg så mye
bagasje fra organisasjonen.
– Jeg prøver å vinkle det positivt.
Det jeg mangler av erfaring kan vise
seg å bli et gode.
Jorun hadde vært ungdomsskolelærer i fem år da hun i
2016 ble ansatt i NHF Innlandet. Fra
før av hadde hun også fem års erfaring fra NAV på CV-en.
– Noen tanker om hva du skal
gjøre nå som du er blitt regionkontorleder?
– Min hovedoppgave blir å gjøre
den nye NHF-strategien kjent i Innlandet, og komme dit hvor vi jobber på en annerledes
måte enn tidligere. En stor oppgave, for man har i
praksis kastet alle styringsdokumenter og begynner
med tilnærmet blanke ark.
– Den andre store jobben blir å få flere ungdommer på banen. Jeg håper jo at vi innen to år har fått et
NHFU-lag i Innlandet. Det tror jeg vi skal klare, fordi vi
har så mye fin ungdom som er på banen. Men dette
tar litt tid, og er noe vi bygger opp stein for stein.
Granberg vil også satse på sosiale medier:
– Det er den nye måten man kommuniserer på.
Skal man nå ungdommen i dag, så nytter det ikke med
brev og telefoner.
I november har Granberg måttet lede jobben med
å finne en ny organisasjonskonsulent. Mens hun selv
i utgangspunktet hadde en 70-prosent stilling, har

regionstyret valgt å være fleksible med hensyn til den
nye ansettelsen. Den lyses ut som en 70-prosent stilling, men kan rette vedkommende jobbe 50 eller 60
prosent, er de åpne for det.
– Vi tror det er kan lønne seg å vise en viss fleksibilitet til prosentbrøken, når det uansett er snakk om en
deltidsstilling.
Den taktikken kan ha vært en suksess. For hele 30
søkte organisasjonskonsulentstillingen.
– Nesten dobbelt så mange som da jeg søkte. Og
den eldste søkeren var 47 år. I søknadsbunken var det
like mye menn som damer.
Granberg varsler at den nye organisasjonskonsulenten vil jobbe mye med ungdomsarbeid.
I utgangspunktet skal Granberg være regionkontorleder i to år, mens Fremstad skal være fulltidspolitiker i Oppland fylkeskommune de to neste årene.

Innlandsposten nummer 4 ● 2017

Medlemsblad for Norges Handikapforbund Innlandet

6

Bare én bruker assistent

INFORMASJON. Eva Nodeland vil at flere skal bli kjent med funksjonsassistanseordningen. 

Foto: Jo E. Brenden

I Hedmark er det kun en som benytter seg av ordningen med funksjonsassistanse i
arbeidslivet. Det vil Eva Nodeland gjøre noe med.
Av: Jo E. Brenden

– En suveren ordning og et supplement til
hjelpemidler, sier rådgiver Eva Nodeland fra Hedmark
hjelpemiddelsentral om tilbudet som kun én bruker
benytter seg av i Hedmark i dag.

Får kompensert
Hun orienterte om den for mange ukjente ordningen
med funksjonsassistanse i arbeidslivet under NHF
Innlandets «Slipp meg inn!»-konferanse på Scandic
Hamar.
– En funksjonsassistent er kort og godt en person som ikke skal utføre jobben for deg, men denne
personen skal bistå med praktisk tilrettelegging slik at
arbeidstakeren greier å gjøre jobben sin. Et fantastisk
tiltak dersom du er på en arbeidsplass og trenger litt
mer hjelp enn det hjelpemidlene kan gi deg, forteller
Nodeland.

Funksjonsassistenten er gjerne en annen ansatt på
arbeidsplassen, en kollega eller noen andre.
– Arbeidsgivere har søkelys på penger, profitt og
fortjeneste, og blir redde bare de ser en rullestol. De
tenker ofte at en ansettelse av en rullestolbruker bare
betyr «plunder og heft». Men denne ordningen betyr
jo at arbeidsgiver kan få kompensert for tapte lønnskostnader. Fordi: Hvis en av kollegene må bistå med
funksjonsassistansehjelp, så vil det i mange tilfeller
medføre at arbeidsgiver ikke får utført de arbeidsoppgavene som han ønsker. Men da får han kompensert
økonomisk for disse timene.
– Hvordan skjer dette, da?
– Når man har fått en funksjonsassistent på arbeidsplassen, som for øvrig er rammestyrte midler
fra NAV, så åpnes det for at arbeidsgiver kan sende
refusjonskrav. Man blir etter hvert enige om hvor
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man har kommet til en enighet, så ender det opp med
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som i denne sammenhengen sitter med pengesekken
for hele landet. Men sakene behandles lokalt, opplyser
Nodeland.
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– Et løft med
en ny strategi

Flere i jobb
I Hedmark er det altså Hedmark hjelpemiddelsentral
og Nodeland som sitter med behandlingen.
– Hvor mange saker er det snakk om i Hedmark
fylke, da?
– Det er det som er det triste, for i øyeblikket
har vi bare en person som har funksjonsassistent
i fylket. Ordningen er for lite kjent. Arbeidsgivere,
arbeidstakere og ansatte i NAV kjenner for lite til
ordningen. Nå forsøker vi å gjøre et arbeid for å gjøre
funksjonsassistanse mer kjent, fordi vi ønsker oss flere
inn i denne flotte ordningen, sier Nodeland.
Det er de som er yrkesaktive eller er lærlinger og
lærekandidater i lærebedrift som har mulighet til å
få funksjonsassistanse. Ordningen kan også benyttes
i vikariater eller midlertidige stillinger. Assistenten
skal ifølge NAV ikke utføre arbeidstakerens ordinære
arbeidsoppgaver. Heller ikke ved sykefravær eller
lignende.
– Jeg vil legge til at vi vet at det er noen som har
BPA og som er i jobb. Ordningen kan fint kombineres
med BPA, fordi man kan ta med seg BPA inn på arbeidsplassen.
– Jeg er overbevist om at dersom flere hadde kjent
til muligheten til å få funksjonsassistent, så hadde vi
hatt flere vært i jobb. Derfor må NHF ta på seg å være
ambassadører for å gjøre denne ordningen mer kjent.

Her er hva funksjonsassistenten kan gjøre
Her er eksempler på hva en funksjonsassistent kan bistå med:
* Løfte eller bære tunge ting.
* Hente eller finne ting.
* Ledsage på tjenestereiser.
* Av- og påkledning.
* Personlig hygiene.
* Forflytning.
Gå inn på www.nav.no/bedrift/
hjelpemidler/funksjonsassistanse
for å finne ut mer om ordningen.

– Mer energi og mer optimisme, sier
prosjektleder for strategiarbeidet i
NHF, Ragnhild Heggen. Hun gjestet
NHF Innlandet på Høstkonferansen.
Av: Jo E. Brenden

– Vi har laget en ny strategi, sammen. Dette er
fjerde gang jeg er på rundtur i prosessen med å
lage strategien, og det går veldig bra. For folk kjenner igjen innspillene de selv har kommet med. Det
språket de har brukt og de ordene de har sagt er
der, sier Ragnhild Heggen.
Hun fikk presentere NHFs strategi for de neste
fire årene foran deltakerne på konferansen. I strategien er det ni innsatsområder som sier noe om
hvordan NHF skal jobbe for å få mer gjennomslag
for NHF-politikken.
– Det er en positiv stemning ute i regionene
og i lokallagene. Tilbakemeldingene er at
medlemmene gleder seg. Vi skal heretter jobbe
å en annen måte. Det skal bli mer samarbeid på
kryss og tvers i organisasjonen og mer samarbeid
med andre. Slutte å streve alene i små lokallag,
små grupper og i ulike landsforeninger. Vi skal få
til mer sammen!
– Når kan man se effekten av den nye
strategien?
– Det tror jeg mange i vår organisasjon gjør
allerede i dag. Veldig mange sier at de kjenner en
effekt allerede, med ny energi og nye forventninger. Det er mer energi, mer optimisme og større
pågangsmot, og en ny tro på at pilene endelig skal
begynne å peke oppover igjen.
Hun mener landsmøtet i år ble et bevis på at
den nye strategien bærer frukter allerede:
– Jeg tror at de som var på landsmøtet opplevde det som noe helt annerledes enn man har
opplevd tidligere. Det var ingen krangling, bare
en positiv stemning. Vi bruke ikke en masse tid på
valg, og vi kunne konsentrere oss mer om politikk.
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E I D S K O G

K O N G S V I N G E R

R I N G S A K E R
Storgata 38, 2390 Moelv

Tlf: 62 88 81 33 Fax: 62 88 81 10
Mårvn. 14, 2211 Konsvinger

E L V E R U M

R E N D A L E N
Rendalen Bensin
og Dekkservice AS

Vestsivegen 269
2411 Elverum
Tlf. 995 27 327

ved Knut B. Myrberg
og Ingvald Undseth
Tlf. 950 27 702

Tlf. 62 36 73 70

post@ringsaker-industriservice.no
www.ringsaker-industriservice.no

Smedstuen Kran
og Transport AS
Rosenborggutua 4, 2390 Moelv
Tlf. 62 36 44 34 / 917 91 647

R I N G S A K E R
Rudsflata 2, 2360 Rudshøgda
Tlf. 62 36 80 30
http://kranogmaskin.no/
Risolve as, rådgivende ingeniør

Brugata 3, Postboks 126
2381 Brumunddal • tlf. 62 34 79 60
post@brdal-regnskap.no • www.brdal-regnskap.no

Furustubben 17, 2409 ELVERUM
Postadresse: Pb. 1609, 2409 ELVERUM
Epost: firmapost@risolve.as
Mobil: +47 915 99 775
www.risolve.as

S T A N G E

Stange
kommune

Storgt. 45, 2335 Stange
Tlf. 62 56 20 00
www.stange.kommune.no

S T O R - E L V D A L

Rett Fram AS
Ihlenvegen 1
2409 Elverum
Mob: 907 92 534
H A M A R

Sparebank 1 Regnskapshuset
Østlandet AS avd. Hamar
Tlf: 62 55 05 50

Bowling 1 Hamar
Falsengt. 12, 2317 Hamar

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

DIN ELEKTRIKER

K.F transport AS
Kluftmovegen 404, 2364 Næroset
Tlf: 41 93 03 71
Mob: 48 09 87 76

Graving - Transport - Sprenging

A L V D A L
Espeland Transport AS
2560 Alvdal, tlf. 62 48 80 80

H A M A R
Engens Varmeforretning A/S
2316 Hamar, Tlf. 62 52 38 90

www.edvardsen-elektro.no
Tlf. 62 51 86 00 / 994 22 182

Tlf: 913 42 837 / 908 83 900
www.kvarberg-as.no

Mellem Bygg og Interiør AS

Øyhovden Invest AS

2120 Sagstua, tlf. 62 97 88 10

Stangeveien 111, 2306 Hamar

R I N G S A K E R

PMS:116c

Tlf. 62 54 32 00
Fax: 62 54 32 01

N O R D - O D A L

Bilskade og lakk – Lastebillakkering
Tlf: 95496000 • Web: www.westrum.no

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

Vangsvegen 143, 2321 Hamar
Tlf. 62 54 36 20

Vi ønsker å takke alle våre annonsører!
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Lynaksjon havnet i mediene
Mediene sto i kø da NHFU Oslo arrangerte stilledemonstrasjon mot filosofen Peter Singer.
Av: Ida C. Freng

Hundrevis av mennesker sto i kø for å komme inn på forelesningen, da den kontroversielle moralfilosofen Peter Singer skulle
holde årets første Exphil-forelesning på Chateau Neuf på Universitetet i Oslo. På utsiden av bygget sto imidlertid mediene i kø for å
snakke med NHFUs nestleder Ida Hauge Dignes og medlem Marie
Karlsen, begge studenter ved universitetet.
Sammen med blant andre Oddvar Skogsletten fra NHF Oslos
regionstyre holdt de en liten, men kraftfull, stille-demonstrasjon
foran utgangen.
Forelesningen Singer holdt i Oslo skulle dreie seg om dyrs moralske status. Han er imidlertid kjent og omstridt for å ha tatt til orde
for, i sin bok Practical Ethics (1979), at foreldre burde ha rett til å
benytte seg av aktiv dødshjelp til svært funksjonshemmede spedbarn, dersom ingen andre vil adoptere barnet.
– Han har ytringsfrihet og rett til å si og mene det han vil. Men
det har VI også, og derfor er vi her og viser vår motstand i dag, sier
Ida Hauge Dignes, helt uten å nøle når journalisten fra NRK retter
mikrofonen mot henne.
Medstudent og medlem i NHFU Oslo Marie Karlsen er like krystallklar når hun snakker med Aftenposten:
– Funksjonshemmede i Norge i dag, i 2017, skal ikke måtte føle
KONTROVERSIELL: Den australske filosofen Peter
behov for å forsvare sin eksistens!
Singer besøkte Oslo. 
Foto: Tony Phillips

Dele med deg
Banken med
=kundeutbytte

En gang i året deler vi ut
kundeutbytte til alle våre
kunder. Kunnskap, gode råd,
trygghet og opplevelser
deler vi med deg hele året.

sparebanken-hedmark.no
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Gamlevn. 94, 2615 Lillehammer
Sentralbord: 61052311
Vakttelefon: 97029403
E-post: rorleggern@rorleggerne.no

ahelliLBevegelighet.
53 .tgKomfort.
irtsuSikkerhet.
dnI
i-le@tsop
Mercedes-Benz Vito en flerbruksbil som gir deg masse plass og komfort på
korte og lange turer. Det lagt stor vekt på sikkerhet og komfort i den rikholdige listen av standard- og ekstrautstyr. Uansett ønske lager vi bilen akkurat
slik du vil ha den, vi kaller det lukseriøs skreddersøm. Sett ditt personlige
preg på bilen og nyt kjøreturen i din nye Vito.

ni-le.www

Forbruk blandet kjøring: 0,64 liter pr/mil. CO2-utslipp: 169 g/km. Importør: Bertel O. Steen AS.

Bertel O. Steen Lillehammer Motorcentral AS,
Industrigata 58A, Lillehammer,
tlf. 61 27 16 60, www.boslillehammer.no

Vi har i dag lærlinger i følgen
Industrigt. 35 Lillehammer • Tlf. 61 25 60 50
post@el-installasjon.no

www.el-installasjon.no

Wiesesgt 3
www.hb-el

Pukk og grus
Hovemoen Grustak: 61 27 06 30
Øyer Grustak: 90 16 64 20
Storgt. 68A - 2609 Lillehammer - Tlf. 61 24 67 10
Åndalen Pukkverk: 61 14 07 70
Faks: 61 24 67 14
post@oogs.no
Lillehammer Pukkverk: 45 23 76 64

E-post: litragrus@veidekke.no
www.litragrus.no

NHF Innlandet

Nybygg
Tilbygg
Restaurering
Rehabilitering
Betongarbeid

Tlf: 61 23 6001
Mob: 416 69 354
Dahlemoen 22, 2670 Otta
www.rsbygg.no – post@rsbygg.no
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VIL HJELPE: – Vi prøver å finne løsninger som begrenser utfordringene, sier Carl Bergsvik fra NAV.
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Foto: Jo E. Brenden

– Ta tak i din egen sak
Carl Bergsvik er arbeidslivscoach hos NAV. Han mener mange funksjonshemmede
kunne ha vært ute i jobb om de bidro mer i sin egen sak.
Av: Jo E. Brenden

– Hovedrådet er jo å kontakte NAV. Men prøv på
forhånd å definere hva du selv ønsker. Hva føler du at
du kan gjøre, og hva trenger du hjelp til? Ved å bidra
selv og ta eierskap i din egen sak, så får Nav noe å
jobbe med, sier Carl Bergsvik fra NAV Arbeidslivssenter
Hedmark.

– Må vite mer
Han snakket både om de ikke-synlige funksjonsnedsettelsene og om tilrettelegging i arbeidslivet for ungdom
med funksjonsnedsettelser under «Slipp oss inn!»konferansen på Scandic Hamar i høst.
Hans jobb er å følge opp arbeidsgivere som tar
inn personer under 30 år med forskjellige former for
funksjonsnedsettelse.
Bergsvik bistår også de lokale NAV-kontorene i vanskelige enkeltsakene, og har ofte rollen som motivator.
– De sakene som er vanskeligst er de hvor arbeidssøkeren selv ikke klarer å definere sine egne
ønsker eller behov. Da føler jeg at vi skyter i blinde.
For vi i NAV har egentlig en del muligheter. Vi samarbeider tett med NAV Hjelpemiddelsentralen, med flere
instanser og eksterne samarbeidspartnere. Men vi må

vite hva vi skal jobbe med, forklarer Bergsvik.
– Hvordan jobber dere med funksjonshemmede?
– Vi prøver å finne løsninger som begrenser utfordringene. Det krever oppfølging fra oss, og det krever en innsats fra arbeidstakeren eller arbeidssøkeren.
Det handler om å gjøre det beste ut av situasjonen.
– De sakene som imidlertid er vanskeligst å lykkes
med er der hvor noen sliter psykisk. Det «synes ikke
på utsiden», og de klarer heller ikke selv å definere
utfordringene, fordi de ofte ikke vet hvorfor de ikke
fungerer. Da er det ekstra viktig med motiverende
samtaler og bidra til å skape mestringsfølelse. Og vi
må finne ut av hva som kan gjøre at de føler seg mer
trygge ute på en arbeidsplass.

– Har handlingsrom
Bergsvik innrømmer at NAV kan komme til kort:
– NAV har dessverre ikke løsningene på alt, og
vi hadde helst sett at arbeidslivet tilpasser seg arbeidstakerne mer enn det de gjør i dag.
– På enkelte områder møter vi et regelverk som er
ganske rigid. Samtidig har vi et handlingsrom som må
utnyttes.
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Innlandsprofilen: Shaqir Rexhaj

Shaqirs neste trekk
– Det har gått litt fort i svingene, men jeg er klar til å lede, sier fungerende regionleder
i NHF Innlandet, Shaqir Rexhaj.
Av: Jo E. Brenden

Fra varamedlem i NHF Innlandet-styret i fjor, til nyvalgt
nestleder i vår, til nyutnevnt regionleder denne høsten,
mens Toril Heggen Munk er sykemeldt. Shaqir Rexhaj
bruker tiden til å sette seg inn i NHFs kampsaker.
– Jeg liker ikke å sitte stille. Føler jeg at jeg kan bidra
til noe som blir bra, så stiller jeg opp, sier Shaqir.
For hør på Shaqirs imponerende liste over verv
han innehar akkurat nå: Han sitter i brukerutvalget i
NAV Oppland. Han er styremedlem i LARS Hedmark og
Oppland. Han sitter i styret i LARS sentralt. Han er varamedlem for NHF på Beitostølen. Han er varamedlem
i Funksjonshemmedes råd i Gran kommune. Han sitter
som medlem i en gruppe som jobber med universell
utforming i Gran kommune. Og, han er varamedlem i
brukerutvalget for Hjelpemiddelsentralen Gjøvik.
– Det ligger i min natur å engasjere meg. Vi som er
funksjonshemmede kan bidra for samfunnet selv om
vi sitter i rullestol. Og det finnes alltid et forbedringspotensial der ute, ting som kan bli bedre.
Shaqir vet at engasjement kan koste dyrt. Hjemme
i Kosovo hadde Shaqir vært politisk engasjert. Det
gjorde at han havnet på kant med myndighetene.
– I det gamle Jugoslavia var kosovoalbanere fritt
vilt. Systemet var rigget mot oss albanere, som var
stemplet som terrorister, forrædere og kriminelle.
Mitt politiske engasjement var et problem for myndighetene. De var nådeløse og dømte meg til seks års
fengsel. Da måtte jeg bare stikke av.
Han la ut på flukt i 1990, en ferd som tok han
gjennom hele Europa, med stopp i Tyskland, Sveits og
Skandinavia før han til slutt endte opp hjemme hos
sin bror i Norge, som hadde giftet seg med en norsk
dame. Han bodde på Hadeland.
I 1991 valgte han å søke asyl.

– Jeg var redd for å bli sendt hjem, men jeg trodde
samtidig at tingene ville roe seg i Kosovo. Det gjorde
det ikke.
I 1995 kjørte Shaqir i bil fra Gran mot Jaren.
– Jeg kjørte forbi en bil, og mens jeg gearet så
hengte gassen seg opp. Da jeg fikk giret ned, så fikk
jeg en kraftig sladd. Prøvde å rette opp, men gikk trill
rundt, havnet på taket og traff et bjerketre på nedsiden av veien. Bilen ble liggende på taket.
Shaqir brakk sju ribbein og fikk en alvorlig ryggmargsskade.
– Ulykken skjedde på en tid da jeg endelig var på vei
opp igjen etter en tung tid. Som kosovoalbaner hadde
jeg flyktet fra Kosovo og hadde opplevd opptakten mot
krigen som skulle komme fra Norge. Det skapte mange
bekymringer. Men privat hadde jeg blitt selvstendig
næringsdrivende og kona mi skulle åpne butikk.
Shaqir drev sammen med venner et utested som
gikk bra. I tillegg hadde han en spennende jobb i Telenor.
– Uken etter ulykken hadde vi booket inn en ferie i
Spania etter en hektisk tid, hvor jeg og kona mi skulle
få en etterlengtet pause.
Den pausen kom ikke.
– Fra å være på topp fysisk, og at jeg endelig hadde
begynt å glede meg over at jeg hadde en framtid i
Norge, så ble livet vendt opp ned. Jeg havnet helt i kjelleren, erindrer han.
Ikke bare lå Shaqir lam på sykehus. Nå kom krigen i
hjemlandet for fullt.
– En forferdelig tid med dobbeltbekymringer. Oppe
i alt dette kom beskjeden fra legen min om at jeg kom
til å forbli lam resten av livet, for skaden i ryggen min
var for stor. Et mareritt, sier Shaqir stille.

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

Telefon:

Sted/dato:
Underskrift:

SMS: Send NHF MEDLEM til 2160
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«Jeg havnet helt
i kjelleren»
Shaqir Rexhaj

Shaqir Rexhaj
Alder: 51
Bosted: Brandbu
Sivilstatus: Gift med Vigdis
Woldengen. To barn fra
tidligere: Dardan (29) og
Valdrin (28). Stedatter Ida.
Barnebarn Felix og Fia.
Verv: Fungerende regionleder NHF Innlandet.
På Sunnaas traff han mange nordmenn, som ble gode venner.
– Noen av de henger jeg fortsatt
med i dag. Og jeg bestemte meg på et
tidspunkt at man må kjempe, ikke gi
opp. For mange gjør nettopp det: Gir
opp. Jeg måtte tenke på barna mine,
og familien. Glemme meg selv oppe i
alt det negative.
I dag lever 51-åringen et rikt og
aktivt liv:
– Medisinene mot smertene er blitt
bedre, slik at også jeg fungerer bedre.
Og jeg elsker å holde meg aktiv. Jeg
trener alt mulig: Sykling, pigging, ski,
sitski og litt styrke. Treningsiveren
henger igjen fra da jeg var barn. Jeg
er vant med systematisk trening fra
tiårsalderen. Kall det en blanding av
vane og avhengighet.
I 22 år har Shaqir vært med sin Vigdis. Han følger med på de voksne sønnene Dardan og Valdrin, som spiller
fotball, stedatteren Ida og barnebar,a
Felix og Fia.
– Jeg er glad i spille sjakk. Og
omgås venner. Jeg er veldig sosial.
– Og nå får NHF mer av tiden din?
– Ja, NHF er en kraftig organisasjon med et godt styre. Jobber vi riktig
nå, så kommer vi til å forandre mye i
samfunnet som ikke fungerer.
– Jeg er så glad i den nye strategien, som blant annet innebærer
mer samarbeid på tvers av organisasjonene. Samarbeid med alle andre
foreninger og organisasjoner er veien
å gå for at vi skal kunne oppnå våre
mål og være en del av samfunnet, på
lik linje med andre.
Neste Innlandsprofil:
Christoffer Kongshaug
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– Snakk om tilrettelegging
– Man kommer langt med god kommunikasjon, mener Amund Hagejordet, som fikset
drømmejobben hos Eidsiva Bredbånd.
Av: Jo E. Brenden

I forrige nummer av Innlandsposten fortalte vi om
det unge NHF-medlemmet Amund Hagejordet, som
til tross for en funksjonshemning etter en stupulykke,
i dag er i jobb som analysemedarbeider hos Eidsiva
Bredbånd.
Amund ble invitert til en dagskonferanse om ungdom og inkluderende arbeidsliv, i regi av NHF Innlandet, på Scandic Hamar.
Foran representanter for NAV og Hedmark
hjelpemiddelsentral og unge funksjonshemmede,
fortalte han sin historie. Om hvordan han ordnet seg
jobb. Og om hvordan arbeidsgiveren har skapt en arbeidsplass som gjør at han får gjort arbeidsoppgavene
som pålegges han:
– I mitt tilfelle var det ikke mye tilrettelegging som
krevdes, selv om jeg sitter i rullestol. Eidsiva Bredbånd
ligger i et bygg som er universelt utformet. Det handlet
bare å få inn riktig PC-utstyr, tilpasset mitt behov. Og
for meg dreide det seg om en vanlig PC, med en touchpad, sier Amund.
– Det eneste som du har, som ingen andre har, er
en knagg å henge klærne dine på, sier kollega Johan
Flaa og smiler. Han jobber med forretningsutvikling i
Eidsiva Bredbånd og var med på foredraget sammen
med Amund:
– Han Amund er en berikelse for miljøet ved bedriften, slår Flaa fast.
– Vi jobber ofte ved side-om-side, med store regneark på store skjermer. Vi lærer av hverandre og vi får
løst arbeidsoppgavene våre effektivt, sier Flaa.
– I Eidsiva Bredbånd har vi en kultur der vi spiller
hverandre gode. Alle er en ressurs, sier Amund.
Kollega Johan forteller om en ganske spesiell arbeidsplass:
– Daglig ros er viktig for oss, derfor møtes alle av
ei ku når man kommer inn i logen (red.anm.: Dagros).
For alle utfører mer om de får høre at de gjør en god
jobb. Også har vi en vedstabel i lokalene. De ansette
legger i ei pinne i stabelen hver dag. Sammen bygger
vi stabelen opp, sier Flaa og fortsetter:
– Når Eidsiva Bredbånd får besøk utenfra så sier
alle at vi har det så fint. Jeg håper at de legger merke til
det fineste vi har: Menneskene.
Eidsiva Bredbånd ble etablert i 2004, har hovedkontor på Lillehammer og 145 ansatte. Hovedgeskjeften
er å bygge ut fiber i Hedmark og Oppland og i nordre
Akershus.
– Hva er dine råd til andre i din situasjon, Amund?
– Snakk godt med arbeidsgiver og forklar dine
behov. Arbeidsgiveren tjener på at du fungerer bra på
jobb. Ikke vær redd for å forklare situasjonen din eller
å stille spørsmål, er rådet fra 27-åringen.
– Men: Dette er det viktigste hjelpemiddelet vi har,

EN RESSURS: Johan Flaa mener Amund Hagejordet er en berikelse
for Eidsiva Bredbånd-miljøet.

FOREDRAG: Foran NAV-representanter og ungdommer holdt
Amund sitt foredrag, med kollega Johan Flaa ved sin side.

sier Amund og drar opp et bilde av en hjerne på PCskjermen.
– I den ligger viljen og motivasjonen til å utføre
arbeid. Og med positiv innstilling, litt pågangsmot og
et løsningsorientert tankesett, så kommer man veldig
langt.
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Her kan din
bedrift synes
NHF Innlandet

G J Ø V I K

N O R D - A U R D A L

Ø S T R E - T O T E N

Nord-Aurdal kommune

Anonym støtte

Vi støtter Norges Handikapforbund
Hedmark Oppland

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

Jernbanev. 22, 2900 Fagernes
Tlf. 61 35 90 00
www.nord-aurdal.kommune.no

LARSENS
Tlf.: 61 13 10 00

www.kroonmaskin.no

L I L L E H A M M E R

Bakken og Bakken A/S

Kongsvegen 53, 2920 Leira i Valdres
Tlf. 61 60 36 00 • www.ranheim.no

Storgt. 113, 2870 Dokka
Tlf. 61 11 33 33 • Fax: 61 11 33 37 • www.lma.no
Alt i maskiner og redskap

S K J Å K

Bismo Bilverksted AS
Vassverkvegen 8, 2690 Skjåk

Telefon: 922 13 597
V Å G Å

Industrivegen 30, 2850 Lena
Tlf. 61 16 23 10
www.toten-dekksenter.no

KONTAKT OSS

Tl f. 950 34 701 | Tl f. 476 42 8 2 7

Ø Y S T R E

S L I D R E

Sælshagadn 82,
2940 Heggenes
Tlf. 907 89 350

N O R D R E L A N D
Dokka Begravelsesbyrå AS
2870 Dokka, Tlf. 61 11 20 00

Ø S T R E T O T E N
Kolbu Bilservice AS

2847 Kolbu, Tlf. 61 16 03 03
__________________________________________________

Baakind Transport AS

2849 Kapp, Tlf. 958 01 230
__________________________________________________

D.E.T Eiendom AS
2850 Lena, Tlf. 61 16 53 50

Vi ønsker å takke alle våre annonsører!
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Ved å annonsere hos oss støtter du vårt viktige arbeid
NHF Innlandet - sammen om en ny tid

Alle våre saler er tilgjengelige
for rullestolbrukere.
Hamar Kino aksepterer
ledsagerbevis utstedt av
Hamar kommune, og andre
norske kommuner.

www.hamarkino.no
Litt ditt – vi gjør jakt,
fiske og friluftsliv
tilgjengelig for alle.

Velkommen til oss!

Steinerbarnehagen

på Hedemarken
- en alternativ
barnehage
Rudolf Steinersv. 42,
2312 Ottestad
Tlf. 62 78 28 09
E-post: hedemarken@steinerbarnehage.no
www.steinerbarnehagenpaahedemarken.com

D e s i g n m a n u a l

Vil du ha tallene på plass?
Alt fra små, skjøre tall til store, tunge
summer. Her er ingen diskriminering.

Bli venn med oss på Facebook!

Regnskapstjenester og økonomirådgivning
for deg og din bedrift.
Tollef Kildesgt. 2 • 2450 Rena • Telefon: 62 44 71 30
E-post: peto@vekstra.no

Facebook.com/nhf.innlandet
T R Y S I L

Storvegen 13, 2420 Trysil

T R Y S I L

V Å L E R

www.trysilbil.no

Høyfjellssenteret Fageråsen
2420 Trysil
www.fjellgutta.no

Trysil kommune
2420 Trysil

Tlf. 62 45 77 00
Fax.: 62 45 77 80
www.utmarkslaget.no

www.trysil.kommune.noi
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– Gir oss flere muligheter
– Utviklingen av hjelpemidler gir oss funksjonshemmede flere muligheter enn tidligere,
mener Harald Fjeldstad fra Toten.
Av: Jo E. Brenden

Han var en av mange som tok turen til Hjelpemiddelm- lighetene som nye hjelpemidler vil gi dem:
essen Innlandet i Vikingskipet i september.
– Den nye 26-årsregelen er et løft og gir flere muDen samlet 45 aktører, blant dem NHF Innlandet
lighet til å komme seg ut. Det er jo positivt, sier Fjeldsom stilte med egen stand inne i OL-hallen.
stad.
For Harald Fjeldstad, som til daglig jobber som
1. juli 2014 ble ordningen med aktivitethjelpemiddeltekniker i Gjøvik kommune, dreide det
shjelpemidler til personer over 26 år iverksatt.
seg om benytte sjansen for se på det nyeste innen
Dermed kunne personer med nedsatt funksjonfritidshjelpemidler:
sevne søke om stønad til spesialutviklede aktivitet– Jeg er personlig veldig opptatt av å kjøre sitski,
shjelpemidler, slik flere skulle kunne delta i fysisk
men er her for å se på alt annet av nyvinninger. Mye av aktivitet.
fritidshjelpemidlene som er kommet ut på markedet de siste årene,
er interessante, selv om kvaliteten
på flere av produktene, etter min
mening, kan være så-som-så. Likevel: Den tekniske utviklingen fører
til at mange funksjonshemmede
nå kan leve langt mer aktive liv
enn tidligere. Det er jo positivt, sier
Fjeldstad til Innlandsposten.
Han har siden 2013 jobbet i
50-prosentstilling med reparasjoner
og utkjøring av hjelpemidler, i tillegg
koding av trygghetsalarmer og anSentralbord: 908 96 989
net forefallende arbeid.
Postadresse: Postboks 14, 2801 Gjøvik
– Jeg stortrives i jobben. Og ved
å ha en deltidsstilling har jeg muBesøksadresse: Storgata 10, 2815 Gjøvik
ligheten til også å trene mye og leve
et aktivt liv, som jeg er helt avhengig
av, sier 35-åringen.
Han slår gjerne et slag for at
funksjonshemmede utforsker mu-

www.mjosen.as
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Mange får Extra-penger

– Det ligger penger og venter, bare man søker, sier Linda Åsheim fra NHF om ExtraExpress-ordningen. I NHF er støtteordningen blitt svært populær.
Av: Jo E. Brenden

Hos ExtraStiftelsen har man en egen tilskuddsordning
for mindre kostbare prosjekter, kalt ExtraExpress.
Linda Åsheim fra NHF-hovedkontoret brenner for
at lokallagene søker midler fra denne ordningen, og
møtte opp på NHF Innlandets høstkonferanse på Scandic Hamar i november for å orientere.

– Kjempepopulært
– Det har vært en stigende popularitetskurve for ExtraExpress siden dette startet opp som en prøveordning
høsten 2014. Vi i NHF lurte først på om dette var noe vi
skulle satse på, men det har vist seg å være lurt å søke
om penger. For det har blitt kjempepopulært hos oss,
sier Åsheim til Innlandsposten.
Det deles ut ExtraExpress-midler to ganger i året,
mars og september. Og man kan søke om beløp på
mellom 5.000 og 30.000 kroner. Hensikten med ordningen er å stimulere til frivillig aktivitet ute i lokallagene.
– I forrige runde, i september, ble det innvilget
støtte til 42 av 94 prosjekter som ble søkt om i NHFsammenheng. I vårrunden var tallet 35 av 97. Altså: En
høy tildelingsprosent.

Åsheim har anbefalt ordningen rundt omkring i
hele Norge.
– Vi var ivrige på markedsføringen i starten, men nå
går ting av seg selv. Ordningen har blitt godt kjent.
Kanskje for godt kjent.
– I mars, samme dag som fristen gikk ut, så fikk jeg
kontakt med fagsjefen hos ExtraStiftelsen. Han kunne
fortelle at NHF-søknadene nærmet seg 100 i tallet. «Er
ikke det bra, da?» sa jeg. Jeg fikk beskjed om at ikke alle
kunne holde på sånn, for da måtte de ha flere saksbehandlere, ser Åsheim og smiler.

Fikk ja
Anette Walmann Børresen og NHF Glåmdal søkte og
fikk støtte til tre av fire prosjekter:
– Vi fikk penger til «Lyspunkter i hverdagen» (12.000
kroner), der vi samlet alt fra bowling- og teaterturer til
standupshow i ett, holdningsseminaret «Møter mellom
mennesker» (30.000 kroner), som vi skal ha til våren,
og et BPA-seminar (20.000 kroner) som vi allerede har
avholdt, forteller Walmann.
– Jeg må fortelle at de fikk midlene på en onsdag
og gjennomførte BPA-seminaret dagen etter. Hårfin
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Nyansettelser i NHF
I høst er det blitt ansatt
to nye i NHF: Sadia
Jabeen Iqbal og Ingrid
Thunem (bildet).
De er formelt sett
ansatt i NHF, men skal
jobbe med prosjekter i
NHFU. Prosjektet Iqbal
skal jobbe med er fullfinansiert av Oslo kommune. Hennes jobb er
å rekruttere flere med
minoritetsbakgrunn til
organisasjonen, i Oslo.
Sadia er ansatt i en
20 prosent stilling fram
til 15. august 2018. Hun kan gjerne kontaktes
om man planlegger arrangementet eller vil ha
innspill! Prosjektet Thunem skal jobbe med er
å ha fokus på seksualitet, identitet og mangfold, både gjennom kurs og politikk. NHF har
fått midler fra Extrastiftelsen både til selve
prosjektet og stillingen.
NHF kommer til å gjennomføre tre landsdekkende kurs, det første vil skje på Hamar
og kurset våren 2018 vil skje i Tromsø. Ingrid
pendler mellom Oslo og Tromsø, og vil jobbe
både på kontoret i Oslo og noe fra Tromsøkontoret vårt.
Ingrid vil være ansatt i 20 prosent stilling i
to år.
Ta gjerne kontakt med Ingrid om du/dere
planlegger noe knyttet til disse temaene.
beregning, med tanke på at det ikke er lov å søke om
midler til arrangementer som ligger tilbake i tid, skyter
Åsheim inn.
I tillegg fikk NHF Glåmdal 30.000 kroner til tilrettelagt adkomst til Skansesletta som de søkte sammen med LARS Hedmark/Oppland og Anders Nupen
Hansen.
– Var det komplisert å søke?
– Nei. Dette var første gang vi prøve oss på ExtraExpress, og det var lett. Heretter skal vi søke om midler
ut ifra aktivitetsplanen som vi i NHF Glåmdal setter
opp to ganger i året, forteller Walmann.
– Smart, sier Åsheim fra sidelinjen.
I siste omgang med tildelinger ble det også gitt
støtte til LARS Hedmark/Oppland til dykking for bevegelseshemmede (30.000 kroner) og roing for alle
(30.000 kroner).
I 2017 skal ExtraExpress dele ut 12 millioner kroner.
I fjor delte de ut 10.
Tar man med «storebror» Extra-midler, der
beløpene er fra 30.000 kroner og oppover, så deler
Norsk Tipping gjennom ExtraStifteleen ut 227,5 millioner kroner i 2017.
– Så det finnes penger å hente der ute, sier Åsheim.

19

KONTAKTER
Regionkontorleder:
Jorun Granberg
61 10 83 10
jorun.granberg@
nhf.no
Regionsstyret:
Fungernde leder:
Shaqir Rexhaj
906 03 969
shaqirrexhaj@
hotmail.com
Styremedlemmer:
Synnøve Bratlie
62 57 80 41
408 75 342
synnbra@online.no
Kirsten Engen
924 50 739
kirsten_1946@
yahoo.no
Remi Johansen
917 79 008
remi.johansen@
me.com
Ungdomskontakt:
Christoffer
Kongshaug
995 51 537
1985kongshaug@
gmail.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.
Øystein Espelund
906 39 330
o-oespe@online.no

NHF Vågå
Kåre Bakken
916 90 344
mmoen@online.no
NHF Sel
Hans Eglum
911 28 840
heglum@online.no
NHF Løten
Steinar Aas
986 29 077
s-aas3@online.no
NHF Elverum og
omegn
Gunvor Olbergsveen
62 41 19 37
NHF Skjåk
Mari Langleite Barrusten
918 01 228
jobarrus@online.no
NHF Glåmdal
Anette W. Børresen
915 994 399
awalmann@live.no
NHF Odal
Svein Ove Svendsen
472 63 368
sveinsosv@
hotmail.com
NHF Hamar og
Omegn
Synnøve Bratlie
408 75 342
synnbra@online.no
NHF Trysil
Else Jorunn
Fuglaamoen
975 56 384
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
Magnussen
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/
Oppland
Anders Nupen
Hansen
976 43 232
anders@totalsport.no
Landsforeningen for
polioskadde
LFPS Oppland
Annelise M. Krågsrud
915 32 749
perkraag@online.no
LFPS Hedmark
Håkon Jacobsen
480 92 853
haakon.jac@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
Mona Lie
934 27 019
monalie.1970@
gmail.com

Norges Handikapforbund Innlandet
Storgata 14, 2815 Gjøvik
Tlf.: 61 10 83 10
nhf.innlandet@nhf.no
facebook.com/nhf.innlandet
facebook.com/einarstun
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ORDNET PREMIER. Frank Erik Thomas i NHF Elverum og Omegn gleder seg til å selge lodd.

Foto: Jo E. Brenden

Premiedryss til 30.000

– Endelig skal vi ha et skikkelig huslotteri igjen, sier styremedlem Frank Erik Thomas i
NHF Elverum og Omegn. Han og laget har ordnet en skikkelig premiefest.
Av: Jo E. Brenden

Frank Erik Thomas drømte om å vekke til live en gammel tradisjon i NHF Elverum og Omegn, med såkalt
huslottteri, og fikk litt «blod på tann» da han startet
jobben med å dra i gang lotteriet.
– Jeg begynte å ta kontakt med folk som kunne gi
premier til lotteriet via epost og sosiale medier, og folk
og bedrifter var veldig flinke til å donere premier, sier
Thomas og smiler.
Faktisk så flinke at nå sitter laget med et lotteri med
premier for over 30.000 kroner!
– Vi har rundt 65 gevinster som folk kan vinne. Den
største gevinsten har en verdi på 6.000 kroner. Det er
et fantastisk oljemaleri på trykk, gitt av Hildes Galleri –
Himmelske Landskap. Maleriet er 60 ganger 50 centimeter bredt, med ramme.

Og NHF Elverum og Omegn går nye veier også for
å få tak i loddkjøpere. De har nemlig opprettet et eget
Vippsnummer, 93817324, hvor folk kan sende inn
penger:
– I Vipps-meldingen skriver de navn og telefonnummer, så fører vi de inn i loddbøkene være. Det koster
fem kroner per lodd, opplyser Thomas.
Foruten Vipps så skal medlemmene selge lodd
utenfor butikker og på kjøpesenter i lokallagets region,
som dekker Elverum, Åmot, Våler og Åsnes.
Trekningen skjer i slutten av mai. Alle vinnere blir
kontaktet.
– Hva går overskuddet til?
– Driften av lokallaget vårt, som dekker et stort geografisk område og som har mange medlemmer.
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