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Avtroppende Generalsekretær:
I begynnelsen av september gikk Arnstein Grendahl av
som generalsekretær i NHF etter til sammen 29 år i
organisasjonen. Vi vil takke Arnstein hjertelig for
samarbeidet og ønsker han lykke til med pensjonisttilværelsen. (Foto: Karen Kvam)
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ANSVARLIG REDAKTØR
Shaqir Rexhaj
Regionleder

Regionlederen mener
En glovarm sommer er over, og vi er i full gang med det
videre arbeidet på regionnivå. Temperaturen i lufta er
stadig kaldere, og høsten har for lengst meldt sin anmarsj
med kalde vinddrag. Det betyr også at temperaturen på
vår rettighetskamp skrus opp igjen!
Vår kamp for et samfunn som er tilgjengelig og
inkluderende for alle er en kamp som aldri tar pause,
aldri sover, og som nok heller aldri vil bli helt ferdig. Det
er behov for oss i NHF, og vi må tørre å si fra. Samtidig
er det viktig å ta seg pause når man trenger det, slik at
man kan få ny motivasjon og energi til å kjempe videre.
Sommeren er en fin tid til å ta seg en slik pause, og med
den varmen som har vært i sommer så håper jeg at dere
alle har fått koblet ut og nedkjølt dere på best mulig måte.
Jeg vet også at mange av lokallagene benytter sommeren
til å gjennomføre en årlig tur for sine medlemmer, og jeg
håper alle dere som har vært på tur har hatt fine dager.

Foto: colourbox.com

Selv var jeg til stede på Arendalsuka i midten av august,
noe som for min del ble en svært delt opplevelse. For
det første var det inspirerende å delta på et arrangement
hvor så mange politiske partier og andre relevante
samfunnsaktører deltar. Debattene og seminarene
var utallige og omhandlet veldig mange ulike temaer.
MEN; om lag halvparten av arrangementene var ikke
tilgjengelige for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Dette er overhodet ikke holdbart, og det sa vi i NHF
tydelig i fra om. Min lille drøm er at vi neste år kan bli en
stor gjeng fra NHF som besøker Arendalsuka 2019 og ser
at tilgjengeligheten har blitt bedre. Årets arrangement er
nok et eksempel på det jeg skrev innledningsvis, nemlig at
vår kamp for et samfunn for alle aldri tar pause.

og muligheter dere har med BPA, samtidig som vi
også ønsker å problematisere måten ulike kommune
praktiserer BPA-ordningen ulikt. Slik situasjonen er i dag
så er det i noen kommuner relativt greit å få BPA hvis
man har behov for det, mens det i andre kommuner er
svært vanskelig. Dette er en situasjon som ikke er holdbar,
og vi håper at kommunene vil delta på et slikt seminar.
Ønsker du som leser dette å delta på en slik konferanse,
så ta kontakt med region-kontoret på telefon eller mail for
informasjon om påmelding.
En svært gledelig utvikling i regionen vår er den stadig
voksende ungdomsaktiviteten, og det er med stor glede
vi i regionstyret mottok budskapet om at ungdommen
skal holde stiftelsesmøte og opprette et eget NHFU-lag i
Innlandet. Et slikt ungdomslag har vært ønsket i regionen
i lang tid, og nå som vi endelig får det så må vi ta vare på
de unge og sørge for at de får en positiv opplevelse med
arbeidet for vår felles sak.
Avslutningsvis vil jeg også oppfordre dere ute i
lokallagene og landsforeningene til å markere 3. desember
– FN-dagen for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Dette er en fin anledning til å gjennomføre en sosial
eller politisk aktivitet i lokalsamfunnet. Dere finner mer
informasjon om dagen i en egen artikkel i denne utgaven
av Innlandsposten.
Da gjenstår det bare å ønske dere alle en god høst,
og lykke til med det videre arbeidet!

Vi har flere spennende aktiviteter på gang fra regionens
side utover høsten. Vi har allerede vært til stede på
hjelpmiddelmessa i Innlandet som fant sted i Vikingskipet
5. september. Der arrangerte vi et seminar som tok opp
både søknadsrutiner ved søknad om hjelpemidler og
rollen til en brukerkonsulent.
Videre skal vi arrangere en konferanse med tema BPA
på Hamar 25. oktober, hvor vi ønsker å få med både
medlemmer, kommunalt ansatte som jobber med BPA,
samt BPA-leverandører. Poenget med denne konferansen
er både å gi våre medlemmer innsikt i hvilke rettigheter
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REGIONKONTORLEDER
Jorun Granberg

Joruns tanker
Da er en lang og varm sommer over, endelig vil noen
kanskje si. Hos oss i NHF Innlandet skjer det denne
høsten mange spennende ting, så vi har mye å se frem til.
Noe av det mest gledelige som skjer nå i høst må
være at vi nå i Innlandet får et eget regionlag av NHFU.
Takket være systematisk jobbing av Jørgen Wien og
ungdommene selv, er det nå vokst frem en engasjert,
motivert og flott gjeng som vi gleder oss til å se mer av!

Foto: colourbox.com

Før sommeren sendte vi på kontoret ut den planlagte
tilgjengelighetsaksjonen, som lokallagene skal
gjennomføre i løpet av høsten. Lokallagene har fått
skjema og informasjon som skal brukes til å kartlegge
lokale spise- og utesteder, og så blir det regionkontoret
sin oppgave å samle dette og legge det ut digitalt i løpet av
første del av 2019. Vi håper lokallagene tar med dette inn
i høstens aktiviteter, og gir det prioritet. Og, skulle dere
trenge noe, som plakater eller annet, så bare ta kontakt
med oss.
Regionstyret har også tatt initiativ til en dagskonferanse
om BPA-ordningen på Hamar 25. oktober. Vi har vært
heldige å få med oss mange BPA-leverandører som både
sponser og bidrar med informasjon. Stortingspolitiker
Karin Andersen fra Hedmark skal åpne konferansen, og
dagen blir fylt med ulik informasjon om BPA fra flere
kommuner i Innlandet, RO (Ressurssenter for omstilling
i kommunene), NHF sin interessepolitiske rådgiver, med
flere. Konferansen vil være gratis for medlemmer i NHF,
men vi vil også invitere andre interesserte, medlemmer
i kommunale råd, kommunepolitikere og ansatte som
jobber med BPA. BPA er et svært viktig tema for oss i
NHF, og vi håper å se mange av dere den 25. oktober på
Scandic Hamar.
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Gjennom SAFO-samarbeidet vårt vil vi også denne
høsten avholde våre områdemøter i begge fylkene. 15.
oktober har vi møte på Scandic Elgstua på Elverum, mens
18. oktober avholdes møte på Lillehammer. Invitasjoner
med program blir sendt ut i løpet av september. Her
blir det mange spennende temaer, blant annet knyttet
til inkluderende skole. Møtene er som tidligere lagt på
kveldstid, og det blir samme tema på de to møtene.

Jeg håper på se mange av dere
på høstens arrangementer!
- Jorun

- annonser
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REDAKTØR
Jørgen Wien
Organisasjonskonsulent

Jørgens hjørne
Jeg tror jeg skrev i forrige utgave av Innlandsposten at jeg
skulle forsøke å skrive om andre ting enn vår satsing på
ungdom i Innlandet. Vel, det får vente. Vi har nemlig fått
et ungdomslag med eget styre i Innlandet siden sist!
Mens jeg skriver denne teksten er innkallelsen til
stiftelsesmøtet sendt ut, og vi venter spent på at dagen
skal komme. Når dere leser dette er (forhåpentligvis)
ungdomslaget offisielt opprettet med et eget styre. Det
virker kanskje prematurt å skrive dette før laget faktisk er
opprettet, men med den engasjerte gjengen ungdommer
vi nå har i Innlandet så har jeg ingen betenkeligheter med
å ta sjansen på å sende dette i trykken. Vi hadde nemlig et
håp om at vi skulle få et eget ungdomslag i løpet av 2019,
men allerede sommeren 2018 kom ungdommene til meg
og sa at de hadde snakket seg imellom og kunne tenke seg
å opprette et styre allerede i høst. Det at initiativet kom fra
ungdommene selv er utrolig viktig, og det borger for et
sterkt engasjement og et ønske om å drive organisasjonen
vår fremover. Dette lover godt for fremtiden!
Samtidig er det kanskje nå den virkelige jobben
begynner. Et styre er i seg selv ikke en garanti for mye
aktivitet, det vet alle som har erfaring fra organisasjonsog foreningslivet. Styret og medlemsmassen for øvrig må
i fellesskap jobbe jevnlig med å planlegge og gjennomføre
ulike aktiviteter.
Styremøter, protokoll, års-rapportering og vedtekter –
ordene er kanskje selvfølgelige for dem med lang erfaring
i NHF, men vi må huske på at dette kan virke komplisert
og kanskje litt skummelt for ferske og unge medlemmer.
Derfor blir det viktig for oss på Innlandskontoret å bistå
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det nyopprettede ungdomslaget med både formelle og
uformelle utfordringer som dukker opp. Jeg mener at
det er viktig å passe på at å sitte i et styre, og især et
ungdomsstyre, blir en lystbetont og positiv aktivitet.
Samtidig er det naturligvis viktig å huske på hvem vi er og
hva vi står for i NHF. Dette er jeg derimot ikke bekymret
for. Ungdommene gjennomførte nemlig på eget initiativ
tilgjengelighetsaksjon på Gjøviks caféer og utesteder
samme dag som stiftelsesmøtet.

- Jørgen

- annonser

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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Cristian Camilo Breivik i
rullestolsimulatoren
(Foto: Jorun Granberg)
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- Classic Moose

Av: Jørgen Wien

– Classic Moose

- Et lite stykke innovasjon på Innlandet
En gjeng studenter fra NTNU Gjøvik har en simulator for dataspill hvor
man spiller ved å bevege hjulene på en rullestol. «Veldig kult!» var
kommentaren fra tre av våre medlemmer som fikk teste rullestolsimulatoren.

Det er ikke alltid vi på Innlandet kan skryte av å
være pionérer, men når det gjelder forskning på både
universell utforming og mye annet har vi et fremragende
forskningsmiljø ved NTNU Gjøvik. En ting som kanskje
ikke tradisjonelt forbindes med universitetsforskning,
men som det forskes aktivt på i Gjøvik, er dataspill.
I et laboratorium i kjelleren på NTNU Gjøvik finnes
nemlig en gjeng som har utviklet et dataspill som styres
ved bruk av en manuell rullestol som er heiset opp fra
gulvet, hvor man styrer spillet ved å bevege hjulene
på rullestolen. Selve spillet foregår inne i et par med
VR-briller (et par briller som gir en mer intens og
realistisk spillopplevelse enn ved bruk av en tradisjonell
skjerm). Gjengen bak Classic Moose studerte bachelor i
spillprogrammering, og utviklet simulatoren som en del
av sin bacheloroppgave våren 2018.
Hovedformålet med simulatoren er bruk i
rehabiliteringsøyemed, og gutta bak prosjektet har
testet den både ved Sunnaas og Cato-senteret, med
gode tilbakemeldinger. Vi i NHF Innlandet fant ut om
prosjektet ved en tilfeldighet, da en av studentene kom
bort til oss under en stand på CC Gjøvik.
Vi fikk tilbud om å komme på besøk i laboratoriet
for å få teste simulatoren, og ei uke etter det tilfeldige

møtet på CC Gjøvik var Andreas Koll-Hansen, Kim
Andre Støvind og Cristian Camilo Breivik på plass
utenfor universitetsbygningene på Gjøvik. De tre gutta,
som alle er aktive i NHF Innlandet, er glad i de fleste
typer dataspill, og syntes det virket spennende å få prøve
denne simulatoren. Vel nede i kjelleren ble de møtt av
Odd-Kjetil Aamot Dahl og Martin Sandberg fra Classic
Moose, som kunne fortelle at de også har deltatt på
dataspilltreffet The Gathering i Vikingskipet på Hamar
med simulatoren. Andreas, Kim André og Cristian fikk
prøve seg på både hinderløype og utforkjøring. De fikk
også prøve det klassiske spillet Tetris, hvor de måtte
bevege brikkene ved hjelp av hjulene på rullestolen. «Det
var en kjempefin øvelse for å lære seg å svinge og snu
med rullestol», sa Kim André entusiastisk.
Selv om gjengen bak Classic Moose er ferdig med
sine studier ved NTNU Gjøvik, så er de ikke ferdige
med prosjektet sitt. De har skaffet seg kontorplass på
Innovasjonsbygget på Hamar hvor de jobber med å
videreutvikle teknologien bak Classic Moose. Innovasjon
på rehabiliteringsfeltet er kjærkomment, og vi ønsker
gjengen bak Classic Moose all lykke i det videre arbeidet!
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- NHFU sommerleir

Engasjerte unge fra hele landet møttes på sommerleir på Moi i Rogaland

Sol, sommer
og nye
bekjentskaper
Med sommerleirer for våre unge medlemmer både i juli og august var
det duket for en sommer fylt med sol, aktivitet og nye bekjentskaper!

Tekst: Jørgen Wien
Foto: Marie Iversen Bjørn
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- NHFU sommerleir

I juli arrangerte Norges Handikapforbunds Ungdom
(NHFU) sommerleir på Lundheim Folkehøgskole på
Moi i Rogaland. Hovedtemaene for leiren var selvforsvar
og meditasjon, ispedd mange andre sosiale aktiviteter.
I midten av august var det tradisjonen tro klart for
Storbyweekend, i år i Stavanger, og som vanlig i regi av
den driftige gjengen i NHFU Sør-Vest.
Reiseveien fra Innlandet til Rogaland er forholdsvis
lang, likevel var det god stemning da Hanna Fu Man
Koppang, Andreas Koll-Hansen og Kim André Støvind,
samt undertegnede, gikk om bord på toget på Moelv
klokken halv sju en mandagsmorgen midt i fellesferien.
Omtrent 10 timer senere var gjengen på plass på Moi,
etter å ha møtt stadig flere andre deltakere på toget
underveis. Smilene var fremdeles på plass da de kom
frem, og alle var ganske spent på hva de hadde i vente.
De neste fem dagene bød på kurs i selvforsvar og
meditasjon, i tillegg til brettspill, gode samtaler, fotballVM på storskjerm og mye annen moro sammen med
en stor gjeng fra NHFU og fra Norges Blindeforbunds
ungdom.
Dagene gikk slag-i-slag helt til det plutselig var tid for
hjemreise, og Hanna, Andreas og Kim André var skjønt
enige om at det hadde vært en flott leir. De likte spesielt
godt den gode blandingen av spennende aktiviteter og
mye fritid til å bli godt kjent med andre unge fra resten
av landet.

Siste helga før skolestart var det nok en gang klart for
Storbyweekend, et årlig arrangement i regi av NHFU
Sør-Vest hvor unge medlemmer fra hele landet møtes
for en helg med innkvartering på hotell, byvandring og
shopping, samt deltakelse på den årlige Funkisdagen.
Funkisdagen fant i år sted i Vågen i Stavanger lørdag
18. august. Til tross for litt ubarmhjertige værguder ble
det en fin opplevelse med konserter og ulike stands.
Svært populært var det også å se lokale politikere prøve
seg med elektrisk rullestol i et inngangsparti bygget etter
standardene i TEK17, populært kalt «Sanner-fella». I
tillegg fikk ungdommene med seg en rekke ulike ting
i løpet av helga, blant annet byvandring, finale i NM
i el-innebandy, intimkonsert på hotellet, fotokurs og
foredrag både om padletur i Amazonas og om hvordan
man kan stå opp mot hat-prat. Eli Langmyren Myrvold,
Olle Mathiasson, Siv Hammerseng og Cristian Camilo
Breivik deltok fra Innlandet på denne helgen i Stavanger,
og var alle svært fornøyd med helgen.
Det må være et godt tegn at det eneste man har å
utsette på helgen er at det var så mye gøy og spennende
som skjedde at man ikke hadde tid og krefter til å få med
seg alt.
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- annonser
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NÅR SIKKERHET TELLER

Avansert produksjon på Dokka - Salg til hele verden

• Hjørnesteinsbedrift i Nordre Land kommune
• Verdens mest automatisert bolteproduksjon
• Høykvalitets festelementer til hele verden

Kirkegata 76, 2609 Lillehammer
Telefonnummer: 61 28 90 00

www.opplandstrafikk.no

elliL 53 .tgirtsudnI
@tsop

-le.www

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

www.el-installasjon.no

Wiese
www.h

Gamlevn. 94, 2615 Lillehammer
Sentralbord: 61052311
Vakttelefon: 97029403
E-post: rorleggern@rorleggerne.no
Vestvegen 150, 2847 Kolbu
Tlf: 61 16 52 00 | www.totentre.no

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

Tradisjonen tro: Kaffe, smørbrød og godt
oppmøte når NHF Land inviterer sine
medlemmer til møte på Bjørnen på Odnes

Innføring i interessepolitikk og strategi for NHF Land
I strålende sommervær møttes NHF Land og Jørgen Wien fra regionkontoret for å snakke
om NHFs strategi, selvfølgelig på Bjørnen på Odnes.
Tekst og foto: Jørgen Wien

I vår mottok vi på region-kontoret på Gjøvik en
forespørsel fra NHF Land. Forespørselen gikk ut på
om vi ville komme på et medlemsmøte og snakke
om NHFs relativt nye strategi. Det å få spredt
strategien også ut i lokallagene er viktig, og dette var
noe vi stilte opp på med glede. Strategien er et viktig
dokument som skal veilede oss i vårt arbeid både
lokalt, regionalt og sentralt. Samtidig er det viktig
ikke å se seg blind på strategiens formuleringer og
satsingsområder, og huske at det viktigste faktisk
er å gjennomføre konkrete aktiviteter. Derfor var
det gledelig at det endte opp med å bli en dialog
mellom medlemmene i lokallaget og undertegnede
fra region-kontoret, en dialog som gikk på hvordan
man kan bidra og hvordan best å utføre vårt
samfunnsoppdrag, både på regionalt og lokalt nivå.
Påvirkning og medvirkning er temaer som er
svært viktige, og som ble tatt opp på møtet. Som
strategien sier, så skal vi «si i fra» og «gå foran i

likestillings- og rettighetsarbeidet». På lokalt nivå
betyr dette gjerne å være på ballen i forbindelse med
høringsuttalelser og ikke minst det å bidra aktivt i
de kommunale rådene for mennesker med nedsatt
funksjonsevne i kommunene som lokallaget dekker.
Avslutningsvis hadde regionkontoret en
oppfordring; fortsett også med det dere allerede
driver med og er opptatt av! I NHF Lands tilfelle er
det blant annet snakk om at de drifter ei tilrettelagt
hytte på fjellet med over hundre utleiedøgn i året
som drives av en massiv dugnadsinnsats. På grunn
av at den driftes på dugnadsbasis er utleieprisene
også svært overkommelige, og ifølge leder Arild
Flaten blir hytta et tilbud til mange som ikke har så
mye å rutte med, men som ønsker seg en hyttetur.
Dette er en inkluderende praksis som vi håper NHF
Land fortsetter med i mange år fremover.
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Av: Jørgen Wien

Innlandsprofilen: Kim André Støvind

– Fra Gjøvik til Amazonas
Den energiske unggutten Kim André Støvind har mange hobbyer og
jern i ilden, men en ting skiller seg ut; padleturen han legger ut på i
Amazonas i oktober.

– Vi er en gjeng som reiser ned til Brasil tidlig i oktober,
og selv kommer jeg ikke tilbake før nærmere jul! For
meg er dette min andre tur til Amazonas, og jeg har
gledet meg til denne turen helt siden jeg kom hjem fra
den forrige, sier Kim André.
Den livsglade 23-åringen ble født med ryggmargsbrokk
og hydrocephalus (også kjent som vannhode) og varierer
mellom å bruke rullestol, krykker eller å gå med skinner.
Han har bodd både i Ski, Ørje, Tønsberg og Nøtterøy, før
han flyttet til Gjøvik og Innlandet i desember 2018.
– Tida på Gjøvik har vært den beste tida i livet mitt så
langt, med venner, ungdomsgjengen i NHF Innlandet og
utallige muligheter, sier Kim André med et stort smil.
Bak dette utsagnet ligger det også en historie om en
oppvekst som ikke alltid har vært like lett. Kim André
tilbrakte store deler av barndommen i fosterhjem. Han
vil understreke at han hadde det fint i fosterhjem, og han
snakker gjerne om oppveksten hvis noen spør:
– Jeg mener at det er utrolig viktig å snakke om ting
som er vanskelige og om vår egen psykiske helse. Kun
ved å snakke med hverandre kan man få ut det man går
og tenker på. Man kan få innspill til hva man kan gjøre
og hvem kan henvende seg til med sine utfordringer, og
det er også viktig å huske på at ingen utfordringer er for
små til å ta opp.
Kim André bruker også musikk til å ta opp de
vanskelige tingene. Artistnavnet er Yellowfellow,
sjangeren kan best beskrives som hiphop med
inspirasjon fra rock og han både skriver tekster og rapper
selv. Kort sagt spiller musikken en viktig rolle i livet, og
slik sett er kanskje ikke Gjøvik det verste stedet å være.
– Gjøvik har et kjempegodt konserttilbud med
tanke på at byen ikke er så stor. Jeg har allerede vært på
flere konserter i bakgården på Kaffka og på Fredvikafestivalen, forteller Kim André fornøyd. I tillegg reiser
han så ofte han kan til Oslo på konsert. Når han ikke
holder på med musikk så er han ute i naturen, enten med
kajakk på Mjøsa eller med fiskestanga på jakt etter ørret i
elver og vann rundt på Innlandet.
Men i oktober blir altså bybussen i Gjøvik byttet ut
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med kajakk, Brasil og regnskogen i Amazonas. Kim
André hørte første gang om turen gjennom bekjente
i ryggmargsbrokk- og hydocephalus-foreningen, og i
fjor reiste han nedover for første gang. På reisen var det
deltakere med ulike funksjonsnedsettelser og med ulike
behov for assistanse, men alle med en felles tanke om
at «dette er mulig». Og det var det. Med god hjelp fra
kreative og løsningsorienterte hjelpere i regnskogen.
Man kommer kanskje ikke lengre unna universell
utforming enn sandbankene i Indre Amazonas, men så
var det dette med å vise at selv det tilsynelatende umulige
er mulig.
– Denne turen er så mye mer enn kun en vanlig
ferietur. Det handler om mestring, det å vise både
ovenfor seg selv og andre at man kan og at mennesker
med nedsatt funksjonsevne kan få til akkurat det
samme som andre, bare man har rett innstilling og gode
hjelpere. For meg har disse turene betydd veldig mye, og
jeg ønsker at også andre skal få den samme opplevelsen,
forteller han med både engasjement og seriøsitet i
stemmen.
Norges Handikapforbund, og ikke minst Norges
Handikapforbunds Ungdom, er også en viktig del av
hverdagens for Kim André, og det er noe som NHF
og NHFU i Innlandet forhåpentligvis vil nyte godt av i
mange år fremover. Han har nemlig et engasjement og
en energi som enhver forening kan ønske seg:
– Det viktigste for meg er at mennesker med nedsatt
funksjonsevne må få økt tro på seg selv. Men denne
troen kommer ikke av seg selv, man må kanskje ut av
komfort-sona for å få testet seg selv og for å se at man
duger. Her kan vi bli enda flinkere, bedyrer 23-åringen.
Avslutningsvis forteller Kim André om sin drøm
her i livet, og ikke overraskende skal vi igjen i retning
Amazonas:
– Jeg drømmer om å få med flere venner og kjente
med nedsatt funksjonsevne til Amazonas, slik at det
forhåpentligvis kan forandre livet til flere slik det
forandret mitt liv!

Livsglad: Kim André Støvind har som regel
alltid et smil på lur (Foto: Jo E. Brenden)
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- FN-dagen 3. desember

FN-dagen for funksjonshemmede
3. desember er FNs internasjonale dag for funksjonshemmede
- men hva innebærer dèt?

Tekst: Ida C. Freng Foto: colourbox.com

De senere årene har man også i Norge fått en større
forståelse og markeringsvilje rundt 3. desember- den
internasjonale FN-dagen for funksjonshemmede. Men
hvor stammer dagen fra?
Dagen ble innstiftet som merkedag i 1992, elleve år
etter FNs internasjonale år for funksjonshemmede i
1981. Det var markeringsåret 1981 som ble den spede
oppstarten til FNs konvensjon om rettighetene til
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mennesker med nedsatt funksjonsevne. Konvensjonen
trådte i kraft 3. mai 2008, og Norge ratifiserte den i 2013.
Men; en konvensjon alene skaper ikke likestilling- ei
heller gjør en internasjonal dag. Hvordan vi bruker disse
to derimot, kan gjøre vei i vellinga!
Og det er det Norges Handikapforbund ønsker å
gjøre nå! I 2018 og 2019 er det satt i gang et prosjekt
der vi «skal ta dagen tilbake». De senere årene er det

- FN-dagen 3. desember

nemlig myndighetene, i Bufdirs regi, som har tatt mye av
eierskapet til denne dagen. Til VÅR dag. Det vil vi gjøre
noe med- for dere vet hva vi sier: «Ingenting om oss, uten
oss!» Da holder det ikke lenger å sitte i referansegruppa
for andres markering av dagen!
Medlemslandene i hele FN markerer dagen på ulike
måter. Noen steder dreier det seg om kampen for å bli sett
som fullverdige mennesker, andre steder- som i Norge
i 2016- satte vi fokus på at man skal ha nok BPA til et
likestilt liv. Temaene er mange- men kampen er felles!
Når vi nå skal ta dagen tilbake, så vet vi veldig godt
at Rom ikke ble bygget på en dag. Derfor ønsker vi nå
å skape en start i grasrota, med litt «gjødsling» fra oss i
prosjektgruppa. Forhåpentligvis husker mange av dere
nyhetsbrevet som ble sendt ut i juni- men vi gjentar det
viktigste her:
Målet for 2018 er å forankre dagen i egen organisasjon, og
det har vi tenkt til å gjøre på flere ulike måter:
• På aksjonsfronten er det primært NHFU som vil få an
svar dette året, med skole og utdanning som felles
fokus landet over.
• På grasrotnivå håper vi at så mange lokallag og regioner
som mulig vil arrangere noe for medlemmene sine
denne dagen, det være seg alt fra lokale aksjoner til

Foreløpig har vi tenkt på:
• FN-konvensjonen for personer med nedsatt
funksjonsevne (CRPD) har to jubileer i år. Det er 10 år
siden konvensjonen ble gyldig, og det er 5 år siden
Norge skrev under på at de vil følge konvensjonen.
Vi tenker derfor at NHFU i landets ulike regioner kan
invitere lokale ungdomspolitikere og representanter i
ungdomsråd til «barnebursdag», der gjestene vil få
påfyll av både pølser og politikk i en hyggelig ramme.
• Liknende feiringer må gjerne gjøres i ulike lokallag og
regioner i NHF også!
• Vi ønsker å produsere en rekke korte filmer (30-45
sekunder lange) som vi vil spre på sosiale medier, der
NHFUere forteller om hvilke barrierer de møter i
skole- og utdanningssystemet- med klar beskjed om at
vi ikke lenger godtar dette!
• Man kan sende inn leserinnlegg (prosjektgruppa kan
være behjelpelig med både tema, formuleringer og
innsending) til lokale og nasjonale medier denne dagen.

• Er man få i et lag eller kommune kan man gjennom
føre et «bannerdrop».
• Kanskje kan man arrangere en debatt eller et åpent
møte denne dagen?
• Som du ser er ikke lista kjempelang foreløpig- og vi
trenger hjelp fra hele organisasjonen for å finne ut
hvordan vi best vil og kan markere dagen i 2018.

Utfordring:
• Hvordan vil DU markere dagen VÅR?
• Hva slags symbol kan vi lage, som vil promotere FNdagen nasjonalt- og med tiden kanskje også internasjonalt? Kan vi lage/komme på et symbol som vi og
våre alliansepartnere kan bruke for å markere at de
støtter våre kampsaker?

Alle slags innspill kan sendes til prosjektleder Ida C. Freng
på epost ida.freng@nhf.no

17

- annonser
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Tippekiosken VI-TO

R I N G S A K E R

v/ Mona Skjærstad

E L V E R U M
Vestsivegen 269
2411 Elverum
Tlf. 995 27 327

ELVERUM

Kirkeveien 4, 2406 Elverum

Grøtting Olje AS
Tlf. 624 26 218
Mob: 906 73 511
www.grottingolje.no

H A M A R

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

Bowling 1 Hamar

Meierivegen 2, 2340 Løten
Tlf. 62 59 02 97
N O R D - O D A L
Nord-Odal

2120 Sagstua
Bruk ditt lokale forsikringsselskap

Tlf. 62 97 88 50

R E N D A L E N
Rendalen Bensin
og Dekkservice AS
ved Knut B. Myrberg
og Ingvald Undseth
Tlf. 950 27 702

S T A N G E

Stensrudvegen 3, 2335 Stange
Tlf: 62 58 53 33 • www.stridsberg.no

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

Hovedmålgruppen er sagbruk og høvlerier, men også papir, vellulose,møbelindu

snekkerverksteder og enkeltkunder er representert.

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

Tlf. 62 36 73 70

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

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

S T O R - E L V D A L

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

T R Y S I L

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

Høyfjellssenteret Fageråsen
2420 Trysil
www.fjellgutta.no

Falsengt. 12, 2317 Hamar

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

Øyhovden Invest AS

Varli AS

Stangeveien 111, 2306 Hamar

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

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

Vestbyvegen 24
2420 Trysil
Tlf. 95 05 50 56

Vangsvegen 143, 2321 Hamar
Tlf. 62 54 36 20

K O N G S V I N G E R

Mårvn. 14, 2211 Konsvinger
Tlf: 62 88 81 33 • Epost: post@gholth.no

Storvegen 13, 2420 Trysil

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

JPL Transport AS
Glommengt 12, 2208 Kongsvinger. Tlf 62 81 55 23
Glommengt.
12, 2211 Kongsvinger
Tlf. 62 81 55 23 • www.ksts.no
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Mob: 917 02 556

www.utmarkslaget.no
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Vi støtter Norges Handikapforbund
Hedmark Oppland

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

Nord-Aurdal kommune

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

LARSENS
Tlf.: 61 13 10 00

L I L L E H A M M E R

Bakken og Bakken A/S

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

Ø Y S T R E
www.kroonmaskin.no
S E L

Dahlemoen 22, 2670 Otta
Nybygg
Tlf. 61 23 60 01
• Mob: 416 69 354
Tilbygg
www.rsbygg.no
- post@rsbygg.no
Restaurering
Rehabilitering
Betongarbeid

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

Tlf: 61 23 6001
Mob: 416 69 354
Dahlemoen 22, 2670 Otta
www.rsbygg.no – post@rsbygg.no
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- BPA-konferanse

Vi inviterer til

BPA-konferanse
25. oktober
på Scandic Hamar

NHF Innlandet arrangerer dagskonferanse om det
viktige temaet BPA. Brukerstyrt personlig assistanse BPA - er et viktig frigjøringsverktør for at mennesker
med nedsatt funksjonsevne kan leve aktive, likestilte og
selvstendige liv.
Det er en viktig kampsak for NHF at alle skal ha rett
til en god BPA-ordning i sin kommune. På denne
konferansen setter vi søkelyset på hva BPA er, hvordan
den kan og bør organiseres, utfordringer med BPA mm.
Konferansen åpnes av stortingsrepresentant Karin
Andersen (SV) fra Hedmark. Seniorrådgiver Einar
Holland fra RO - Ressurssenter for omstilling i
kommunene, kommer også.

Vi får besøk av syv leverandører av BPA- tjenester,
samt kommuner i Innlandet som skal fortelle om sin
organisering av BPA-ordningen i sine kommuner
Arrangementet koster 300; inkludert lunsj, det er
gratis for medlemmer av NHF.
Påmelding skjer elektronisk via denne lenken:
easyfact.no/reply/qgdjvuxcfq
Arrangementet ligger også ute på Facebook:
facebook.com/events/259510301437950
Vi oppfordrer alle medlemmer og lokallag til å jobbe
aktivt for å få med både ansatte og medlemmer i
kommunale råd fra sin kommune, slik at vi får flest
mulig fra kommunene til konferansen

Program
08:30-09:30:
Registering, kaffe og frukt. Leverandørtorg
09:30-09:45:
Åpning. Karin Andersen, stortingsrepresentant fra
Hedmark (SV).
09:45-10:15:
BPA og FN-konvensjonen for mennesker
med nedsatt funksjonsevne. Monica Haugen,
interessepolitisk rådgiver NHF.
10:15- 10:30:
Pause
10:30- 11:00:
BPA i Ringsaker kommune. BPA koordinator/
avdelingsleder BPA Maria Sandslett og leder for
omsorgsdistrikt Moelv Hege Thorstad.
11:00:11:40:
Presentasjon av BPA leverandører: JAG, ULOBA,
Assistermeg og Olivia.
11:40-12:00:
Pause
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12: 00-12:30:
Presentasjon av BPA –leverandører: Aleris,
Hjemmebest og Prima Assistanse.
12:30 -13:00:
Hva betyr BPA for mitt liv? Ida Dignes Hauge,
Norges Handikapforbund Ungdom
13:00-14:00:
Lunsj (i foajeen). Leverandørtorg.
14:00-14:45:
Norske kommuner og BPA – muligheter og
utfordringer. Einar Holand, seniorkonsulent RO
(Ressurssenter for omstilling i kommunene).
14:45-15:00:
Pause
15:00-15:30:
BPA i Gran kommune. Lisa Tolpinrud og Gunn
Kristin Reinli, Gran kommune.
15:30-15: 45:
Avslutning

Foto: colourbox.com

- BPA-konferanse
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- NHF Glåmdal

Geir Lippestad sammen med
Svein Bjørklund og Anette
Walmann Børresen fra NHF
Glåmdal

NHF Glåmdal med besøk av Geir Lippestad
NHF Glåmdal slo i mai på stortromma og fikk besøk av velkjente Geir Lippestad, som på
Kongsvinger holdt foredraget «Møte mellom mennesker».
Tekst: Jørgen Wien Foto: NHF Glåmdal

«Man kan skrive lover og tekster om inkludering i
samfunnet, men det mest effektive er å møtes og bli
kjent, prate sammen, utveksle kompetanse, og fortelle
om utfordringer. Ha arenaer hvor det kan skje.», dette
innledet Lippestad foredraget sitt med foran ca. 70
spente tilhørere på Kongsvinger 7. mai.
Det er ikke hver dag at et lokallag i Innlandet inviterer
til foredrag med en så profilert person som Geir
Lippestad, men NHF Glåmdal med Anette Børresen
i spissen har satset stort og gjennom støtte fra
ExtraExpress, spillemidler og billettsalg fått til nettopp
dette.
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I sitt foredrag tok Lippestad opp temaer som
utenforskap og diskriminering, med et spesielt fokus
på hvordan fordommer og mangel på anerkjennelse
bidrar til å opprettholde dette. Han snakket om
hvordan man på best mulig måte kan møte mennesker
med en annen kulturell bakgrunn, så vel som
mennesker med nedsatt funksjonsevne. Lippestad
bedyret at i et samfunn har alle mennesker rett til
å bli den beste utgaven av seg selv, og da blir også
samfunnet den beste utgaven av seg selv. Foredraget
avsluttet han med en oppfordring: «sett dere ned og
snakk med et ukjent menneske! Gjør dere det, vil mye
rart skje.»

- annonser

Forestia AS
Damvegen 31
2435 Braskereidfoss,
Tlf. 38 13 71 00
forestia.kundesenter@byggma.no
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Alle www.hamarkino.no
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Velkommen til oss!

Hamar Kino aksepterer
ledsagerbevis utstedt av
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www.hamarkino.no
Velkommen til oss!
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ANNONSER

Returadresse
Norges Handikapforbund
Innlandet
Storgata 14,
2515 Gjøvik

Kontakter regionstyret, lokallag og landsforeninger

Organisasjonskonsulent:
Jørgen Wien
907 24 929
Jorgen.wien@nhf.no

Regionstyret:
Leder:
Shaqir Rexhaj
906 03 969
Shaqir_hrexhaj@hotmail.com

NHF Hamar og Omegn
Synnøve Bratlie
62 57 80 41 / 408 75 342
synnbra@online.no

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

NHF Trysil
Else Jorunn Fuglaamoen
975 56 384
elsejorunn@yahoo.no

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

NHF Stor-Elvdal og Rendalen polioskadde
(kontakt)
LFPS Oppland
Eli Oddveig Olsen
Annelise M. Krågsrud
901 36 173
Elioddveig.olsen@gmail.com 915 32 749
perkraag@online.no
NHF Sel (kontakt)
LFPS Hedmark
Hans Eglum
Håkon Jacobsen
911 28 840
480 92 853
heglum@online.no
Haakon.jac@online.no

NHF å
Lillehammer
Vi hjelper deg
lykkes!
og Omegn

Nestleder:
Kirsten Engen
924 50 739
Kirsten_1946@yahoo.no
Styremedlemmer:
Synnøve Bratlie
62 57 80 41/ 408 75 342
synnbra@online.no

Øystein Espelund
906 39 330
o-oespe@online.no
NHF Vågå
Kåre Bakken
916 90 334
mmoen@online.no
NHF Løten
Steinar Aas
986 29 077
s-aas3@online.no

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

NHF Odal
Svein Ove Svendsen
472 63 368
sveinosv@hotmail.com

HBF Innlandet (kontakt)
Irene Dillerud
930 33 694
irene.dillerud@online.no

Landsforeningen
for kvinner med
bekkenløsningsplager
LKB Innlandet (kontakt)
Ann-Jorunn Magnussen
450 27 625
annjorunnmagnussen@
hotmail.com

Landsforeningen for
amputerte
LFA Innlandet (kontakt)
Randi Mellem
916 39 145
Rin-mel@online.no

Landsforeningen for

Landsforeningen for
slagrammede
LFS Oppland
Kirsten Engen
924 50 739
Kirsten_1946@yahoo.no
LFS Hedmark
Heidi Myrvold
916 88 093
heidi_myrvold@live.no

Landsforeningen for
nakkeskadde
LFN Hedmark (kontakt)
Mona Lie
934 27 019
monalie.1970@gmail.com
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Svein
Bjørklund
✓ Elektrofag
✓ Påbygg til generell studiekompetanse
901
79 276
✓ Service og samferdsel ✓ IKT-servicefag
NHF Elverum og Omegn
svein@east.no
Gunvor Olbergsveen
62 41 19 utfordringer?
37
RemiHar
Johansen
du psykiske eller fysiske
917 79 008
NHF Skjåk
Remi.johansen@me.com
Mari Langleite
Barrustenen
Trenger du ekstra oppfølging
for å fullføre
01 228
Ungdomskontakt:
videregående 918
opplæring?
jobarrus@online.no
Christoffer Kongshaug
NHF Glåmdal
995
537
Vi51gir
elever fra hele Norge
en unik mulighet
Bjørklund
1985kongshaug@gmail.com
i et trygtSvein
miljø.
901 79 276
Lokallagene:
svein@east.no
www.krokeide.vgs.no

Handikappede barns
foreldreforening

LARS Innlandet
Anders Nupen Hansen
976 43 232
anders@totalsport.no
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Regionkontorleder:
Jorun Granberg
979 59 322
Jorun.granberg@nhf.no

Landsforeningen for
ryggmargsskadde

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

