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Gabriel Wilhelmsen Hoff

Lederens
spalte

Landsmøtet i ungdomsorganisasjonen
nærmer seg med stormskritt
12. – 14. oktober skal NHFU ha sitt landsmøte
på Lillestrøm.
Før sommeren mottok vi utkast til nytt arbeidsprogram og verdigrunnlag.
På forrige styremøte gjennomgikk vi dokumentene en siste gang før vi ga kritiske
tilbakemeldinger til sentralstyret. Vi sender to delegater og fire observatører til
landsmøtet.
Ungdomsorganisasjonen har vokst mye i løpet av kort tid. NHFU Øst gjorde
comeback i 2016 og vi er i dag seks styremedlemmer og en vara. Fremover vil
fokuset vårt ligge på å nå ut til nye medlemmer. Rekrutteringen er viktig for å
holde liv i organisasjonen. Samtidig skal vi holde kurs, ha åpne medlemskvelder
på hovedkontoret til NHF på Galleriet i Oslo og jobbe med ulike prosjekter.
Samholdet blant medlemmer landet rundt er noe av det som gjør ungdoms
organisasjonen ekstra engasjerende å være med en del av. Vi jobber alle mot et
mer inkluderende samfunn og en bedre hverdag for alle. Det er inspirerende å
være med på å skape en arena der funksjonsevne, legning og bakgrunn ikke er et
hinder for å delta.
NHFU Øst vil bli godt representert på Lillestrøm i oktober. Vi har selvsagt også et
sterkt ønske om å få noen fra Øst inn i sentralstyret. På denne måten danner vi et
tydelig bindeledd mellom NHFU regionalt og sentralt. Styret i Øst har store for
ventinger til spennende og lærerike debatter på landsmøtet.
Ønsker alle en god høst etter en lang og varm sommer!
Gabriel W. Hoff,
leder NHFU Øst

Forsidebilde:
NHF Øst
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HELT PÅ GRENSA

Anne Karin Johansen

Det nytter
Nå satt jeg meg ned og kjenner på at jeg er sliten. Jeg
kommer rett hjem fra høstens første møte i NHF Halden/
Aremark. Jeg har ikke vært leder ett år engang, men
allikevel har jeg sittet i styret i 20 år. Det blir ikke mye
nytenking av sånt. Det var kjempemoro med ett nytt
fjes. Min gode venn Cristian kom på besøk. Tror nok han
ble litt forskrekket over gjennomsnittsalderen, men han
smilte bredt og siden vi kjenner hverandre så tror jeg
nok at han kommer igjen. Men bortsett fra dette var det
tynt i rekkene. Mange av de gamle kom ikke i dag. Og det
er faktisk trist. Vi har egentlig vært godt besøkt. Tema i
dag var NHF sin historie og vårt arbeid. Tenk på det at i
år er laget vårt 35 år. Det er ingen alder. Det har tidligere
vært Vanførelag i kommunen, men vi tok ikke med oss
den arven. Vi startet på ny frisk og vi var en gruppe funk
sjonshemmede. Jeg var ikke med den gangen, men
Svein Åge var med i det første interimsstyret. Jeg kom
seilende inn blant ungdommen. Da jeg spurte Christian
hva han synes jeg skulle jobbe med svarte han uten å
blunke: få vekk all brosteinen. Det triste er at kommu
nen ønsker mer brostein. Brostein forteller litt om byens
historie. Brostein er en del av byens identitet. Vi stengte
Samfunnet (et lokale i Halden) for noen år siden og i år
har kommunen startet ungdomslokaler der. Jeg føler vi
går i ring.
Willy sa det; Vi er for snille. Men jeg liker å være snill.
Jeg er ikke oppdratt til å bråke. Dessuten er jeg sliten.
Men et eller annet sted bak i hodet er det litt trass.
Hvorfor skal ikke alle unge få gå på diskotek? Hvorfor er
det sånn at vi fortsatt blir satt på utsiden?
I Halden kommune har de begynt å bruke begrepet
utenforskap. Og nye begreper blir vi jo vant med. Jeg vil
ikke stå på utsiden og det vil ikke vennene mine heller.
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Men hjelper det med fine ord. Vi snakket om inkludering
og integrering. Disse begrepene bruker man nesten
bare om våre nye landsmenn. Mangfold snakker de
homofile om. Vi må finne vår kamparena. Jeg liker meg
ikke så godt under regnbueflagg. Jeg føler meg ikke
hjemme der. Jeg vil ikke defineres som annerledes. Selv
om jeg ikke er som alle andre. Jeg er meg. Jeg er ansatt
i kommunen som sekretær. Jeg er kone, mor og beste
mor. Men det er ikke noe feil med meg. Det er ikke feil å
være homofil heller. Det er noe feil med samfunnet. Det
er kommunepolitikere som stenger meg ute.
Det er arkitekter som tegner hus jeg ikke kommer inn i
som må ta ansvaret. Det er faktisk de som arrangerer
møter som bestemmer om jeg får være publikum. Men
jeg er bare meg selv. Det er ikke noe feil med meg. Og
det er ingen feil med deg heller. Vi er bare forskjellige.
Nå skal jeg gå å legge meg og sove. Om noen timer skal
jeg opp på Bakke og snakke med noen brukere. Der
møter jeg mennesker som har fått livet sitt snudd på
hode. Det er viktig å fortelle at de fortsatt er det samme
menneske. De må bare tenke litt nytt. Jeg liker meg på
Bakke. Der treffer jeg flotte mennesker som er åpne om
at livet har forandret seg, men at det er verdt å leve.
Disse menneskene hjelper meg med å se at det nytter.
Vi har en misjon i NHF; vi må bry oss om hverandre og vi
må lytte. Jeg har lært mye på de 35 åra og heldigvis kan
jeg fortsatt lære mer.
Helt på grensa
Anne Karin Johansen
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ADVOKATSPALTE

■ Av senioradvokat Maja Agnes Simonsen,

Advokatfirmaet Halvorsen & Co

OPPTJENING AV ALDERSPENSJON ETTER
INNVILGET UFØRETRYGD
På NAV sine sider står det at hvis du er uføretrygdet, skal du
være sikret en god alderspensjon og at pensjonen skal stå i
et rimelig forhold til det arbeidsføre får. Langt på vei er det
riktig. En nærmere gjennomgang av folketrygdlovens regler
viser imidlertid at selv om regelverket sikrer en god alders
pensjon, kan det oppstå en betydelig reduksjon av alders
pensjonen for uføre sammenlignet med arbeidsføre. Denne
artikkelen vil ta sikte på å gå gjennom den delen av folke
trygdlovens regler som medfører tap i pensjonsopptjenin
gen for uføre sammenlignet med arbeidsføre. Det presise
res innledningsvis at det kan være store individuelle
forskjeller, og at pensjonssparing i form av obligatorisk tje
nestepensjon og avtalefestet pensjon kan sikre at den uføre
likevel får en god alderspensjon.
Bestemmelsene om opptjening av alderspensjon fremkom
mer av folketrygdlovens kapittel 19 og 20. Kapittel 19 gjel
der for personer født til og med 1962, og kapittel 20 gjelder
for personer født fra og med 1954. For personer født i årene
1954-1962 skal alderspensjonen beregnes med en for
holdsmessig andel etter kapittel 19 og 20.

Alderspensjon for personer født til og med 1962
Basispensjonen etter den gamle opptjeningsmodellen
består av en grunnpensjon og en tilleggspensjon. Grunn
pensjonen utgjør normalt 90 eller 100 prosent av folketryg
dens grunnbeløp (kr. 93 883,- i 2018), i tillegg kan grunn
pensjonen variere beroende på trygdetid. År med uføretrygd
regnes som år med trygdetid, slik at trygdetiden vil være
den samme uavhengig av om man er arbeidsfør eller ufør. I
tillegg gir bestemmelsene i folketrygdloven kapittel 19 rett
til opptjening av alderspensjon til fylte 67 år uavhengig av
om man er arbeidsfør eller mottar uføretrygd.
For arbeidsføre opptjenes tilleggspensjonen på grunnlag av
pensjonspoeng. Pensjonspoengene beregnes ved at den del
av pensjonsgivende inntekt som overstiger grunnbeløpet,
blir dividert med grunnbeløpet. Her er det verd å merke seg
at inntekter som overstiger seks ganger grunnbeløpet, ikke
gir full opptjening. For uføre gjelder det imidlertid egne
regler for opptjening av pensjonspoeng. Pensjonspoengene
opptjenes på grunnlag av pensjonsgivende inntekt og et
godskrevet framtidig poengtall. Dette er en gunstig regel,
da det ikke gjøres fradrag for grunnbeløpet før pensjonspo
engtallet beregnes. Imidlertid er det en begrensning, da
uføre maksimalt kan få godskrevet 4 pensjonspoeng for år
vedkommende mottar 100 % uføretrygd.
Deretter beregnes sluttpoengtallet, som utgjør gjennom
snittet av de 20 høyeste poengtallene.
Ettersom mange arbeidsføre oppnår de høyeste poengtal
lene i slutten av arbeidskarrieren, vil sluttpoengtallet for
mange bli påvirket av uførheten. Det er i særdeleshet per
soner med høye inntekter som vil kunne oppleve betydelige
tap i alderspensjonen.

Alderspensjon for personer født fra og med 1954
Bestemmelsen som regulerer opptjening av alderspensjon
etter den nye opptjeningsmodellen for uføre er inntatt i fol
ketrygdloven § 20-7a. Av bestemmelsen følger det at den
som mottar uføretrygd, vil ha pensjonsopptjening på grunn
lag av en antatt inntekt frem til fylte 62 år. Antatt inntekt
fastsettes på samme måte som beregningsgrunnlaget for
uføretrygden, og fremkommer av vedtaket med innvilgelse
av uføretrygd. På samme måte som for arbeidsføre, får man
18,1 prosent pensjonsopptjening i trygden av inntekt opp til
7,1 ganger grunnbeløpet for hvert kalenderår.
Så langt vil pensjonsopptjeningen til uføre langt på vei være
den samme som for arbeidsføre. Tapet i pensjonsopptjenin
gen for uføre oppstår fra det kalenderåret vedkommende
fyller 62 år, ettersom arbeidsføre har pensjonsopptjening av
pensjonsgivende inntekt frem til vedkommende går av med
pensjon, normalt ved fylte 67 år.
Personer som mottar uføretrygd taper dermed pensjons
opptjening tilsvarende 18,1 prosent av beregningsgrunnla
get for uføretrygden i 5 år. Uføre kan heller ikke velge når
man skal ta ut alderspensjon, da det er lovfestet at rett til
uføretrygd kun gjelder til fylte 67 år.
Det er store variasjoner på hva den reduserte pensjonsopp
tjeningen utgjør og hvordan det gir utslag i årlig utbetalt
alderspensjon. For en person med beregningsgrunnlag på
kr. 500 000,-, vil den reduserte opptjeningen i 5 år utgjøre
kr. 452 500,-. Hvor mye dette reduserer den årlige alders
pensjonsutbetalingen vil bero på årskullets antatte leve
alder. Ved en antatt levealder på for eksempel 83 år medfø
rer den nye opptjeningsmodellen kr. 28 000,- mindre i årlig
alderspensjon.
Både den gamle og nye opptjeningsmodellen medfører at
uføre får en reduksjon i pensjonsopptjeningen sammenlig
net med arbeidsføre. Forskjellene kan begrenses dersom
man har anledning til å arbeide ved siden av uføretrygden.
Særlig etter de nye reglene vil en arbeidsinntekt ved siden
av uføretrygden medføre at pensjonsbeholdningen fortset
ter å øke, også etter fylte 62 år. Imidlertid er det dessverre
ikke slik at alle uføre har anledning til å arbeide ved siden av
uføretrygden. Det er da betryggende å vite at selv om folke
trygdlovens regler ikke sikrer en like god alderspensjon
som for arbeidsføre, sikrer den god alderspensjon som for
de fleste er vesentlig bedre enn minste pensjonsnivå.
Avslutningsvis er det verd å merke seg at dersom uførheten
har sin årsak i en erstatningsbetingende årsak med en
ansvarlig part, slik som bilansvarsforsikring, er det adgang
til å kreve erstatning for pensjonstap, på linje med inn
tektstap og øvrige erstatningsposter.

Av senioradvokat Maja Agnes Simonsen
Advokatfirmaet Halvorsen & Co
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Bilkurs med Sverre
■ Tekst og foto: Gyda Nullmeyer

I NHF Øst er vi stolte av de mange kursene
vi tilbyr våre medlemmer, og medlemmene
i SAFO Øst. Vi mener at en av våre viktigste
oppgaver er at dere som er medlemmer,
tillitsvalgte, rådsmedlemmer og bruker
representanter får den kunnskapen og
tryggheten dere trenger for å gjøre en god
jobb i deres verv.
Ekstra hyggelig er det allikevel når vi hører suksesshisto
rier i etterkant av kursene våre. I våres inviterte vi til bil
kurs med Sverre Bergenholdt. Sverre har livslang fartstid i
NHF, både som ansatt og som tillitsvalgt. Han har blitt
populær for sine bilkurs og reiser på tvers av landet for å
gi tips og kunnskap om hvordan du kan sende inn en god
bilsøknad. Og det var nettopp det han gjorde på bilkurset i
våres. En fornøyd deltaker ringte Sverre i ettertid og for
talte at han hadde fulgt Sverres oppskrift til punkt og

Sverre Bergenholdt

prikke og mindre enn to måneder senere ble søknaden
godkjent. Det synes vi er flott når vi vet hvor mange det er
som strever med bilsøknader.
I desember inviterer vi til et nytt bilkurs med Sverre. Denne
gangen med fokus på bil til barn med nedsatt funksjons
evne. Mer om kurset kan du lese på våre nettsider oest.
nhf.no

Forkortelser vi bruker
Vi har fått en henvendelse fra en av våre nye tillitsvalgte som påpekte at «stammespråket»
i NHF-familien er fullt av forkortelser. Det er ikke lett å forstå for de som er nye, eller for de
som bare kjenner til en del av organisasjonen. Vi har derfor lagd en liten oversikt over de
mest brukte forkortelsene vi kom på.
LFPS

Landsforeningen for Polioskadde

NHFU Norges Handikapforbunds Ungdom

LARS

Landsforeningen for Ryggmargsskadde

ALF

Arbeidsmiljøskaddes Landsforening

LFA

Landsforeningen for Amputerte

NASPA 	Norsk forening for Arvelig- Spastisk
Paraparese/- Ataksi

LFN

Landsforeningen for Nakkeskadde

LFS

Landsforeningen for Slagrammede

HBF

Handikappede Barns Foreldreforening

NHF

Norges Handikapforbund

LKB 	Landsforeningen for Kvinner med
Bekkenleddsmerter
AMC 	Landsforeningen for Arthrogryposis
Multiplex Congenita
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SAFO 	Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes
organisasjoner
TUP 	Talentutviklings programmet
Buf.dir Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
CRPD 	FN konvensjonen for mennesker med nedsatt
funksjonsevne (The Convention on the
Rights of Persons with Disabilities)

Takk for meg
Det er en tid for alt, og min tid er nå kommet!
■ Tekst: Arnstein Grendahl

Som dere sikkert har fått med dere, går jeg av som gene
ralsekretær og avslutter mitt arbeidsforhold i Handikap
forbundet nå i september. Landsmøtet i juni 2017 vedtok
en ny og fantastisk fremtidsrettet strategi for forbundet
fram til 2021, og jeg mente at det var formålstjenlig med
en ny toppleder i administrasjonen for å samme med sen
tralstyret lede forbundet framover i tråd med strategiens
føringer. Ny visjon og en voldsom «drive» i hele organisa
sjonen i forbindelse med prosessen som førte til lands
møtets vedtak fortjener også en generalsekretær som
ikke sitter altfor fast i gammelt tankegods og tidligere
erfaringer. Jeg bestemte meg derfor allerede i sommer
ferien i fjor om at min tid var over i Handikapforbundet.
Jeg informerte forbundsleder og sentralstyret om min
beslutning på sensommeren i fjor, men styret ville at jeg
skulle lede en omstillingsprosess i administrasjonen før
ansettelse av ny generalsekretær. Og jeg er blitt bønnhørt!
Forbundet kunne ikke fått en mer dedikert og framtidsret
tet generalsekretær enn Sunniva Ørstavik. Sunniva, som
er tidligere Likestillingsombud, har ideologien og verdiene
til Handikapforbundet godt innunder huden. Sunniva ser
også verdien og viktigheten i organisasjonens medlemmer
og tillitsvalgte, så fremtiden ser lys ut forbundet.
Jeg kommer uten tvil til å savne gode kollegaer, tillits
valgte og medlemmer som jeg har vært så heldig å bli
kjent med gjennom mine 29 år i forbundet. Jeg startet mitt
virke i Handikapforbundet som organisasjonskonsulent i
daværende Oslo Fylkeslag av NHF i desember 1989.
Fortsatte som avdelingsleder i organisasjonsavdelingen i
forbundet sentralt i 1999, ble assisterende generalsekre
tær etter en omorganisering i 2007, og generalsekretær
fra 2012. Jeg har med andre ord fått en bred forankring i
organisasjonen, og har ikke tall på alle de fantastiske
medlemmene og tillitsvalgte jeg har møtt gjennom disse
årene. Jeg har også vært til stede på hundrevis av års
møter og samlinger i organisasjonen, og har alltid ment at
organisasjonens viktigste ressurs er medlemmer og til
litsvalgte, som gjør en formidabel jobb for å skape et godt
sosialt miljø og som står i krigen til daglig for å gjøre hver

dagen bedre for funksjonshemmede. Jeg vil derfor takke
hver og en av dere for et godt samarbeid gjennom disse
årene, og takk for innsatsen dere gjør. Uten medlemmer
og aktive tillitsvalgte hadde ikke organisasjonen oppnådd
de resultatene som vi tross alt har gjort gjennom de 29
årene jeg har vært så heldig å være en del av dette felles
skapet.
Jeg føler meg jo ikke gammel, men må nok innse at jeg er
gammel nok til å bli såkalt tidligpensjonist! Dette var mitt
eget valg, og jeg tror nok at for min egen del var dette et
godt valg, og definitivt et godt valg for organisasjonens
videre utvikling.
Kommer helt sikkert til å savne både gode kollegaer og
medlemmer/tillitsvalgte, men jeg fortsetter som medlem
av forbundet, og kanskje vi ses en dag?
Igjen – takk for følget og takk for at jeg har hatt gleden av
å bli kjent med hver og en av dere som er fantastiske
ambassadører i det viktigste talerøret for handikapsaken
gjennom tidene!

«…fremtiden ser lys ut for forbundet.»
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AKTUELT politikk og forskning
Enklere liv
konkurs
■ Tekst: Ida C. Freng

I august sprakk nyheten om at
kjeden «Enklere liv», der
mange har kjøpt småhjelpe
midler, var konkurs.
I starten av september kom
imidlertid en ny vending i
saken, ettersom Jotunfjell
Partners, som i fjor gikk inn og
overtok Moss Lufthavn Rygge,
er blitt nye eiere av butikkjeden
Enklere Liv, melder Nettavisen.

Boksuksess for Grue
■ Tekst: Ida C. Freng

Forfatter og professor Jan Grues bok «Jeg lever et liv
som ligner deres» har fått strålende kritikker i avis
etter avis. «Et litterært mesterverk som anbefales på
det sterkeste!» skrev Marius Wulfsberg og trillet en
sekser på terningen Dagbladet. «Et mesterverk om
eget liv», mente Jan Askelund i Stavanger Aftenblad
og Ane Farsethås i Morgenbladet uttrykte: «Jan Grues
levnetsskildring går utenpå det meste av norsk selv
biografisk sakprosa. (…) Boken vil med stor sann
synlighet bli stående som en merkestein for at en ny modenhet er i ferd med å
nå den selvbiografisk baserte litteraturen også i norsk sakprosa.» Boken er
gitt ut av Gyldendal, og har tatt omtrent ti år å skrive, ifølge forfatteren selv. I
boken setter han hvordan han har opplevd oppveksten og voksenlivet så langt,
opp imot det kliniske språket og de pessimistiske fremtidsskildringene det
offentlige har beskrevet han med.

Dette medfører at butikkene vil
bli drevet som normalt frem
over den nærmeste tiden, og
kjøper vil tilby alle butikk
ansatte nytt engasjement, opp
lyser bostyrer Nils Holger
Kofoed til avisen.
De nye eierne har overtatt vare
lager, driftstilbehør, rettigheter
til varemerke og nettbutikk.
Butikken har i dag 75 filialer i
kjeden her til lands. Om alle
disse består er foreløpig uvisst.
des liv og rettigheter.

Ny Generalsekretær i NHF
Sunniva Ørstavik har væt likestillings- og diskrimineringsombud og er godt
kjent med frivillig arbeid i organisasjoner. Den 1. september ble hun general
sekretær i Norges Handikapforbund.
– Det var ingen tvil om at det var henne vi ønsket, sier
forbundsleder Arne Lein.
Lein, som har ledet ansettelsesprosessen, kan fortelle at
det var et enstemmig sentralstyre som gikk inn for å
ansette Sunniva Ørstavik som ny generalsekretær.
– Sunniva skilte seg tydelig ut blant søkerne med et klart
fokus og godt kjennskap til feltet. I intervjuene var hun
tydelig på at hun er opptatt av å sette fokus på diskrimi
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nering som tema og at hun har
klare ambisjoner om å bidra til
at funksjonshemmede, som den
Foto: Ivar Kvistum
mest diskriminerte gruppa i
for Handikapnytt
Norge i dag, får et solid like
stillingsløft. Hun har et stort nettverk i miljøer som er
viktige for oss. Hun er også en strateg, og hun både enga
sjerer og tør å provosere, og det trenger vi, sier Lein til
Handikapnytt.

Aktivt personvernarbeid i Norges Handikapforbund
Personvernlovgivningen gjelder for alle som håndterer
personopplysninger. Hensikten med den nye loven er å gi
oss som enkeltpersoner mer kontroll over hva som
registreres om oss og å avverge at opplysninger kommer
på avveie og misbrukes. Dette er positivt for oss alle og
viktige hensyn å ivareta overfor medlemmer, støtte
spillere og ansatte.
Hovedprinsippene i den nye loven er at vi skal ikke samle
inn persondata uten å ha et konkret formål og hjemmel
(lov, samtykke o.l.). Vi skal ikke samle inn mer enn vi
trenger, data skal være korrekt, vi skal oppbevare det

sikkert, være restriktive på utlevering og det skal slettes
når det ikke lenger er nødvendig å oppbevare. Den som er
registrert får rett til innsyn i alt som er registrert om seg
og kan be om å få det tilsendt eller slettet. Derfor må vi
ha oversikt over hvor dette er lagret og sikre at det er
gjort på rett måte. For å sikre gode og sikre IT-systemer
og prosesser er det krav om at vi har databehandleravtale
med alle leverandører som behandler personopplys
ninger for oss.
Vi kommer tilbake med mer informasjon når person
vernerklæring og rutiner er på plass!

Bruker du
nettsidene
våre?
Det er ikke bare på facebook
vi legger ut ting! Vi har en
flott nettside der vi legger
hva vi jobber med og en del
praktisk informasjon.

Tomt for midler
Årets pengepott for aktivitetshjelpemidler for voksne over 26 år er i ferd
med å gå tom. Det betyr at alle søknader blir stilt i bero, og ingen nye
vedtak fattes i 2018, melder Handikapnytt.
Det var allerede i slutten av august at brukere, hjelpemiddelleverandører
og fagmiljøer begynte å få meldinger om at årets pott, på 49 millioner
kroner, straks er oppbrukt. – Det betyr jo at ingen voksne får nye vinter
aktivitetshjelpemidler denne vinteren, fordi potten er brukt opp på
sommerhjelpemidler, sier fagkonsulent Line M. Bergli ved Valnesfjord til
Handikapnytt.

Før jul vil vi lansere en helt
ny felleskalender for hele
regionen. Da kan alle lokal
lagene sende inn sine
arrangementer, for å få de
publisert på regionens nett
side.
Det har også kommet en ny
side som heter «for tillits
valgte»; hvor det vil ligge
mye nyttig informasjon for
deg som har et verv i NHF.
http://oest.nhf.no/
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Nok en gang var vi mange engasjerte tillitsvalgte og ansatte samlet til årets høstkonferanse.

Høstkonferansen 2018
Hvert år samles lokallagsstyrene i NHF Øst seg på
Scandic Asker for vår lederkonferanse.
■ Tekst og foto: Gyda Nullmeyer

Regionleder Arild åpnet programmet på fredagen med å
ønske velkommen og å invitere til videre arbeid med å nå et
VI. Videre var forbundsleder Arne Lein hos oss. Han påpekte
hvordan vi skal jobbe politisk – NHF er en politisk organisa
sjon og må få gjennomslag for våre saker gjennom politisk
påvirkning.
Arne fortalte litt om organisasjonen og hva som skjer
administrativt i NHF. Vi har vært gjennom en nedbeman
ning i våres og mistet dermed masse erfaring og mye
kunnskap. Vi er nå i en helt ny situasjon og dette har gått
hardest utover det politiske påvirkningsarbeidet vårt.
Denne uka fikk vi en ny generalsekretær. Arnstein har tak
ket for seg og vi har ønsket Sunniva Ørstavik hjertelig vel
kommen til NHF. Arne oppdaterer oss på hva NHF jobber
med sentralt når det kommer til BPA, hjelpemidler, politisk
påvirkning og universell utforming. «Vi kan ikke lenger
akseptere at vi blir behandlet annerledes enn andre. Vi kan
ikke akseptere at barn ikke skal få gå på nærskolen sin, at
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de blir sendt ut av klasserommet. Vi i NHF sier at men
neske skal bli behandlet likt. De skal bli møtt med respekt.
De skal få delta» forteller Arne Lein.
Vi fikk også hilse på vår nye Generalsekretær Sunniva
Ørstavik. Hun forteller at hun gleder seg til å jobbe sammen
med oss og for å fortsette å jobbe med vår flotte og inspirer
ende nye strategi. «Sammen skal vi lede an i likestillings
kampen».
Under lokallagets time var det mange lokallag som tok
ordet for å snakke om hva de har jobbet med siden sist. Jeg
synes det var veldig mye positivt og det bekreftet den tren
den jeg har opplevd at har vært en stund, der flere og flere
lokallag jobber i tråd med strategien. Dere er mer ute og er
synlige, dere jobber lokalt – der folk er og ikke minst er det
utrolig mye bra arbeid på tvers. Alt dette ser vi også tydelig
på den ekstra lange «Aktuelt i lokallagene» som er i dette
nummeret. Dere gjør så mye positivt som vi vil vise frem, at
vi har utvidet fra to til fire sider. Det er flott!

Sunniva og Arne fikk vær sin mangfoldsparaply som takk for
at de var med oss på høstkonferansen.

Joakim Taaje, leder av NHF Lillestrøm, viser frem de
populære temakortene de har lagd.

En stolt Roger Amundsen fra Landsforeningen for
slagrammede (LFS) viser frem slagappen.

Flotte temakort lagd av
NHF Lillestrøm.

Spesielt vil jeg trekke frem to innlegg fra høstkonferansen
og det er LFS og NHF Lillestrøm.
LFS har laget en app som alle må laste ned med en gang.
Den heter slagappen og kan virkelig redde liv. Slagappen
er et samarbeid mellom LFS og Falcks alarmsentral og er
en ekstra trygghet i hverdagen for alle. Appen er helt gra
tis i Norge og fungerer som en nødtjeneste som er
skreddersydd for å få slagrammede raskest mulig til riktig
sykehus. Appen har GPS-sporing og ved hjelp av en nød
knapp kommer du raskt i kontakt med Falcks personell via
videosamatale og de vet umiddelbart hvor du befinner deg.
Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å laste ned appen,
du kan redde ditt eget, eller en annen sitt liv.
NHF Lillestrøm har omfavnet verving og det å være synlig
og har lagd mange fine infokort. Med inspirasjon i NHF Øst

sin fine vervebrosjyre har de videreutviklet konseptet og
lagd temakort for mange av våre hjertesaker. Disse kor
tene bruker de både på stand og i møter med politikerne. I
tillegg sender de med en bunke sammen med innspill til
partiprogrammene til alle partiene i sine kommuner.
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Aktuelt i lokallagene
Folk i SARP
16. juni 2018
■ Tekst: Atle Hirth Strand
■ Foto: Atle Hirth Strand og
Ingelinn Buvik

Laget vårt NHF Sarpsborg fikk invitasjon til å delta på
Mangfoldsdagen i juni i år. Dette var vi interessert i å
være med på og etter kontakt med våre landsforeninger
i Sarpsborg, ville også HBF være med på dette.
Dagen startet med at vi (HBF og NHF) rigget oss flott opp
på Torget. Vi monterte telt med tilbehør og folk strøm
met til. Vi i «staben» besto av Runar Tønnesen, Fredrik
Fjeld Johansen, Line og Henrik Læren fra HBF Øst, Hans
og Gunhild Aastvedt Elfing, Ingelinn Olsen Buvik, Atle

Hirth Strand og Anna Marita Hirth fra NHF Sarpsborg.
Vi informerte om lagene våre og leverte ut materiell til
dem som ville ta imot det vi kunne gi ut.
Dagen forløp veldig fin og med godt besøk og bra
respons. Henrik var stjernen som trakk folk til oss på en
god måte og brosjyrene våre ble godt mottatt.
Etter fem timer var vi solbrente og slitne og med lite
materiell igjen, så vi valgte å rydde bort standen vår.
Positiviteten vi syntes vi fikk, ga mersmak til gjentakelse.

HBF Østfold på Folk i SARP
■ Tekst og foto: Fredrik Fjeld Johansen

HBF Østfold og NHF Sarpsborg stilte felles på stand uten
for Solsia Burger og Bar øverst på torvet mot gågaten fra
11.00 – 16.00, lørdag 16/6.
Vi takker for en flott plassering og ikke minst er vi glade for
at vi hadde værgudene med oss når vi stiller opp for å vise
oss frem, dette handler om Mangfold, Likeverd og
Inkludering.
Vi gjorde oss godt synlige og delte ut informasjonsmate
riell som sier hvem vi er og hva vi gjør. Dette gjør vi for å
synliggjøre oss for nye potensielle medlemmer, og dette
virket. To nye medlemmer kom inn rett etter Folk i
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SARP, som vi tilskriver tilstedeværelsen på dette arrangementet.
Runar og Fredrik fra Styret i HBF Østfold sto sammen med
Line Leren og Henrik Leren under dette arrangementet å
informerte om hvem vi er og hva vi gjør.
Henrik tok på seg jobben som sjefs utdeler av materiell for
medlemsverving og delte ut informasjon om HBF til alle
han kom i kontakt med.
En flott dag med konsert fra Sarpsborg Janitsjar og
Aleksander Hermansen på scenen rett ved vår stand.

Sommeravslutning med NHF
Fredrikstad
■ Tekst og foto: Anne-Lise Nilsen

NHF Fredrikstad hadde sommeravslutningen på
Slippen i Fredrikstad og koste oss med treretters
god middag. Samtalen med god latter gikk løst
rundt bordet. Etter middagen gikk vi til
Båthusfestivalelen og så på Fredrikstadguttene
redder verden. En flott avslutning på kvelden.

Midtsommerfest med NHF Nes
og Ullensaker
■ Tekst og foto: Dag H. Liberg

Nes og Ullensaker handikaplag hadde 22. juli midt
sommerfest. Dette har blitt tradisjon, og medlem
mene koser seg med god mat og
hverandre.

Mangfoldsdagen i Fredrikstad
29. juli 2018
■ Tekst og foto: Anne-Lise Nilsen

Søndag 29. juli deltok NHF Fredrikstad på Mangfoldsdagen i Fredrikstad. Vi
var veldig heldig med været, det kom ikke en vanndråpe. Leder Ken Jackson
holdt en flott appell sammen med mange andre. Etterpå tok vi som møtte
opp en kaffekopp ved kaffebryggeriet. En flott avslutning på dagen!

Pride i Fredrikstad
■ Tekst: Ken Jackson Foto: Ken Jackson og Anne-Lise Nilsen

NHF Fredrikstad var en av sponsorene og støttespillerne til Pride i Fredrikstad.
Laget brukte tid og forberedte seg godt til dagen.
Det var en flott parade og taler fra Pride Fredrikstad. Det var mange som møtte opp,
og mange flotte taler. Det er regnet på at det var omtrent 1200 deltakere i paraden.
NHF Fredrikstad var også med på paraden med plakater om likeverd for alle som
fikk mye oppmerksomhet.
Etterpå tok vi tilslutt en kaffekopp før vi gikk hjem.
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Felles stand på Strømmen
Storsenter
■ Tekst og foto: Joakim Taaje og Odvar Jacobsen

NHF Lillestrøm og LFS OA hadde felles stand på Strømmen
Storsenter lørdag den 25. august.
Både lokalforeningen i Lillestrøm og LFS OA er aktive og
utadrettede lokalforeninger og dette var en fin anledning til
å vise frem mangfoldet i vår organisasjon. NHF Lillestrøm
benyttet denne dagen til å presentere sine nye infokort
som de har laget og trykket selv. Disse er en videreføring
av kortet fra NHF Øst. Ta kontakt med Joakim Taaje hvis
noen ønsker malene til kortene for å bestille til eget lokal
lag. De vil vises frem på Høstkonferansen 07.09.
Vi oppfordrer andre lokallag og diagnoseforeninger å slå
seg sammen når dere er ute på stand i lokalmiljøet. Dette
viser bredden som NHF har med sine landsforeninger.
Dette var første gang NHF Lillestrøm har hatt en slik stand
og det passet veldig bra å få litt markedsføring og vist oss
frem litt etter at vi nylig skiftet navn fra NHF Skedsmo.

Grunnen til navneskiftet er at kommunene Fet, Skedsmo
og Sørum slår seg sammen til Lillestrøm kommune
01.01.2020 og vi ville være føre var. På standen fikk vi da
også vår første innmeldelse av et nytt medlem etter navne
skiftet som var hyggelig!
Joakim Taaje & Odvar Jacobsen
NHF Lillestrøm LFS OA

NHF Lillestrøm på stand på Frivillighetsdagen
■ Tekst: Joakim Taaje og foto: Ken Jackson

1.september ble Frivillighetsdagen arrangert av Skedsmo
kommune. Arrangementet fant sted på Lillestrøm Torv og
det var første gang kommunen inviterte alle typer frivillige
organisasjoner til å komme å vise seg frem til hverandre
og allmenn publikum.
Dette kunne naturligvis ikke vi i NHF Lillestrøm gå fra oss.
Dette var en perfekt anledning til å få frem vårt nye navn
som vi altså endret fra NHF Skedsmo til NHF Lillestrøm
tidligere i sommer.
Arrangementet ble veldig godt mottatt av de frivillige orga
nisasjonene og hele 55 forskjellige boder ble satt opp på
torvet. Her varierte det fra skolekorps, Lions Club, folke
teater, natteravner, kulturforeninger, mange idrettsfore
ninger og en del foreninger innen helse og handikap, bla.
oss. Den kanskje mest særegne foreningen var Romerike
Sopp og Nyttevekstforening!
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Arrangementet tiltrakk seg svært mye publikum og Torvet
var fullt fra Kl. 11:00 til Kl. 15:00.
Vi i NHF Lillestrøm var selv svært godt fornøyd med både
arrangementet og egen stand og mange kom innom for en
prat. Her kom våre nye tema kort virkelig til sin rett og vi
delte ut mange, deriblant til lokalpolitikere som skulle ta
de med seg til programmøtene de har fremover til kom
munevalget 2019.
Som på Strømmen Storsenter forrige helg klarte vi å verve
et nytt medlem som i tillegg virket veldig aktiv og engasjert
så vi gleder oss!
Som leder vil jeg takke alle styremedlemmer som hadde
anledning til å delta; Tor Inge Møller, Geir Småge, Brynhild
Schütz, Iwona Kapczynska, Leif Strøm samt assistenter
som hjalp oss å rigge!
LederJoakim Taaje

Markens Grøde i Rakkestad
■ Tekst og foto: Gyda Nullmeyer

NHF Øst mottok for flere år siden en arv som
har som betingelser at den skal brukes på
unge personer med nedsatt funksjonsevne
i Rakkestad, Østfold.
For å prøve å komme i kontakt med ungdommer i området,
og samtidig være synlige og forøke å rekruttere nye med
lemmer, bestemte regionstyret og NHFU Øst seg for å
delta på Markens Grøde 2018. Markens Grøde er et
arrangement som holdes annet hvert år i Rakkestad, en
slags landbruksmesse med bondens marked, stands og
fest.
Vi samlet sammen en stor gjeng med engasjerte og stilte
med flott stand hele helgen 10,- 12. august. Med oss var
medlemmer fra regionstyret, NHFU Øst, HBF Østfold og
NHF Indre Østfold.
Selv om det kanskje ikke ble vervet så mange hadde vi en
hyggelig helg på stand og vi fikk vist oss frem og delt ut en
del brosjyrer. Ikke minst var det at vi tilbydde ansikts
maling til barn og at man kunne få lage sin egen buttons
meget populært. Dette er noe vi anbefaler også andre
lag som skal stå på stand på steder med mange barn
tilstede.
Vi fortsetter jakten på søkere til Rakkestadarven!
(For mer informasjon om arven se side 19).

15

Medlemsblad for NHF Øst

Nyheter fra NAV
Tekst er hentet fra NAV hjelpemiddelsentral Østfolds nyhetsbrev og
klippet sammen av Gyda Nullmeyer.

Rett hjelpemiddel til rett tid er et mål vi er felles om i alle sammenhenger
Vi pleier å si at feil/mangelfulle opplysninger inn, gir tilsvarende resultat ut til bruker. Ved sentralen
bruker vi mye tid på å innhente opplysninger i etterkant, som kunne vært gitt i første omgang.
Oppgi alltid telefon/mail hvor vi kan få tak i deg. Det er du som har møtt bruker i omgivelsene hvor
hjelpemiddelet skal fungere, og som kan bekrefte eller justere opplysninger og mål.
Husk at mål og funksjonsbeskrivelse er ferskvare og må følge med, også ved gjenanskaffelser.
Sjekk om vi har det bruker trenger på vårt lager! Hjelpemidler som er lagervare vil alltid leveres
raskere enn hjelpemidler vi må bestille inn.

Kan bruker ta med hjelpemidler til utlandet?

Økt arbeidsdeltakelse
med tilrettelegging

Hvorvidt man kan ta med seg hjelpemidler
til utlandet avhenger av hvor du skal og
hvor lenge du blir borte. I utgangspunktet
kan du ta med hjelpemidlene dine på ferier
og kortere opphold i EØS-land.

Med hjelpemiddelsentralens arbeidsrettede
veiledningstjeneste ønsker vi å bidra til
samhandling og kunnskapsutvikling om
tilrettelegging og hjelpemidler for brukere
med funksjonsnedsettelse innen syn, hørsel og
kognisjon. Det er et mål for oss at veiledere på
samtlige NAV kontor i Østfold har en utvidet
forståelse av hjelpemiddelsentralens mangfold
av arbeidsstøttende hjelpemidler for brukere
med funksjonsnedsettelser.
Ta kontakt med oss!

Flytter du til utlandet eller skal oppholde
deg i utlandet utover 12 måneder, må du
søke NAV om å få beholde hjelpemidlene.
Det gjelder også hvis du bor i utlandet og
søker om hjelpemidler i Norge.
Har du bosted/midlertidig opphold i Norge
og skal på midlertidig utenlandsopphold
under 12 måneder må du kontakte hjelpe
middelsentralen i fylket.
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Nød-SMS
21. mars ble Nød-SMS lanser, tjenesten
som gir døve, hørselshemmede og tale
hemmede mulighet til å sende SMS
direkte til 110, 112 og 113 i nødsituasjoner.
Nød-SMS er en ny og trygg tjeneste for
tekstbasert kommunikasjon mellom
personer i en nødsituasjon og nødmelde
sentralene. Nød-SMS skal ikke erstatte
dagens 1412-tjeneste for nødsamtaler
via teksttelefon, men vil fungere parallelt
i en pilotperiode.
Det er nødmeldesentralene i Bodø som
skal motta Nød-SMSer fra hele landet.
Her er nødmeldesentralene for politi,
brann og helse samlokalisert, og det er
etablert et kompetansemiljø for hånd
tering av nødmeldinger på SMS.
Les mer på http://www.nodsms.no

SmartJa
På nettsiden Smartja.no har MediaLT som mål å spre
kunnskap og hjelp til funksjonshemmede, eldre og de
som ikke er superteknologiske. Her er fremgangs
måter og informasjon om nye produkter, apper og
tjenester fremlagt. Informasjonen kan være nyttig for
de som ikke så lett kan google det de lurer på.
En annen viktig målgruppe er de som hjelper andre i
gang: fagfolk, lærere, venner, barn, assistenter.
På nettstedet er det f.eks. informasjon om hvordan
VoiceOver (skjermleser) for synshemmede aktiveres og
brukes, hvordan du kan bruke brytere for å styre tek
nologi, løsninger for høreapparat osv. Det er også lagt
inn demonstrasjonsvideoer som skal lette forståelsen.
Videoene er tekstet og synstolket. MediaLT arbeider
med fokus på teknologi, funksjonshemmede og univer
sell utforming.

PRIDE med NHF Fredrikstad
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TUP – NHF sitt eget
talentutviklingsprogram!
■ Tekst: Gyda Nullmeyer
■ Foto: Ida Freng

I september er det oppstart for det femte kullet av
NHF sine TUP-ere. I år er det gjort noen endringer,
alderen på målgruppen er hevet noe, og fokuset er
enda tydeligere knyttet opp mot vår nye strategi.
Talentutviklingsprogrammet er et skoleringsprogram
som tidligere har gått over to år, med to helgesamlin
ger per år (vår og høst). Programmet har som mål å
heve kompetansen på NHFs interessepolitiske påvir
kningsarbeid. Aktuelle temaer som vi tar opp er blant
annet NHFs ideologi, universell utforming, BPA og
samfunnsutvikling på velferdsområdet.
NHFs landsmøte i 2017 vedtok ny strategi for organi
sasjonen. I strategien heter det at NHF skal være en
organisasjon som er nær og tydelig i lokalsamfunnet.
Vi skal være der folk er og bor, vi skal bygge en
«vi-kultur». Den nye strategien og interessepolitiske
program blir selvsagt en rød tråd gjennom TUP 5.
I kullet er det flere deltakere fra NHF Øst, noe vi er
utrolig stolte over. Vår oppgave i regionen blir å ivareta
«våre» deltakere og gi de ansvar og tillit både under
veis og etter TUP. De opparbeider seg en viktig kom
petanse som vi som lokallag og region må vite å
benytte oss av.
Den 7.-9. september var første TUP samling og da var
det blant annet følgende som stod på programmet:
-	Kommunikasjon og påvirkningsarbeid med Ida C
Freng, kommunikasjonsrådgiver NHF Oslo og
Kristofer Ravn Stavseng, rådgiver for politikk og
kommunikasjon i NHFU.
-	Likestilling og FN-Konvensjonen (CRPD) med
Monica Haugen, interessepolitisk rådgiver i NHFsentralt.
-	NHFs ideologi, politikk og påvirkningsarbeid med
NHFs forbundsleder Arne Lein
-	NHFs organisasjon med Regionkontorleder i Oslo
Jørgen Foss.
-	Presentasjon av NHF sin strategi med Ragnhild
Heggen, tidligere prosjektleder i NHF.
-	NHF sitt internasjonale arbeid med Eirin NæssSørensen, leder for internasjonal avdeling NHF.

18

Deltakere i TUP 5- kullet:
-	 Joakim Tønsager (Innlandet)
-	 Silje Camilla Myrhaug (Øst)
-	 Linn Marie Talsethagen (Nord Norge)
-	 Bjørn Ragnar Henriksen (Oslofjord Vest)
-	 Hanne Slettum (Innlandet)
-	 Ole Kristian Ulvesæther (Sør-Vest)
-	 Bendik Vedal (Trøndelag)
-	 Maria Mørkestøl Nordquist (Agder)
-	 Cathrine Bergan (Oslofjord Vest)
-	 Saad al- Jaderi (Øst)
-	 Ellen Therese Nilsen (Øst)
-	 Andre Krogstad (Trøndelag)
-	 Henriette Nilsen (Agder)
-	 Anna-Maja Andersen (Øst)
-	 Marianne Knudsen (Trøndelag)

Søk om prosjektstøtte eller
utdanningsstipend i Rakkestad!
Norges Handikapforbund Øst tilbyr muligheten for finansieringsstøtte til personer
og/eller prosjekter i Rakkestad kommune.
Du kan søke støtte/stipend til følgende:
-	Bidrag til finansiering av prosjekter, tiltak og aktiviteter som fremmer full samfunnsmessig
deltakelse og likestilling for mennesker med en bevegelseshemning i Rakkestad.
-	Støtte til personer med en bevegelseshemning som deltar på kurs, konferanser og
skoleringsopplegg.

Søknadskrav:
Søknader må være sendt innen 1. februar hvert år. Søknaden må inneholde en kort beskrivelse
av aktiviteten, med bakgrunn, formål og målgruppe, samt et kortfattet budsjett der aktiviteten
framgår. Søknaden sendes til NHF Øst på e-post hanne.grimstvedt@nhf.no.
Søkerne kan bli bedt om å utarbeide en kortfattet rapport og regnskap i ettertid.
Vi ser frem til å motta din søknad!

TUP-gjengen på første samling.
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NHFU Øst

Vi gler oss til landsmøte!
12.-14. oktober er det landsmøte i NHFU. Det skal vere på Thon Hotell Arena på
Lillestrøm. Der kjem kremen av norsk ungdom til å debattere og diskutere politikk,
strategi og korleis organisasjonen skal utvikle seg vidare.
■ Tekst: Kristofer Olai Ravn Stavseng

Landsmøtet i år kjem – etter alt å døme – til føre til ei rekke
endringar for NHFU. Det gamle prinsipprogrammet skal
skrotast. Inn kjem i staden eit verdigrunnlag og eit arbeids
program. Verdigrunnlaget skal forklare kvifor vi ser beho
vet for ein organisasjon som NHFU. Vi skal skildre det
samfunnet vi arbeider for å oppnå og vi skal forklare ver
diane vi arbeider etter. Dette blir det grunnleggande doku
mentet for NHFU. Difor skal vi kunne gå tilbake til dette
dokumentet og minne oss sjølve på kven vi er og kva vi står
for, slik at alt anna vi skriv og gjer reflekterer dette.
Verdigrunnlaget blir òg viktig for å forklare andre kven vi er
– sjølv om det ikkje skal fungere som ein verveflyer.
I arbeidsprogrammet skal vi felle ned kva arbeidsområde
vi skal jobbe med fram til neste landsmøte, og kva mål vi
skal setje oss politisk og organisatorisk. Her er utfordringa
å prioritere og setje mål som både skal vere ambisiøse og
realistiske. I utkastet frå sentralstyret har ein vektlagt å
peike på problema med BPA-ordninga, jobbe for at alle
undervisningsbygg blir tilgjengelege, utbetre mentorord
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ninga i høgare utdanning, styrke økonomien til studentar
med funksjonsnedsetjingar, krevje universell utforming av
nye publikumsretta bygg – både offentlege og private samt
bevare og styrke hjelpemiddelordninga. Med atterhald om
at landsmøtet kan bestemme seg for noko heilt anna, ser
det ikkje ut til NHFU vil ha mangel på arbeidsoppgåver i
åra som kjem. Begge dokumenta er sendt på høyring i
organisasjonen, og fristen for å sende inn endringsfram
legg er sett til 8. september.
Ei anna sak som kjem til å vekke merksemd, er diskusjo
nen om organisasjonen skal heve øvre aldersgrense for
medlemsskap frå 30 til 35. Her går sentralstyret inn for å
halde på dagens grense, men legg opp til ein debatt med
moglegheit for å auke henne. Til sist skal det veljast nytt
sentralstyret. Valkomiteen er i gang med arbeidet sitt, og
er venta å presentere ei innstilling få veker før landsmøtet.
Vi gler oss!

Storbyweekend –
en god og våt opplevelse
Storbyweekend har vært arrangert i noen år nå. Denne Storbyweekend’en var min
andre, og det var to år siden sist. Annethvert år holdes arrangementet i Stavanger
og Bergen, og i år var det i Stavanger.
■ Tekst: Hilde Sofie Nilsson Foto: Gyda Nullmeyer

Før jeg reiste innså jeg at jeg ikke husket så mye fra forrige
Storbyweekend, annet enn at jeg kjøpte meg en fin kjole jeg
kunne ha på meg under lørdagens middag – så jeg pakket
med meg en kjole. Jeg skulle reise med en vestlending
som sa jeg burde pakke regntøy. Inni hodet mitt var det noe
som sa «ta aldri klestips fra en bergenser, de er jo født
med svømmehud mellom tærne» - men jeg tekstet assis
tenten min om at paraply kunne være en ide, mens jeg selv
pakket min nye regnjakke. Den var tross alt rosa, og rosa
passer alltid.

og skulle ønske jeg hadde vindusviskere på brillene mine.
Bergenseren var forberedt på alt i sin allværsjakke, og
assistenten min sin paraply vrengte seg idet vi kunne høre
den umiskjennelige stemmen til Jørgen Foss proklamere
dagens innhold. Vi stod ute og så ferdig konserten til et
lokalt band som oppfordret oss til å «kyssa litt», før vi
gjorde som alle vestlendinger med respekt for seg selv – vi
søkte ly på nærmeste burgersjappe. Der fikk vi med oss
store deler av resten arrangementet, takket være Jørgens
gudgitte stemme.

Jeg ankom Stavanger sent fredag, og allerede lørdag mor
gen fikk jeg smake på gleden av å ha tatt med meg regntøy.
Da var det duket for Funkisdagen, et arrangement som hol
des utendørs, i Stavanger sentrum. Det regnet ikke mye i
starten, men jo nærmere vi kom sentrum, jo mer regnet
det. Jeg snørte igjen hetta mi, så den ikke skulle blåse av,

Dagen dro seg mot slutten, og vi dro oss tilbake til hotellet
med erindringer om en varm dyne som ventet på hotell
rommet. Dagen etter regnet det ikke. Er det ikke typisk?
Neste Storbyweekend er i Bergen. Jeg tar med regntøy
uansett, jeg. Og jeg gleder meg allerede.
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En hilsen fra utvekslingsdeltakerne
Nå i høst startet NHFU opp utvekslingsprogrammet sammen søsterorganisasjonen FEDOMA
i Malawi. Fire deltakere deltar på utvekslingen, to fra NHFU og to fra FEDOMA.
Deltakerne skal bo og jobbe sammen frem til jul. Første
del av utvekslingen foregår i Trondheim, men andre del
foregår i Malawi. Fokuset for utvekslingen er å jobbe mot
en inkluderende skole. I både Norge og Malawi eksklude
res funksjonshemmede barn fra å ta del i utdanning på lik
linje som alle andre.
Henriette Andreassen, Amir Hashani, Patricia Moyo og
Mishech Shadreck Mithi er stolte prosjektdeltakere. Her er
deres tanker om prosjektet:
«Vi er her fordi vi skal hjelpe skolene til å bli tilrettelagte»,
sier Henriette. I Norge er det kun 20 % av alle grunnsko
lene som følger forskriftene til universell utforming. Dette
skal deltakerne gjøre noe med. «Også skal vi prøve å endre
holdningene til folket», sier Amir. Negative holdninger er
en stor barriere for å skape en inkluderende skole. «Vi er
her for å gjøre forskjellene mindre. For å gjøre skolene for
alle», sier Patricia. I dag er det dessverre ikke alle funk
sjonshemmede barn som får den undervisningen de har
rett på. Dette skaper store forskjeller i kvaliteten på under
visningen som gis. «Vi er her i Norge for å få myndigheten
til å forstå hvorfor det er viktig med tilrettelagte skoler,
sier Misheck. Dersom alle skolene hadde vært universelt
utformet, hadde dette vært et skritt på veien for å skape en
inkluderende skole.
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Deltakerne ser fram til en innholdsrik høst der de skal
lære av hverandre og jobbe sammen for å skape en skole
for alle, og videre et inkluderende samfunnet. Jeg kan røpe
at de har allerede arrangert internasjonal kveld for med
lemmene i Trøndelag og hatt en aksjon på Trondheim torg
som skapet stor oppmerksomhet for tilskuerne. Dette kun
etter to uker sammen i Trondheim! Jeg gleder meg til å se
hva denne gjengen får til utover høsten.
Hilsen
Martine Eliasson
Prosjektkoordinator

FN-dagen for funksjonshemmede
- Hva er nå det, da? Og hvorfor skal vi bry oss?
3. desember er FNs internasjonale dag for funksjonshemmede- men hva innebærer dèt?
■ Tekst: Ida C. Freng

De senere årene har man også i Norge fått en større forståelse
og markeringsvilje rundt 3. des. – 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 mennesker med nedsatt funk
sjonsevne. 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 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 full
verdige 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:
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 represen
tanter 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 regio
ner i NHF også!
•	Vi ønsker å produsere en rekke korte filmer (30-45 sekunder
lange) som vi vil spre på sosiale medier, der NHFUere fortel
ler om hvilke barrierer de møter i skole- og utdanningssys
temet- 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.

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 ansvar
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 medlems
møter eller stand på det lokale kjøpesenteret. Det viktigste
er at våre medlemmer får kjennskap og eierskap til dagen
som markerer våre menneskerettigheter.
•	Vi ønsker også å lage et gjenkjennelig symbol for dagen, ala
rosa sløyfe for brystkreft, eller den internasjonale
Downsdagens «Rockesokk».
For å gjøre det enklest mulig for alle lag og medlemmer å
delta, jobber vi i prosjektgruppa med å produsere et ressurs
hefte, der man både kan lære om FN-dagen, men også finne
konkrete ideer og oppskrifter på ulike måter å markere dagen
på. Førsteutgaven vil bli sendt ut tidlig i høst, men dette skal
være et levende dokument, så vi håper dere vil sende oss inn
spill, ideer og ikke minst fortelle oss hvordan DERES lag vil
delta- slik at vi kan oppdatere heftet mange, mange ganger!
Hele organisasjonen er herved utfordret til å bli med på å ta
eierskap til dagen vår!
Husk:
		

«Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe!»
Marianne Knudsen, NHFU/prosjektgruppa

•	Er man få i et lag eller kommune kan man gjennomføre 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 FN-dagen
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
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Får du med deg det
som skjer?
Norges Handikapforbund Øst har en hjemmeside og
en aktiv facebook-side. Følg oss gjerne der får å hele
tiden være oppdatert på hva som skjer og hva vi
jobber med. Vi jobber for tiden med å få en felles
kalender på regionens hjemmeside. Her vil det være
mulig for alle lokallagene å sende inn informasjon
om sine arrangementer for å få de publisert i
kalenderen. Vi har også fått en ny fane på hjemme
siden som heter «For tillitsvalgte». Her kan du som
tillitsvalgt finne nyttig informasjon til arbeid i
lokallag og regionen.
http://oest.nhf.no/
www.facebook.com/NHFOst/
Flere av våre lokallag har også egne facebook-sider.
Følg de for å få med deg hva som skjer i ditt lokallag.

Vi vil høre fra deg!
Region Nytt lages for våre medlemmer og vi er
avhengig av innspill fra dere for å kunne levere. Har
du et tema du ønsker å skrive om? En lokal aktivitet
du vil fortelle om? Et bilde du vil dele?
Send inn oversikt over møtene deres i lokallaget.
Fristen for innsending til neste nummer er:

Kalenderen

I kalenderen vil Regionnytt presentere lokallagenes
aktiviteter.

Faste aktiviteter
Tirsdag:
• N
 HF Halden/Aremark sosial samvær hver 14. dag fra
13.01. Busterudgata eldresenter. NHF Halden/Aremark.
•	Hver tirsdag fra den 9. oktober har LFN Østfold bade
grupper på Son Spa, kl. 10.00 – 14.00, kontaktperson
Jane (995 94 760), og på Quality Grålum, Badeland,
kl. 10.30 - 14.00, kontaktperson Bjørg (452 36 507).
Vi holder på hver tirsdag ut november.

Onsdag:
•	Varmtvanntrening med LKB Østfold, kl. 11-12. På
Blekkspruten Aktivitetssenter på Rolvsøy (følger
skoleåret).
•	Første onsdag i hver måned har LKB Østfold medlems
treff på St. Croix huset fra ca. 12.45. Vegetar buffé.
•	Første onsdag i måneden har LFS Oslo og Akershus
slagkafé i Asker, fra 12– 14, og i Lillestrøm og på Sagene
fra 18-20.
•	Andre onsdag i måneden har LFS Østfold slagkafe i
Askim og Sarpsborg fra 12-15.
•	Siste onsdag i måneden har LFS Østfold medlemsmøter
fra 18-21.

Torsdag:
• Bowling med LFS Akershus.

Lørdag:
• Varmtvannsbading med NHF Onsøy
Ellers:
•	NASPA er tilbake på lærings- og mestringssenteret
Aker Sykehus – bygning 41.

September

4. november 2018

4. 	NHF Nittedal og Hakadal: Bingo. Kl. 18.00,
i lokalene til Dølienga Borettslag.

Bidrag kan sendes til: Gyda Nullmeyer
gyda.nullmeyer@nhf.no

2. 	NHF Nittedal og Hakadal: Bingo. Kl. 18.00,
i lokalene til Dølienga Borettslag.

Oktober

12.-14. NHFU Landsmøte i Lillestrøm

Ønsker du å motta
Region Nytt elektronisk?
Region Nytt er regionenes medlemsblad som sendes
ut til alle medlemmer av NHF Øst. Vi ønsker nå å tilby
våre medlemmer å få bladet tilsendt elektronisk i
stedet for i posten. De som fremdeles ønsker det
tilsendt i posten skal selvfølgelig få dette.
Ønsker du å motta bladet elektronisk kan du gi
beskjed ved å sende en epost til Gyda Nullmeyer–
gyda.nullmeyer@nhf.no.

13. 	LFN Østfold: Medisinsk Yoga, Gaia Balanse,
Halden, kl. 10.30 – 13.00. Påmeldingsfrist til
innen 8. oktober til Jane tlf. 995 94 760.
Tilbudet er gratis.

November

6. 	NHF Nittedal og Hakadal: Bingo. Kl. 18.00,
i lokalene til Dølienga Borettslag.
24. 	LFN Østfold: Julebord på Quality Grålum.
Bindende påmelding til Jane tlf. 995 94 760 og
Gudrun tlf. 915 56 074, innen 2. november.

Desember

4. 	NHF Nittedal og Hakadal: Juleavslutning.
Kl. 18.00, i lokalene til Dølienga Borettslag.
Vi har fått en elektronisk kalender på hjemmesiden vår, som oppda
teres fortløpende med aktiviteter i lokallagene. Den kan du finne her:
http://oest.nhf.no/om-oss/kalender Vi anbefaler alle våre lokallag å
sende inn sine aktiviteter, for å få de publisert i kalenderen.
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AOF
kursoversikt

NOVEMBER:
Interessepolitisk arbeid, kampanjer og aksjoner.
Tid: Mer informasjon kommer.
Sted: Mer informasjon kommer.

KURS 2018 for SAFO Øst og NHF Øst

Utviklingskurs for likepersoner
Tid: 23. – 24. november 2018 (fredag kl.16.00 til lørdag kl.16.00)
Sted: Scandic hotell Asker

SEPTEMBER:
Plan og bygningsloven – arealplaner og uteområder
Tid: 28. – 29. september 2018 (fredag kl. 16.00 til lørdag
kl. 16.00).
Sted: Quality Hotell, Sarpsborg.
OKTOBER:
Arbeid: NAV, VTA og ASVO
Tid: 12. – 13. oktober 2018 (fredag kl. 16.00 til lørdag kl. 16.00).
Sted: Scandic hotell, Asker
Helsekurs: Rehabilitering og fatigue
Tid: 26. – 27. oktober 2018 (fredag kl. 16.00 til lørdag kl. 16.00)
Sted: Mer informasjon kommer.

Bil med NAV-tilskudd til barn og andre som ikke kan kjøre selv
Tid: 30. november – 1. desember 2018 (fredag kl.16.00 til
lørdag kl.16.00)
Sted: Quality hotell, Sarpsborg
Påmeldingsskjema finner dere på hjemmesiden:
http://oest.nhf.no/arbeidet-vart/kurs

AOF Østfold
Postadresse: Postboks 204, 1601 Fredrikstad
Telefon: 691 30 410 - E-post: ostfold@aof.no
Besøksadresse Askim:
Stortorvet 5-7, 1607 Fredrikstad
St. Mariegt. 47, 1706 Sarpsborg
Torget 12, 1830 Askim

OptimalAssistanse AS er leverandør
av BPA og funksjonsassistanse
 OptimalAssistanse ble etablert i
2009. Vi har konsesjon og
rammeavtaler med kommuner i
hele landet.
 Vi «skreddersyr» i samarbeid med
deg din BPA ordning, og
funksjonsassistanse med deg og din
arbeidsgiver.

 Ansatte i administrasjonen
har helsefaglig bakgrunn, og
kan veilede i forhold til BPAsøknad og tekniske hjelpemidler. Vi har fokus på
muligheter og aktiviteter.
 Vi er lett tilgjengelige og
responderer raskt. Vi er der
når du trenger oss!

Ring oss gjerne for å høre mer om
våre tjenester.
Telefon: 69 12 96 00
Send oss gjerne en mail på:
post@optimalassistanse.no
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- en del av Ecura Helse og Omsorg AS

E I D S B E R G

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

tad Bil AS

Ramstadkrysset ved E18. Ramstadveien 3, 1850 Mysen. Tlf 69 89 53 00
Avd Askim: Sagveien 1, 1814 Askim. Tlf 69 84 44 00
www.ramstadbil.no

F R E D R I K S T A D
S P Y D E B E R G
Skade
og
Lakk
AS
Ramstadkrysset ved E18. Ramstadveien 3, 1850 Mysen. Tlf 69 89 53 00
Avd Askim: Sagveien
1, 1814 Askim.1,Tlf 69 84 44 00
Stabburveien
www.ramstadbil.no

1617 Fredrikstad
- en god kommune å bo i
Støtter NHF

Tlf. 69 39 64 40
www.skadeoglakk.no

1820 Spydeberg • tlf. 69 68 20 00

R Å D E
Ordfører Voldensv. 9, 1850 Mysen

Tlf. 69 89 09 11 • www.arkama.no
S A R P S B O R G

Sarpsborg
Hjelpemiddellager

F R E D R I K S T A D
Multiconsult Fredrikstad AS
1602 Fredrikstad, Tlf. 69 31 77 60

Roald Amundsensgt. 33, 1723 Sarpsborg

Tlf. 69 10 80 41 • Fax. 69 15 69 40

M O S S


Automat- og kjøleservice AS
1528 Moss, Tlf. 69 91 42 06


_______________________________________________________



Colliers Råd & Bokføring AS

1501 Moss, Tlf. 69 24 96 70 


_______________________________________________________

Aksels Bud og Lettransport DA
BUD - VARE - LAST
* Budbiler

* Varebiler
* Lastebiler
Tlf. 977 63 154
Frendeveien 8, 1708 Sarpsborg

• 
 AS

Micronova
1503 Moss, Tlf. 69 24 12 30
• 

S K I P T V E D T

• 

Lund Regnskap AS


1816 Skiptvet, Tlf. 413 29 193
•



_______________________________________________________


• 


Murmester Sigbjørn
Smerthu AS
• 


1816 Skiptvet, Tlf. 970 07 546
• 

• 

• 


T R Ø G S T A D


•Tlf. 909



98 111 | www.sagasund.no
Trøgstad El-verk AS
• 

1860 Trøgstad, tlf. 69 82 60 50
• 








 



AURSKOG-HØLAND

HF Anlegg og Skog AS
1954 Setskog


 



N E S




S K I




Runniveien 41, 2150 Årnes Avd. Runni tlf: 63 91 16 80
avd. Nylænne
633070,
90 901402
50 Ski
Kjeppestadvn.
44,tlf:
Pb.

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

Tlf: 92 86 78 24

Ved, catering, snekkertjenester og lager

B Æ R U M

N I T T E D A L

www.kanmer.no

Tlf. 64 85 46 00 - Fax. 64 85 47 50
www.skibygg.no

V E S T B Y

Hellinga 8,46,
1481
Hagan
Karushøgda
1481
Hagan

Tlf: 67 06 15 19

O P P E G Å R D
Elektroentreprenør
Pb. 63, Rudsletta 90, 1309 Rud. Tlf. 67 17 78 50 Fax. 67 17 75 55
Vi støtter det lokale handikaparbeidet.

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

G J E R D R U M
Romerike Tak og Membran AS
2022 Gjerdrum, tlf. 63 99 28 89

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

En stor takk
www.catosenteret.no

til alle våre

Helseforetaket Incita AS
Valstad sykehjem • Bøn sykehjem
TLF: 90517075

annonsører

mulighetenes senter

en veiviser innen egen mestring

Nettec AS

Kolbotnvn. 36, 1410 Kolbotn

Tlf. 66 81 06 40 • www.nettec.no

ETabl. 1997

gar

ydd

gs

tn e r -

Snør

eg

in g

-

nl

ving - Transport - G
res
- Gra
skl
iing
ipp
Fe
ing
ng
i
-A
rø
t
S

Belegnin
gs s
te i
nr
mu
tte
tø

28

: 934 0 111
5

S

Tlf

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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Riktige skoGladere føøerGladere hverdag

Velkommen til

Storgata 36
2000 Lillestrøm
www.halvorsenco.no

Quality Hotel Sarpsborg

Vi er ledende på personskadesaker
Trafikkskade, yrkesskade, pasientskade og trygd.
Ta kontakt for gratis vurdering av din sak.
Ring 64 84 00 20 eller send mail til post@halvorsenco.no

Halvorsen_annonse_90x60_handicapforbundet.indd 2
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Tlf: 69 10 15 00

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

Lokallag i Norges Handikapforbund Øst
Akershus:
Landsforeningen for rygmargsskadde
(LARS) Øst/Oslo (region NHF Oslo)
Leder: Marianne Graham Hjelmen
Elgtråkket 83, 1720 Oslo
Tlf.: 926 52 673
e-post: marianne@hjelmen.com
Landsforeningen for amputerte (LFA)
Akershus/Oslo (region NHF Oslo)
Leder: Arve Birkeby
Tlf: 922 63 344
e-post: arge@altibox.no
Landsforeningen for nakkeskadde (LFN)
Akershus
Leder: Åse Olsen
(p: Nannestadveien 339, 2032 Maura)
Tlf: 63 99 88 48/971 12 021
e-post: aas-ols@online.no
Hjemmeside: www.lfnakershus.no
Landsforeningen for Polioskadde (LFPS)
Akershus
Leder: Grethe Platt
(p: Glimmerveien 67, 2008 Fjerdingby)
Tlf: 482 18 012
e-post: post@lfps-akershus.no
Hjemmeside: http://lfps-akershus.no
Landsforeningen for slagrammede (LFS)
Oslo/Akershus
Leder: Odvar Jacobsen
Myrvangv. 21 A, 1344 Haslum
Tlf: 907 48 521
e-post: odvar.jacobsen@outlook.com
Landsforeningen for kvinner med
bekkenleddsmerter (LKB) Akershus
Leder: Mona Lundby
Rud terrasse 3 B, 2005 Rælingen
Tlf: 928 97 498
e-post: akershus@lkb.no
Handikappede barns foreldreforening (HBF)
Akershus
Leder: Marthe Steen
Kuskerudparken 4a, 1920 Sørumsand
Tlf privat: 900 26 763
e-post: akershus@hbf.no
NHF Bærum
Leder: Inger Helene Ruud
Baksteplassen 3, 1349 Rykkinn
Tlf. 997 47 117
e-post: ing-hel@hotmail.no
NHF Eidsvoll
Leder: Aina Irene Søberg
Ludvikbakken 2, 2080 Eidsvoll
Tlf: 988 09 218
e-post: nhfeidsvoll@gmail.com
esoeber@online.no
Enebakk
Kontaktperson: Robert Fostaas
Potsboks 110, 1917 Ytre Enebakk
Tlf: 452 48 024
e-post: robedel6@gmail.com
NHF Lørenskog
Leder: Geir Eriksen
Rugdeveien 57, 1476 Rasta
Tlf: 997 24 376
e-post: nhf.lorenskog@gmail.com

NHF Nittedal / Hakadal
Leder: Eivind Vinsrud
Rulseveien 7, 1484 Hakadal
Tlf: 911 44 163
e-post: eiv-vins@online.no
NHF Nes og Ullensaker
Leder: Liv Liberg
Gunnerudberget 2 A, 2162 Brårud
Tlf: 924 85 510 / 63 90 92 45
e-post: libergliv@gmail.com
NHF Lillestrøm
Leder Joakim Taaje
Tyrihansvegen 37, 2016 Frogner
Tlf. 951 31 663
e-post: joakim.taaje@gmail.com
NHF Vestby/Ås
Leder: Arne Th. Bergersen
Brevikbråtevn. 23, 1555 Son
Tlf: 64 95 92 89 / 970 60 259
e-post: atberger@online.no
Norges handikapforbund ungdom (NHFU)
Øst (Østfold og Akershus)
Leder: Gabriel Wilhelmsen Hoff
Museumsveien 3 B, 1443 Drøbak
Tlf: 948 40 152
e-post: gabriel96hoff@hotmail.com
Østfold:
Arbeidsmiljøskaddes landsforening (ALF)
Østfold
Kontaktperson Terje Holm
Lundeveien 53, 1816 Skiptvet
e-post: britholm1@gmail.com
Landsforeningen for amputerte (LFA)
Østfold
Leder: Kari Jansen
Åsengvn. 7, 1793 Tistedal
Tlf: 69 19 23 69 / 480 74 125
e-post: kariaa.jansen@gmail.com
Landsforeningen for nakkeskadde (LFN)
Østfold
Leder: Jane Anita Jensen
Tråklestinget 29, 1537 Moss
Tlf: 69 25 95 75 / 995 94 760
e-post: j-anita@online.no
Landsforeningen for Polioskadde (LFPS)
Østfold
Leder: Evy Gunn Hultberg
Brønnhøyden 15, 1768 Halden
Tlf: 69 18 82 48 / 480 42 116
e-post: post@lfps-ostfold.no
Hjemmeside: www.lfps-ostfold.no
Landsforeningen for slagrammede (LFS)
Østfold
Leder: Randi Overaa
Gamle Glombovei 1, 1678 Kråkerøy
Tlf: 69 34 03 24 / m. 476 58 350
e-post: aoberg@getmail.no
Landsforeningen for kvinner med
bekkenleddsmerter (LKB) Østfold
Leder: Grete Elise Dahlen Fjellgaard
Maren Juels vei 14, 1726 Sarpsborg
Tlf: 794 70 027
e-post: ostfold@lkb.no

Handikappede barns foreldreforening (HBF)
Østfold
Leder: Runar Tønnesen
Styret v/Fredrik Fjeld Johansen, Syrinveien 3a,
1636 Gamle Fredrikstad. Tlf: 934 50 038.
e-post: ostfold@hbf.no
NHF Fredrikstad
Leder: Jan Kenrick Glad Jackson
Åbyggevn. 5, 1636 Gamle Fredrikstad
Tlf: 454 53 468
e-post: kenrick@jackson.kz
NHF Halden / Aremark
Leder: Anne Karin Johansen
Bekkenstenveien 21, 1784 Halden
Tlf: 977 44 796
e-post: post@nhfhalden.no
Hjemmesider: http://nhfhalden.no/
NHF Indre Østfold
Leder: Unni Hegle
Romundsvn. 20, 1832 Askim
Tlf: 413 28 268
e-post: uhegle@online.no
NHF Lisleby
Gunnar Johannesen
Nilsbakken 4, 1619 Fredrikstad
Tlf: 99363746
e-post: lislebyhandikaplag@yahoo.no
NHF Moss og omegn
Leder: Simen Aker
Byfogd Sandbergsgt. 11 C, 1532 Moss
Tlf: 924 14 002
e-post: simen.a@online.no
NHF Onsøy
e-post: kari-ove@online.no
NHF Rygge og Råde
Leder: Ragnhild S Hartviksen
Teigeveien 12 D, 1640 Råde
Tlf: 95 77 55 46
e-post: ragnhsk@online.no
NHF Sarpsborg
Leder: Egil Schjolden
St.Hansvn. 24 c, 1727 Sarpsborg
Tlf: 907 50 326
e-post: egil.schjolden@gmail.com
Hjemmeside: http://nhfsarpsborg.no/

Landsforeninger uten egen lokallag
i region Øst:
Norsk forening for Arvelig Spastisk
Paraparese/Ataksi (NASPA)
Leder: Jarle Sterner
Gneisveien 62, 1430 Ås
Tlf: 90 28 277
e-post: jsterner@online.no / naspa@nhf.no
Landsforeningen for Arthrogryposis
Multiplex Congenita (AMC)
Leder: Monica Haugen
Tlf: 412 18 357
e-post: leder@amc-foreningen.no
Hjemmeside: www.amc-foreningen.no
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Skal du handle, til frisøren,
eller kanskje besøke en venn
som bor et stykke unna?
Flex bestillingsreise kan hente
deg utenfor døra di og kjøre deg dit
– helt gratis.

GRATIS
Husk bestillingsfrist

bestillingsreise

flexostfold.no
/flexostfold
69 12 54 80

