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REGIONLEDEREN MENER

Mye har skjedd hos
oss i NHF Innlandet de
siste månedene, både
på godt og ikke minst
vondt.
Av Shaqir Rexhaj,
regionleder

Det er med ydmykhet og pågangsmot vi nå tar fatt på
jobben med å drive NHF Innlandet videre.
Etter en lang sommer og høst vant NHF til slutt saken om dagens hjelpemiddelordning, som nåværende
regjering vil flytte over til kommunene. Dette var en
veldig viktig og stor seier for oss. Hjelpemiddelordningen er for mange en forutsetning for et aktivt og verdig
liv, og vi sa tydelig fra at den ikke skal tukles med.
Etter en opptur kommer ofte en nedtur, er det noe
som heter, og det gikk ikke så langt tid før det smalt
i andre enden. Da mistet vi vår kjære Toril Heggen
Munk. Leder av regionstyret i NHF Innlandet, nestleder
i sentralstyret, en ekstremt dreven og kunnskapsrik
person og en av våre viktigste støttespillere, som har
gjort en formidabel jobb i mange år. Dette var en svært
trist beskjed å motta, en stor nedtur og en veldig dårlig
start på året 2018.
Hva gjør man så når man mister så mye kunnskap,
erfaring og ikke minst en kjær person? Realiteten er
at vi ikke har noe annet valg enn å samle kreftene og
å se framover. Dette betyr at vi på mange måter må
begynne helt på nytt, og faktum er at dette er veldig
utfordrende. Samtidig så gir dette også muligheten til
å gjøre ting på nye måter og gjør at vi må stå samlet
og dra i samme retning for å få det til. NHF Innlandet
er innstilt på å fortsette for fullt med å implementere
NHFs nye strategi for 2017–2021 hvor samarbeid på
tvers av organisasjoner og satsing på ungdom er to av
de viktigste temaene. Vi er veldig ydmyke med tanke på
hvilket ansvar vi har framover, men jeg føler at vi har
et sterkt team at og vi er klare til å ta fatt på oppgaven.
Jorun, regionkontorlederen vår, får nå hjelp av vår nye

organisasjonskonsulent, Jørgen Wien; en ung og lovende mann som vi har veldig stor tro på at kommer til
å gjøre en god jobb for oss. Han har allerede kommet
godt i gang på flere felt, som med å samle ungdommer
for å legge planer om forskjellig prosjekter og arbeid
med viktig politiske saker framover.
Et annet viktig punkt i den nye strategien er å være
der folk er. Dette kan ha sine praktiske utfordringer
i en region som er så geografisk stor som Innlandet,
men i den kommende perioden skal vi forhåpentligvis
treffe mange av dere som er medlemmer og mottar
Innlandsposten.
I løpet av februar og mars skal vi besøke mange av
lokallagene på årsmøtene deres, og 6. og 7. april håper
vi å se så mange som mulig av dere på vårkonferansen
til NHF Innlandet på Hamar.

Innlandsposten
elektronisk?
Ønsker du å motta Innlandsposten kun elektronisk og ikke i posten? Vi sender gladelig ut
Innlandsposten i posten til våre medlemmer, men
hvis du av en grunn skulle ønske å kun motta den
elektronisk, så åpner vi nå for denne muligheten.
I så tilfelle bes du kontakte jorgen.wien@nhf.no,
så skal vi sørge for at du mottar en elektronisk
utgave av Innlandsposten i fremtiden.
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JORUNS TANKER

2018 er allerede godt
i gang. Det er mars og
vi kan begynne å vente
på våren. Starten på
året ble imidlertid
vond og trist.
Av Jorun Granberg,
regionkontorleder

Vi visste at regionleder Toril var veldig syk av kreft,
men det gikk uansett mye raskere enn vi hadde trodd.
Savnet er stort. Ikke bare i Innlandet, men i hele organisasjonen. Vi har mistet mye kompetanse og ideologisk kraft. Det er ingen tvil om at vi må bruke tid for å
bygge opp igjen den kompetansen som Toril hadde på
så å si alle områder innen arbeidet vårt.
Kompetanse er viktig, men det vi savner aller mest
er uansett mennesket Toril. Tøffe, rause, varme og
inkluderende Toril. Jeg møtte henne første gang på
jobbintervjuet i november 2015, og det var et jobbintervju helt ulikt alle andre jeg hadde vært på. Toril
var utradisjonell, skarp i replikken, og hadde en stor
humoristisk sans. Jeg likte henne umiddelbart. Siste
gang jeg så henne var i slutten av november. Da var jeg
hjemme hos henne på Ottestad. Hun serverte nystekte
sveler med all slags tilbehør, vi drakk te og Toril var
optimistisk for veien videre. I dag er jeg en av svært
mange som kjenner at vi savner henne veldig.
Nå må vi alle jobbe videre for å oppfylle Torils
kampsak, et likestilt og likeverdig samfunn for alle.
Med ny regionleder Shaqir på plass, er regionstyret
og kontoret på god vei inn i planleggingen av året. Vi
var så heldige å få Jørgen på plass på kontoret fra 15.
januar, det er vi veldig glade for. Årsmøtene rundt om
er i gang, og vi klarer å få besøkt de aller fleste av dem
som ønsker besøk.
I skrivende stund er vi i gang med å sette opp program for Vårkonferansen 2018, som avholdes 6. - 7.
april på Scandic Hamar. Her blir rehabiliteringsområdet et av hovedtemaene, og vi skal også jobbe videre

med den nye strategien og det interessepolitiske programmet. Forbundsleder Arne Lein kommer på besøk,
og kvelden brukes på sosialt samvær. Vi oppfordrer
alle lag til å delta disse dagene. Det er inspirerende
og motiverende å møtes fra ulike deler av regionen,
og vi kan gå tilbake til lokallagene med ny giv og ny
kunnskap som vi kan spre videre til vårt eget lokallag.
At arbeidet i lokallagene er viktige, er det ingen
tvil om. Et svært godt eksempel på det, er jobbingen
på hjelpemiddelområdet i 2017. Her jobbet mange
lokallag meget godt, sendte postkort og brev til kommunene sin og tok opp saken i kommunale råd. Lokallagene var sterke bidragsytere til seier i hjelpemiddelsaken, og det er et viktig signal om at god jobbing
nytter.
Vi sees i april på Hamar!

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

Kom seg til Paralympics � side 18-19
Innlandsposten nummer 1 ● 2018

4

Medlemsblad for Norges Handikapforbund Innlandet

JØRGENS HJØRNE

Den første måneden
ved regionkontoret på
Gjøvik har vært både
intens og svært lærerik, og under kyndig
veiledning fra Jorun
har det gått fint.
Av Jørgen Wien,
organisasjonskonsulent

I midten av januar hadde jeg min første arbeidsdag i
Norges Handikapforbund og i løpet av de fire første
ukene har jeg, i tillegg til å få innføring i de daglige
arbeidsoppgavene, deltatt på SAFO-konferanse på
Gardermoen, LARS VinterCamp på Golsfjellet og besøkt
NHFs hovedkontor i Oslo. Inntrykkene jeg sitter igjen
med etter denne perioden er mange og positive. Det
gleder meg å se det sterke engasjementet hos folk,
enten det gjelder brukerrepresentasjon, BPA, eller om
det er på snøscooter og SitSki på fjellet.
Selv har jeg fått ansvar for et bredt spekter av arbeidsoppgaver i jobben som organisasjonskonsulent,
men jeg må innrømme at det er ett arbeidsområde
som står mitt hjerte nært; ungdomsarbeid. Lokallagene
og landsforeningen innenfor NHF sitter på svært mye
kunnskap, erfaring og tradisjoner, og dette er viktig å
ta vare på og videreføre. Samtidig er et av hovedpunktene i NHFs strategi for 2017-2021 det å satse ungt.
Jeg tenker at det å satse ungt betyr å se til ungdom-

men, hva de er opptatt av og hvordan vi kan gjøre ting
på deres premisser. Jeg er av den tro at det vil kunne
skape engasjement og tilhørighet, så gjenstår det å se
om jeg har rett.
I februar hadde jeg gleden av spise pizza med
noen av de engasjerte unge i regionen, og vi har
flere arrangementer på trappene. På vårkonferansen
på Hamar 6. og 7. april er det gratis påmelding for
medlemmer under 30 år, og det vil bli noe eget opplegg for de unge som kommer. I august er det storbyweekend i Stavanger for unge fra hele landet. Leser
du dette og har lyst til å være med? Ikke nøl med å ta
kontakt med meg!
Et annet punkt i NHFs nye strategi er å være der
folk er, og dette ser jeg på som viktig. Jeg har forstått
at mars måned i NHF er synonymt med årsmøter, og
jeg ser frem til å reise Innlandet på kryss og tvers for å
være med på møtene.
Jeg håper vi ses!

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

ahelliL 53 .tgirtsudnI
i-le@tsop

ni-le.www
Vestvegen 150, 2847 Kolbu
Tlf: 61 16 52 00 | www.totentre.no

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

www.el-installasjon.no

Wiesesgt 3 - 2609
www.hb-elektro.n

Storgt. 68A - 2609 Lillehammer - Tlf. 61 24 67 10
Faks: 61 24 67 14
post@oogs.no

2635 Tretten.
e-post: post@gillebe

Trehjørningen Industriområde,
Trehjørningen Industriområde,
Engomsvingen 4, 2323 Ingeberg
Engomsvingen 4, 2323 Ingeberg
Trehjørningen Industriområde,

Avd: Elverum

Forestia AS

Tlf. 62 53
82 50
Engomsvingen
4, 2323
Ingeberg
Tlf.Avd:
62 Raufoss
53
82 50

Damvegen 31
2435 Braskereidfoss,

www.netco.no

forestia.kundesenter@byggma.no

Fax. 62 53 82 59
Fax. 62 53 82 59
Tlf.
62 53 82 50
www.netco.no
www.netco.no
Fax.
62 53 82 59

Tlf. 38 13 71 00

Ved å annonsere hos oss støtter du vårt viktige arbeid
NHF Innlandet - sammen om en ny tid
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Toril Heggen Munk sovnet stille inn i sitt eget hjem 1.
januar. Vi minnes henne med stor takk og respekt for
det som hun har fått utrettet gjennom sitt liv.
Toril har helt fra ungdommen av vært engasjert i
Handikapforbundet. Engasjementet startet i Handicapidretten tidlig på 60 tallet. Fra da av og fram til sin død
har engasjementet vært stort og kontinuerlig. Hun har
tatt på seg mange ulike tillitsverv, ved sin død var hun
leder for Handikapforbundets regionstyre i Innlandet
og nestleder i Norges Handikapforbund nasjonalt.
Det som preget Toril var først og fremst hennes engasjement for enkeltmenneske. Hun ble kontaktet av
personer som av ulike grunner hadde fått utfordringer
i forhold til offentlig hjelpeapparat. Hun gav råd, ble
med på møter, og stod sammen med mennesker for å
forsøke å løse opp i mangfoldige og ulike typer problemstillinger. Enten det var i forhold til kommuner, i
forhold til helsetjenester eller ytelser og praktiske løsninger i forhold til NAV. Det er mange som fant fram til
løsninger takket være innsatsen og rådene som Toril
gav.
Toril engasjerte seg i lokalpolitikken og satt i kommunestyret. Også i disse sammenhengene engasjerte
hun seg for å fremme et samfunn som inkluderte og
fremmet likestilling for alle. Engasjementet hadde utspring i at alle mennesker hadde like stor rett til å være
en del av fellesskapet, og ikke bli satt på noe sidespor.
Hun så urettferdighet som skjedde, og hun sloss mot
urettferdighet.
Det samme engasjementet hadde hun med seg
inn i utallige møter, arbeidsgrupper innenfor NAV, i
Fylkeskommunalt råd for personer ned nedsatt funksjonsevne, innenfor helsetjenesten, eller hvor det var
hun ble involvert og engasjert. På vegne av Handikapforbundet satt hun i ulike nasjonale råd og utvalg. Hun
strakk seg langt for å kunne bidra der hun mente hun

hadde noe viktig å bidra med. Hun var alltid opptatt av
enkeltmenneskets rett til å få nødvendige tjenester og
løsninger som kunne bidra til at det enkelte menneske
fikk leve fullverdige og selvstendige liv.
Vi som på ulike måter har hatt gleden av å få jobbe
sammen med Toril ble smittet av hennes livsglede,
engasjement, humor og dype respekt for den enkelte.
Hun har betydd usigelig mye for mange av oss. Hun
var et varmt menneske som så den enkelte. Hun
inkluderte og skapte glede og begeistring, og ikke
minst var hun tydelig i sin tale mot urett og urettferdighet, og hun vant respekt i mange miljøer nettopp
fordi hun hadde et brennende engasjement mot urett
og for rettferdighet.
Toril har betydd svært mye for Handikapforbundet gjennom de ulike vervene hun har hatt, og ikke
minst gjennom hele sin væremåte. Toril har alltid vært
inkluderende og raus med humor, hun har hatt mye
livsglede og entusiasme.
Torils død er et stort tap, for mange enkeltmennesker, for organisasjonen og for hele handikapbevegelsen, eller «rørsla» som hun pleide å omtale bevegelsen som. Men ikke minst for hennes mann Ole og
datteren Sofie. Våre tanker går til dem spesielt.
Toril vil bli dypt savnet. Hennes gode humør, klare
tanke og gode replikk er minner vi har med oss videre.
Vi ble glad i henne, og hun var glad i oss. Toril har satt
dype spor etter seg – spor som vi i etterkant kan se etter når vi står overfor nye valg og utfordringer.
I takknemlighet lyser vi fred over Torils gode og
varme minne.
På vegne av Norges Handikapforbund
Arne Lein
Forbundsleder Norges Handikapforbund
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Fra Bosnia til NHF Innlandet

Her er den nye organisasjonskonsulenten i NHF Innlandet: Jørgen Wien.
Av: Jo E. Brenden

– En veldig fin jobb, sier NHF Innlandets nyansatte
organisasjonskonsulent, Jørgen Wien.
26-åringen har en spennende CV og en karriere
som gjorde at han ble et naturlig valg blant over 40
søkere. Nå er han på plass på regionkontoret på Gjøvik
sammen med regionkontorleder Jorun Granberg.

Bosnia-opphold
Jørgen kommer opprinnelig fra Raufoss, men har bodd
en årrekke i Oslo og Bosnia.
– Hvordan havnet du i Bosnia?
– Jeg har tatt en mastergrad i sosialantropologi,
og da velger man seg et område og et tema som man
forsker på. I forbindelse med feltarbeidet til masteroppgaven om etnisk forsoning og relasjoner blant unge i
etterkrigstiden, fikk jeg mulighet til å flytte til Bosnia.
Jørgen vendte hjem etter seks måneder. Etter en
periode i Oslo så søkte Jørgen på et praktikantopphold
i den norske ambassaden i Sarajevo. Dermed kom han
tilbake til Bosnia for et nytt halvår.
– På mange måter har det vært en spennende erfaring, og jeg har sett hvordan folket har det der nede,
på godt og vondt.
Ellers driver Jørgen med norskkurs for fremmedspråklige.
Undervisningen, som skjer på nett og i voksenopplæringens lokaler, skal han fortsette med:
– En godt supplement til 70-prosentstillingen jeg
har fått hos NHF Innlandet.

Vil jobbe med unge
– Hvorfor ble det NHF?
– Jeg har litt erfaring fra ulikt organisasjonsarbeid,

blant annet med en organisasjon som jobber med å
finne savnede personer i etterkant av konflikt og krig.
Gjennom studiet mitt og alt det andre jeg har drevet
med, så finnes det et engasjement og et ønske om å
bidra til å skape et åpnere samfunn. Den muligheten
fant jeg hos NHF.
– Også følte jeg at sju år borte fra Innlandet var
nok. Når man bor langt vekk så blir man nostalgisk og
hjemmekjærligheten blomstrer, sier Jørgen og smiler.
– Hvordan reagerte du da du fikk jobben?
– Som nyutdannet samfunnsviter så har man i seg
en naturlig pessimisme rundt det å få en relevant jobb.
Men, så fikk jeg en veldig spennende og fin jobb. Det
er klart at det var en positiv overraskelse.
Nå bruker Jørgen tiden aktivt på å sette seg godt
inn i NHF og NHF Innlandets virke.
– Det er mye å sette seg inn i, for det er et bredt
spekter av arbeidsoppgaver. Jeg ivrer særlig etter å
komme i gang med å jobbe mot ungdom. Det er ingen
hemmelighet at snittalderen i NHF er høy. Vi må lage
en arena hvor de unge i organisasjonen kan møtes. I
første omgang handler det nok om å lage uformelle
møteplasser; møtes og spise pizza, spille bowling eller
andre aktiviteter.

Bosnisk kjæreste
– Hva kan du si om deg selv privat?
– Akkurat nå bor jeg på Raufoss, i barndomshjemmet. Jeg har en kjæreste som kommer fra Bosnia og
som ikke bor i Norge fast. Fritiden går med til fotball
og fisking.
– Sånt sett: Topp å være tilbake i Innlandet.
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Alle våre saler er tilgjengelige
for rullestolbrukere.

Tunet Elverum AS

Gamle Trysilvei 3B, 2406 Elverum
Tlf.: 624 32 090
facebook.com • tunet-elverum.no
Litt ditt – vi gjør jakt,
fiske og friluftsliv
tilgjengelig for alle.

Steinerbarnehagen

Hamar Kino aksepterer
ledsagerbevis utstedt av
Hamar kommune, og andre
norske kommuner.

www.hamarkino.no
Velkommen til oss!

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

Vi er på www.scandichotels.no/ringsaker
og treffes på ringsaker@scandichotels.com
eller telefon 623 50 100

Montebellosenteret er en nasjonal helseinstitusjon for
kreftpasienter og deres pårørende. Alle som har eller
har hatt kreft kan få opphold ved Montebellosenteret.
Fellesskapet er verdifullt og gir rom for erfaringsutveksling med andre i tilnærmet lik situasjon.
Det vektlegges rekreasjon og fritid i alle kurs.
Kurstedvegen 5, 2610 Mesnali, Tlf 62 35 11 00
post@montebello-senteret.no
www.montebellosenteret.no

Vi ønsker å takke alle våre annonsører!
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Populær «slagkafé» på Gjøvik
I februar avviklet Landsforeningen for slagrammede «slagkafé» på kafeen i Storgata 10.
Av: Jo E. Brenden

Det ble en hyggelig seanse.
– Det ble snakket om «løst og
fast». Deltakerne utvekslet gode og
dårlige erfaringer som den enkelte
hadde etter «slaget», og de som
var med på seansen lærte mye av
hverandre, sier Leif-Erik Engen.
Han mener kafé-treffene fyller
en viktig funksjon:
– Det er viktig å komme ut og
komme sammen med andre i

G J Ø V I K

Foto: Leif-Erik Engen

samme situasjon.
– For mange er det sosiale samværet nyttig, og ikke minst koselig.
Landsforeningen for slagrammede

N O R D - A U R D A L

Ø S T R E - T O T E N

Nord-Aurdal kommune

Barhytta AS

Vi støtter Norges Handikapforbund
Hedmark Oppland

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

i Oppland har «slagkafé» fast den
første mandagen i måneden. Der
er slagrammede og pårørende
velkomne, sier Engen.

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

LARSENS
Tlf.: 61 13 10 00

Bakken og Bakken A/S

Holberg Bygg AS
Gottåsvegen 6, 7623 Ronglan

Tlf. 74 08 93 10
915 34 690

L I L L E H A M M E R

www.opplandstrafikk.no

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

N O R D R E

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

Dahlemoen 22, 2670 Otta
Nybygg
Tlf. 61 23 60 01
• Mob: 416 69 354
Tilbygg
www.rsbygg.no
- post@rsbygg.no
Restaurering
Ø Y S T Rehabilitering
R E S L I D R
Betongarbeid

2910 Aurdal, tlf. 61 36 52 12

Ola Bergum Transport
og Verksted AS

L A N D

S E L

N O R D - A U R D A L
Aurdal Fjordcamping og Hytter AS

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

Byggtjenester Steinmann
Øverskreien 295
2848 Skreia
Tlf: 96725114

E

Furulund Konsult AS
2850 Lena

Tlf: 61 23 6001
Mob: 416 69 354
Dahlemoen
22, 267082,
Otta
Sælshagadn
www.rsbygg.no – post@rsbygg.no

2940 Heggenes
Tlf. 907 89 350

Kjørkjelinna 202, Balke Gård 2848 Skreia
Tlf: 61 16 84 20
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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

NHF Innlandet

Vi ønsker å takke alle våre annonsører!
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ER BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA)
INTERESSANT FOR DEG?
Ta kontakt med en av HAV´s rådgivere i dag!

HAV BPA
Vi vil gi den enkelte tjenestemottaker en god og meningsfull hverdag. Alt vårt
arbeid er basert på vår visjon om å skape en lettere hverdag med BPA. Vi legger
stor vekt på at den enkelte tjenestemottaker selv bestemmer hvordan dagen
skal være. Vi vet verdien av gode relasjoner til tjenestemottaker, ansatte og
oppdragsgiver, som totalt sett gir deg ett bedre tilbud.
HAV AKTIV
Hav Aktiv er for deg som ønsker å være mer i aktivitet. Alt fra sit-ski, ski pigging,
basket, sykling etc. Vi gir veiledning ift. til aktivitet og opplæring.
HAV FUNKSJONSASSISTANSE
Ordningen med funksjonsassistent er et nytt brukerstyrt virkemiddel for
funksjonshemmede arbeidstakere. Nødvendig assistanse skal sørge for at
du kan få eller beholde ordinært arbeid.

Bygdøy allé 23 • 0262 Oslo • Tlf. 45 22 22 88 • E-post: hav@havas.no • www.havas.no

HØR MED OSS OM FORDELSAVTALER
OG SERVICE-AVTALER

ATTO

HE HJELPEMIDDEL
EKSPERTEN AS

by Movinglife

atto

HE HJELPEMIDDEL
EKSPERTEN AS

Den perfekte scooteren på
ferie, shopping eller andre turaktiviteter. Kom deg ut med
ATTO og nyt dagene.

Se verden og bli sett med Atto!

Atto er en 3hjuls scooter med unike egenskaper. Atto fremstår i full størrelse som en robust
og stilren scooter. Produktet kan enkelt legges sammen. Det gjør at man trenger minimal
lagringsplass for å oppbevare produktet. I tillegg kan Atto deles i 2 slik at den enkelt og
på en energibesparende måte kan fraktes.

RAIZER

by Liftup
En ny patentert løftestol som er
en rask, sikker og mobil løsning når
en person har falt og trenger hjelp
til å komme seg opp igjen.

GATSBY
by Vintage mobility
Scooter med personlig preg og
egen sjarmerende stil, Sveitsisk
kvalitet som går inntil 5 mil,
toppfart er 9,9 km.

Produktet har flere detaljer det er verdt å merke seg. Armlenene kan enkelt slås inn og
skjules hvis det ikke er behov for disse. Atto leveres med USB ladeutgang og du kan enkelt
justere høyde på sete etter dine behov.

OGFRAM
BygdøyOPP
allé 23 • 0262 Oslo • Tlf. 45 21 21 52 • E-post: post@dinehjelpemidler.no • www.dinehjelpemidler.no
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Innlandsprofilen: Christoffer Kongshaug

På ungdommens side
– Det vil ta tid, men det gjøres nå mye godt ungdomsarbeid i NHF, sier NHF Innlandets
ungdomskontakt, Christoffer Kongshaug.
Av: Jo E. Brenden

– Jeg kan vel kalles ungdom på overtid, sier Christoffer
Kongshaug og ler.
Under årsmøtet i fjor ble Eina-mannen valgt til å
være ungdomskontakt i NHF Innlandet. Tittelen, sett i
lys av at han selv er blitt 33 år, får han til å humre. Like
fullt tar han vervet på høyeste alvor, og er godt i gang
med jobben som har som mål å gjøre NHF Innlandet
«yngre».
8. februar ble det dratt i gang pizzakveld på Gjøvik.
Fem kom på samlingen.
– Planen var rett og slett å spise pizza, skravle litt
og høre litt om tankene rundt veien videre for NHF
Innlandet. Det ble en veldig hyggelig og sosial kveld. Vi
fikk i alle fall avdekket at det er et engasjement der ute
også blant de unge, sier Christoffer.
Og det er på dette nivået han ønsker å holde ungdomsarbeidet i NHF Innlandet i tiden framover:
– Det bør være uformelt. Man skal ikke gå ut for
hardt og kreve for mye. Det er ikke mye funksjonshemmet ungdom å ta av i Innlandet. I vårt distrikt
ville vi kanskje ha fått tak i tre engasjerte sjeler som
hadde måttet jobbe hardt for å få opp et regionlag av
NHFU. Dermed blir jobben tøff for de få som påtar seg
verv. Derfor er det langt viktigere å skape uformelle
møteplasser og ta det derfra. Det skal være lystbetont,
og ikke innebære for mye jobb å være medlem i NHF.
Christoffer er født med cerebral parese. Han har
tidligere engasjert seg fem år i CP-foreningen. Men for
to år siden ville han ha et lite miljøskifte. 33-åringen
ble oppringt og utfordret til å være med å bygge opp
ungdomsarbeidet i NHF Innlandet:
– Jeg syntes NHF virket interessant, men hadde ikke
hatt så mye med foreningen å gjøre. Jeg så på det som
en utfordring å prøve noe nytt og ville treffe nye folk.

Og jeg oppfattet at det var et spennende forbund.
Første møte var imidlertid et lite sjokk:
– Jeg ble rett og slett overrasket over den høye
snittalderen. Førsteinntrykket var at man ikke satt
med noen filosofi rundt det å rekruttere flere unge,
og at man skulle ha begynt dette arbeidet for mange
år siden. Derfor er strategien med å satse på de yngre
veldig viktig. Jeg ser at det trengs.
Han ber folk om å vise tålmodighet:
– Det kommer til å ta tid, og dette er ikke gjort på
en-to-tre. Men vi må finne fram til det som engasjerer
og lokker unge funksjonshemmede mellom 18 og 30
år. Jobben er i gang. Ting er på glid.
– Hva mener du skiller i tankesettet mellom «de
unge» og «de gamle», i foreningssammenheng?
– Vi som er unge er kanskje ikke så opptatt av
åresalg. Aktiviteter er viktigere. Også er flere av de
unge aktive i sosiale medier, mens de eldre ofte er
fraværende på nettet. Mange er velvoksne i NHF så
derfor blir kanskje ikke aktiviteten på nett så bra som
den burde være. Men jeg anerkjenner erfaringen til
«de eldre». De har også mye å bidra med.
– Det viktigste er at alle medlemmer av NHF føler at
de synes, og at de får medvirke slik de ønsker. At man
blir sett og hørt er viktig. Det verste som kan skje er at
man blir satt til side.
– Her skal NHF Innlandet ha honnør. Jeg har
inntrykk av at ledelsen og de eldre medlemmene er
flinke til å høre på oss som er unge. Flinke til å gi oss
en sjanse.
Privat er han forlovet med Ingvild. Hun har en
ryggmargsskade og er også funksjonshemmet. Paret
møttes på Beitostølen.
– Hun bor i Sandnes, og jeg bor på Eina. Så det blir

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

SMS: Send NHF MEDLEM til 2160
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«Jeg har vært
privilegert»
Christoffer Kongshaug

Christoffer Kongshaug
Alder: 33
Bosted: Eina
Sivilstatus: Forlovet med
Ingvild Sivertsen (26) som
er bosatt i Sandnes.
Verv: Ungdomskontakt i
NHF Innlandet.
en del pendling. En gang i måneden
reiser jeg til Rogaland.
Pendlertilværelsen vil ta slutt, på et
eller annet tidspunkt.
– Ambisjonen på sikt er å flytte
sammen.
– Blir det Oppland eller Rogaland?
– Det ser ut som om det blir Rogaland. Hun vinner.
Christoffer er ikke i jobb, men lever
et aktivt liv:
– På fritiden er jeg med familie og
venner. Jeg fyller dagene med alt fra
oppussing til trening. En piggetur er
trening samtidig som det er avkobling.
Når jeg er ute så slapper jeg av.
– Også har jeg en båt som jeg
bruker til fisking. Båten ligger på Einafjorden, bare to minutter unna huset
mitt. Ei 20-fot stor snekke som fungerer flott til mitt bruk. Å fiske er noe
av det jeg liker aller best å gjøre.
– Jeg er glad i å reise bort sammen
med Ingvild, men for meg er det en
like fin reise å sitte ute på fjorden med
fiskestanga.
Christoffer har aldri latt funksjonshemningen være en begrensning:
– Jeg har vært privilegert: Jeg har
gått på vanlig skole, hatt mange venner og alltid gjort som alle andre.
Og han har følt at han vært en ressurs. Som i de seks årene da han satt
i brukerrådet til Steffensrud Rehabiliteringssenter.
– Vi fikk påvirket driften og prioriteringene til senteret. Ledelsen var
villig til å lytte til oss, og var flinke til å
følge de rådene vi ga.
– Det er viktig å føle at man kan
tilføre noe. Gjøre en forskjell.
Neste Innlandsprofil:
Frank Erik Thomas
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LARS Vinter Camp 2018
LARS (Landsforeningen for ryggmargsskadde)
arrangerte sin første familie-VinterCamp i
februar.
Av: Jan Arne Dammen

Arrangementet var lagt til Golsfjellet, der de om
lag 100 deltakerne kunne bli med på isbanekjøring,
scootersafari, langrennspigging og alpint. Med god
støtte ikke minst økonomisk fra samarbeidspartnere
og leverandører, ble dette en lærerik, inspirerende og
fartsfull helg. Leverandørene var også til stede med
informasjonsmøter og stands.

270 fotballbaner
Baneansvarlig i Isbanedrift var på hotellet og holdt et
førermøte før turen gikk til Skogshorn som banen vår
het. Isbanen på Tisleifjorden dekker et areal på cirka
1930 dekar, noe som tilsvarer om lag 270 fotballbaner.
På 65 centimeter tykk stålis, rallypigg og nok av
hester under panseret, fikk vi en opplevelse vi sent
glemmer. På isen sto de på rekke; Morten i Alfa Romeo, Kristian i en Subaru GTI, Svein André i en AMG
45, Lauritz i en UTV og Thomas på ATV.
Vi var oppe i hastigheter som ville blitt kostbart på
norske veier. For dem som virkelig ønsket å kjenne på
fjellufta, så bød sjåførene i UTV og ATV på det. Med
stor fart og piruetter fikk man en fartsfølelse som
kunne ta pusten fra alle og enhver.
Ellers var det fritt fram for dem som ville prøve seg
i egen bil. For de aller fleste av dem så måtte de ha
tauehjelp etter å skrense og lekt seg ut av banen. Men
ingen ting ble ødelagt og ingen ble skadet, så dette var
bare «helt digg», som de sa.

Team LARS Polaris
Adrenalinet hadde ikke rukket å synke før turen gikk
til Hemsedal og snøscootersafari. Banen som ligger
i Lykkja lå noen kilometer og flere veibommer unna.
Ved Hemsedal Snøscooterutleie ble vi tatt imot av en
guide som hadde ansvaret for gruppen. Etter at noen
praktiske opplysninger var gitt, og hetter, hjelm og
briller var på, begynte moroa. Dette var en opplevelse
som passet de fleste. Det å kunne oppleve fjellet på
en fartsfylt og morsom måte var «helt konge», ble det
sagt.

Målet må være Kvitfjell
I alpinbakken og i skiløypene var det også aktiviteter
hele helgen. Det gledelige var at så mange lot seg
friste ut på ski for første gang. Ronny Aspesletten som
var ansvarlig i alpinbakken kunne fortelle at cirka 10
personer var nybegynnere med lånt utstyr.
– De første sekundene tenkte jeg på hvordan dette
skulle gå. Men så var det bare «helt digg» og ga mersmak, fortalte Ørjan Grut.
Ørjan kunne fortelle at i april skulle han til Trysil der
Funkisstiftelsen arrangerer tur for alle med nedsatt

Innlandsposten nummer 1 ● 2018

Medlemsblad for Norges Handikapforbund Innlandet

15

fysisk funksjonsevne, der aktivitetene er snowboard,
slalåm eller sitski.
– Her blir det mer skikjøring og målet må være Kvitfjell, sier Ørjan spøkefullt.

Løsningsorientert gruppe
Dette var den første Campen LARS arrangerer i år
og arrangørene var veldig glade for å se at så mange
valgte å komme til fjells. Det er sjelden å se så mange
glade og fornøyde folk på en gang!
– Vi som arrangerer er storfornøyde med å se at
alle har kost seg. Vi var veldig spent på hvordan det
skulle gå med så mange rullestolbrukere samlet på
en plass. Oset Høyfjellshotell skal ha ros for hvordan
de har taklet å huse så mange av oss på samme sted.
Deres og deltakernes fleksibilitet har gjort at dette frister til gjentakelse. Det må sies at de som måtte bo på
Storefjell var veldig fleksible og forståelsesfulle, siden
all aktivitet skjedde ved Oset. Dette lover bra for neste
Camp som vil være LARS Vår Camp i Stavanger i begynnelsen av mai, sier en fornøyd leder av LARS Anders
Nupen Hansen.

R I N G S A K E R

S T O R - E L V D A L

T R Y S I L

www.trysilbil.no
S T A N G E

Trysil kommune

Stange
kommune

2420 Trysil

Tlf. 62 45 77 00
Fax.: 62 45 77 80

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

T R Y S I L

Utleie av kontor og lager til private og bedrifter
Kontakt: magnar.ostli@bbnett.no

Høyfjellssenteret Fageråsen
2420 Trysil
www.fjellgutta.no

www.trysil.kommune.noi

Storgt. 45, 2335 Stange
Tlf. 62 57 14 12
www.trygvebrovol@hotmail.com

www.utmarkslaget.no

E L V E R U M
Elverum Anleggservice AS
Stensrudvegen 3, 2335 Stange
Tlf: 62 58 53 33 • www.stridsberg.no

Storvegen 13, 2420 Trysil

2410 Hernes, Tlf. 926 55 030

Varli AS

Vestbyvegen 24
2420 Trysil
Tlf. 95 05 50 56

Stridsbergs Norge A/S er en av Norges ledende leverandører av skjærende verktøy til sagbrukindustrien.
Kundene befinner seg fra lengst i sør til lengst nord i landet vårt.

K O N G S V I N G E R

Hovedmålgruppen er sagbruk og høvlerier, men også papir, vellulose,møbelindustrien,metallindustrien,

snekkerverksteder og enkeltkunder er representert.

S T A N G E
Jan E. Hørsandlien AS
2332 Åsvang, tlf. 62 58 65 01

Maskinservice Bøhnsdalen

2212 Kongsvinger, tlf. 97 14 71 65
_____________________________________________________

Sandstrøm Gulvservice AS
2214 Kongsvinger, tlf. 92 22 44 72

L Ø T E N
arkitekt og ingeniørtjeneste as
Kildevegen 14, 2340 Løten, Tlf. 928 07 410

Vi ønsker å takke alle våre annonsører!
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E I D S K O G

H A M A R
Bjørgedalen, Sørli og Brynsåsen
Vang, Brynsåsen,
Sørli og Rudshøgda.

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

Bjørgedalsvn.
875, 2323 Ingeberg
Bjørgedalsvn. 875, 2323 Ingeberg

Tlf. 62 53 69 70 Mob. 918 08 038
Tlf. 62 53 69 70 918 08 038
e-post: ellen@gholt.no

E L V E R U M

e-post: vang@gholth.no

• Industriporter • Garasjeporter
Salg • Montasje • Service
2406 Elverum
Tlf. 62 41 22 92 • www.emilsolbakken.no

NAF
Hamar og Omegn
Gjerluvegen 1D, 2320 Furnes
Tlf: 90700105
hamarogomegn@naf.no

K O N G S V I N G E R

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

H A M A R

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

R I N G S A K E R

Tlf. 62 36 73 70

Tlf:62 54 34 00 Fax:62 52 34 25

www.grottingolje.no

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

post@ringsaker-industriservice.no
www.ringsaker-industriservice.no
Vangsvegen 201 2321 Hamar

Tlf. 624 26 218
Mob: 906 73 511

Rendalen Bensin
og Dekkservice AS

Storgata 38, 2390 Moelv

Vestsivegen 269
2411 Elverum
Tlf. 995 27 327

Grøtting Olje AS

R E N D A L E N

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

Rudsflata 2, 2360 Rudshøgda
Tlf. 62 36 80 30
http://kranogmaskin.no/

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

Glommengt 12, 2208 Kongsvinger. Tlf 62 81 55 23
Glommengt.
12, 2211 Kongsvinger
Tlf. 62 81 55 23 • www.ksts.no

Bowling 1 Hamar
Falsengt. 12, 2317 Hamar

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

infrastrukt@online.no

DIN ELEKTRIKER

Tippekiosken VI-TO

L Ø T E N

v/ Mona Skjærstad

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

Meierivegen 2, 2340 Løten
Tlf. 62 59 02 97

Øyhovden Invest AS
Stangeveien 111, 2306 Hamar

PMS:116c

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

2340 Løten – www.installasjonsservice.no

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

Ringsakfjellet Drift AS
Sjusjøen Infosenter
2612 Sjusjøen
Tlf.: 900 65 610

JPL Transport AS
Mob: 917 02 556

Vangsvegen 143, 2321 Hamar
Tlf. 62 54 36 20

Kildevegen 14, 2340 Løten
Tlf.: 62 59 06 04 • Mob: 90 77 71 87
www.kildemat.no

Bli venn med oss på Facebook!

●

Facebook.com/nhf.innlandet
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Vi hjelper deg å lykkes!

✓ Elektrofag ✓ Påbygg til generell studiekompetanse
✓ Service og samferdsel ✓ IKT-servicefag

Har du psykiske eller fysiske utfordringer?
Trenger du ekstra oppfølging for å fullføre en
videregående opplæring?

E!
VÆLKOMM

Vi gir elever fra hele Norge en unik mulighet
i et trygt miljø.
www.krokeide.vgs.no

61 22 00 00
www.gaus.no

Tlf.

TILGJENGELIGHET I OFFENTLIGE BYGG
Bygg for alle er Statsbyggs nettsted med
informasjon om tilgjengeligheten i over
735 av våre offentlige bygg som høyskoler,
museer, trafikkstasjoner med mer.

Besøkende kan velge bygning, se
detaljer om de enkelte lokaler og mulige
hindringer på veien til besøksmålet.
Prøv selv på: byggforalle.no

STATSBYGG.NO
Foto: Rampen i Eidsvollsbygningen

Vi ønsker å takke alle våre annonsører!
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Torstein til Paralympics

– Veldig stort, sier Torstein Aanekre fra Lillehammer etter å ha blitt tatt ut til Paralympics. Til vanlig jobber 31-åringen med funksjonshemmede og holdninger.
Av: Jo E. Brenden

– I juni satt jeg med brukket fot etter en akeulykke,
uten forhåpninger om å klare å komme meg til SørKorea. Men så ordnet det seg likevel.

Viktig treningspartner
I august begynte lysten etter å gjøre et forsøk å
komme seg til Paralympics å melde seg. Etter å ha
rådført seg med sjefen og samboeren, ble 31-åringen
oppmuntret til å satse alt. Og i februar kom gladmeldingen om at han fikk være med det norske kjelkehockeylandslaget til Pyeongchang.
Oppkjøringen har vært beintøff, med fem treningsdager i uka:
– Jeg har vært i Oslo en gang hver uke for å trene
med de beste, samtidig som jeg har utnyttet treningsmulighetene med klubben min på Lillehammer, Mjøsa
Pikes.
Han takker søskenbarnet for å ha vært en utrolig
støtte på veien mot Paralympics:
– Kristian har vært en pådriver. Dratt meg ut de
dagene jeg har slitt med motivasjonen, og vi har blant
annet sammen pigget Lillehammer rundt; den lengste
turen på oppimot seks timer. Han har vært med på
intervallpigging og langkjør, og alle andre økter. Faktisk
har han selv satt seg som mål om å bli den beste funksjonsfriske kjelkehockeyspilleren i Norge, sier Aanekre
og smiler.
– Formen min er tipp topp, og jeg har byttet ut mye
fettmasse med muskelmasse i løpet av oppkjøringen.

Falt fra tre
Da Aanekre var 15 år skjedde ulykken:
– Jeg var en aktiv gutt som vokste opp på gård i
Sør-Fron. Stelte griser og hadde lyst på å bli bonde.
Jeg spilte fotball og sto aktivt på snowboard. Slo dobbelt baklengs salto, og visste absolutt ingenting om
hvordan en tilværelse med funksjonshemning artet
seg.
Den aktive gutten blir utfordret til å komme seg
opp i et høyt tre, som mangler grener nederst. Han
tar et valg om å klatre opp i et tre som står ved siden
av, og satser på å hoppe over til det andre treet for å
vinne utfordringen.
– Jeg hoppet fra treet og fikk tak i en grein som jeg
skulle bruke til å svinge meg rundt, men den knakk. I
neste øyeblikk falt jeg. Ti meter ned i bakken. Å falle
ned gjorde faktisk ikke så vondt. Jeg var vel slått så
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Inn i minnefondet
– Det er med stor ydmykhet at jeg har takket ja til
å gå inn i styret i Heidi Oddens Minnefond som
representant for NHF Innlandet, sier Synnøve
Bratlie.
Toril Heggen Munk satt som styreleder i fondet helt til hun gikk bort.
Odden var fra Søre Osen i Trysil og var sterkt
angrepet av Cerebral Parese. Hun hadde et talent for maling, og hadde en separatutstilling på
Nansenskolen. I 2005 døde hun, og da ønsket
faren at det skulle opprettes et fond som bærer
hennes navn.
Stiftelsens formål er å yte midler til bevegelseshemmede i Hedmark og Oppland på områder
hvor det offentlige ikke yter full kompensasjon innenfor ferie, fritids-/kulturaktivitet og utdannelse.
hardt at jeg var helt nummen. Men da jeg forsøkte å
reise meg, så gikk det ikke å reise seg. Jeg klarte ikke
å bevege beina, og ba om at det ble ringt etter ambulanse. «Jeg har knekt begge beina», sa jeg.
Han våknet opp i sykehussengen. Forsøkte å
komme seg ut av sengen, men klarte det ikke. I stedet
kom det inn en lege:
– Han sa at jeg hadde en komplett lammelse fra
livet og ned, og at jeg ville være avhengig av rullestol
resten av livet. Jeg husker fortsatt svaret mitt: «Men
jeg er jo ikke skadet i hodet?!» Jeg trodde at man måtte
være skadet i hodet for å bli funksjonshemmet. Den
kommentaren har forfulgt meg, og jeg har senere
brukt den til å endre folks holdninger og kunnskaper
rundt funksjonshemninger, sier Aanekre.

Lar elever prøve
Aanekre er i dag partner i selskapet Funkibator, som
ble startet opp av Geir Arne Hageland. Han var med
Lars Monsen på den første «Ingen Grenser»-turen på
NRK.
– Jeg kaller han «stutt sjæf», for han har kortere
bein enn meg, sier Aanekre og ler.
Aanekre har en bachelor i jus og jobbet et år som
helsejurist. Men ville heller jobbe med funksjonshemninger og holdninger.
Han har blant annet laget opplegget «Rullestol inn i
skolen», som nå er blitt «En likeverdig skolehverdag».
– Målet er å sluse skoleelevene gjennom et opplegg der de får prøve å være funksjonshemmet en hel
skoledag.
Privat er han samboer med Tove og pappa til Viktoria (3 1/2) og de bor i et hus som Torstein selv har selv
tegnet.
– Vi må jo spørre: Hva tenker du om NHF?
– Jeg er medlem og betalte regningen forleden
dag. De legger ned mye godt arbeid, og jeg bruker
rapportene og informasjonen jeg får fra forbundet i
jobben min. Hvis de vil så kan jeg være med og skape
litt aktiviteter; innen alt fra kjelkehockey og pigging til
pølsegrilling.
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KONTAKTER
Regionkontorleder:
Jorun Granberg
979 59 322
jorun.granberg@
nhf.no
Organisasjonskonsulent:
Jørgen Wien
907 24 929
jorgen.wien@nhf.no
Regionsstyret:
Leder:
Shaqir Rexhaj
906 03 969
shaqirrexhaj@
hotmail.com
Nestleder:
Kirsten Engen
924 50 739
kirsten_1946@
yahoo.no
Styremedlemmer:
Synnøve Bratlie
62 57 80 41
408 75 342
synnbra@online.no
Svein Bjørklund
svein@east.no
901 79 276
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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VÅR: Nok en gang skal det avvikles vårkonferanse på Scandic Hamar. Men på dette bildet var vinteren på besøk. 

Foto: Jo E. Brenden

Slik blir vårkonferansen

– Nå er det tid for NHF Innlandets vårkonferanse igjen, og ungdom er spesielt invitert,
sier regionkontorleder Jorun Granberg.
Av: Jo E. Brenden

– Programmet er ikke helt klart, men hovedpunktene
er klare, sier Granberg.
Datoene for årets vårkonferanse er satt til fredag 6.
og lørdag 7. april. Og stedet blir Scandic Hamar.
– Vi starter klokka 09:30 på fredag, og holder på til
cirka klokka 17 på lørdag. Ungdom under 30 år inviteres spesielt, og betaler ikke egenandel, etter vedtak i
regionstyret.
Fredag er temaet rehabilitering.
– Vi får besøk fra Astrid Millum, som er leder for habilitering/rehabiliteringsdivisjonen i Sykehuset Innlandet, det kommer en representant fra en privat rehabiliteringsinstitusjon (Unicare/Steffensrud) og muligens fra
KS. Vi vil også se på NHF sitt interessepolitisk program,
da spesielt på den delen som handler om rehabilitering, forteller Granberg.

Det blir også satt av tid før middag for en liten minnestund for Toril Heggen Munk, ved forbundsleder
Arne Lein.
Fredag kveld blir det middag, og deretter quiz og
utlodning.
– Ungdommene har en egen liten samling på
kvelden, for dem som vil være med på det.
– Lørdag skal vi jobbe videre med interessepolitisk
program og strategi. Vi skal også høre og se hvordan
NHF Glåmdal skriver og jobber med sine søknader til
Extra-Express. Vi skal legge fram tilbakemeldingene
fra lokallagene fra Høstkonferansen i november, og
introdusere en felles tilgjengelighetskampanje som vi
skal jobbe med i hele regionen utover året.
– Videre vil vi forhåpentligvis få en orientering om
hva som skjer i NHFU i disse tider.
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