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Regionlederen mener

Ikke alle båtene var like tilgjengelige på
Arendalsuka. Foto: Jorun Granberg

Jeg føler at vi befinner oss i en veldig spennende tid i
organisasjonen vår og i samfunnet før øvrig hvor det
virker som om likestilling av funksjonshemmede stadig
tar en større plass i mediebildet. Dette er et godt bevis
på at vår tid er nå, og at vår kamp er den neste store
likestillingskampen i vårt samfunn. I arbeidet med å nå
frem til majoritetsbefolkningen med vår sak er det viktig
å tenke nytt og kreativt, og jobbe på måter vi kanskje ikke
er vant med.
Et eksempel på en slik ny arbeidsmåte er NHFs deltakelse
på Arendalsuka 2019. I stedet for å reise ned til Arendal
og kanskje snakke litt med noen politikere på stands,
så bestemte vi oss for å ta styringa selv. Vi leide en stor
tilrettelagt båt, og hadde en flott båtplass midt i smørøyet
av havna i Arendal hvor vi selv arrangerte ulike debatter,
«speed-date» med politikere og mye annet spennende. Vi
var også rundt i Arendal til fots, i rullestol og på sykkel og
sjekket tilgjengeligheten. Kort sagt var vi synlige, vi tok
styringa over vår egen deltakelse på Arendalsuka, og vi
fikk mange tilbakemeldinger fra mennesker som hadde
lagt merke til oss i løpet av uka. Og vi sto sammen i vår
likestillingskamp - NHF, NHFU og alle andre som mener
at et samfunn hvor funksjonshemmede ikke er likestilt
er et fattigere samfunn. Ideen til å leie en båt og skape
vår egen arena kom opprinnelig fra oss i NHF Innlandet
i etterkant av Arendalsuka 2018, og det viser at vi på
Innlandet har mye å bidra med.

For å komme videre i vår kamp er det også viktig at
vi deler gode ideer og lar oss inspirere av hverandre.
Nettopp det har vi i NHF Innlandet gjort, da vi etter
idè og inspirasjon fra NHF Agder har bestemt oss for å
opprette tre nettverk/ressursgrupper innad i regionen vår.
Disse nettverkene skal bestå av noen få tillitsvalgte eller
andre medlemmer som har spesiell kompetanse på et gitt
tema, og som kan ta hånd om henvendelser som regionen
vår får om ulike saker. Nylig var regionstyret samlet til
en hyggelig helg med styresamling på Vaset i Valdres, og
der ble det bestemt at vi ønsker å ha slike nettverk knyttet
til temaene brukerstyrt personlig assistanse (BPA),
universell utforming/tilgjengelighet og hjelpemidler. I
oktober skal vi i regionen møte lokallagslederne og andre
interesserte til ei samling på Elverum, og her skal vi jobbe
med den videre utformingen av disse nettverkene. Vi
er også interesserte i å få med personer som har spesiell
kunnskap og kompetanse om et av disse temaene, og som
kan tenke seg å bidra i å svare på henvendelser knyttet til
dette temaet. Ta gjerne kontakt på nhf.innlandet@nhf.no
hvis nettopp du vil være med å bidra.
Jeg ser stort frem til høsten og det videre arbeidet, og jeg
gleder meg til å treffe mange av dere på Elverum i oktober
og ved andre anledninger. Stå på videre, og husk at vår tid
er nå!
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- annonser

www.pwc.no/accounting

Tunet Elverum AS

Kontakt
PwC Accounting
952 95
60 489
888
902
952 60 884

Effektivt regnskap
og verdiskapende
rådgivning

Gamle Trysilvei 3B, 2406 Elverum
Tlf.: 624 32 090
facebook.com • tunet-elverum.no

Reis så mye du vil i
30 dager for 290 kroner!
«30 dager Barn&Ungdom» er en
periodebillett for alle fra 6 år t.o.m. 19 år.
Med denne kan du reise så mye du vil i hele
Hedmark og Oppland i 30 dager.
Den kjøpes på mobillett eller Innlandskortet.

SCANDIC HAMAR

ET AV NORGES MEST FLEKSIBLE OG
STØRSTE KURS- OG KONFERANSEHOTELL

Hotellet har blitt tildelt Norges Blindeforbunds Tilgjengelighetspris, som blir delt ut til de som har gjort en spesiell innsats for
å tilrettelegge for funksjonshemmede.
Kontakt oss gjerne for å hjelpe deg med din konferanse.
Tlf: 21 61 40 00, e-mail: hamar@scandichotels.com

Les mer på
hedmark-trafikk.no
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scandichotels.no – garantert best pris

- annonser

www.fronbygg.no

Nedregata 27 H , 2640 Vinstra | Tlf: 90 88 60 85 / 99 10 85 00 •

Bilpark:
I 06565 Drosjene Lillehammer Taxi er det i dag
i alt 27 personbiler/stasjonsvogner.
3 drosjer med 8 seter/passasjerer.
3 med 16 seter/passasjerer.
Bånd Gardinutstyr Strikk
Sytråd Plastspenner
Metallvare Maljer Niter Trykknapper

Snor Borrelås

Sakser og tilbehør

www.pladsen.no • firmapost@pladsen.no • Tlf. 69 21 63 00

8 og 16 seters minibusser er bygd for
håndtering av rullestol
Fra 1. juli benytter vi bestillingsappen TaxiFix
Adresse: Oskar Skoglys veg 2, 2619 Lillehammer
Tlf: 06565
Kundeservice: 61222020

www.06565.no
Lokaler med sjel til leie
www.mustadnaeringspark.no
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- Over 100 års erfaring med transport
- Tilstede i hele Norge og Sverige
-

Besøk oss på: www.litra.no

- Over 100 års erfaring med transport
- Over 100 års erfaring med transport

-

Tilstede i hele Norge og Sverige

-

Besøk oss på: www.litra.no

- Tilstede i hele Norge og Sverige
-

Besøk oss på: www.litra.no
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- Martine Eliasson; Ny likepersonkoordinator

Ny likepersonkoordinator
Navnet mitt er Martine Eliasson, jeg er 28 år og er
bosatt i Trondheim. Som fagbakgrunn er jeg sosionom
og har en master i funksjonshemming og samfunn. Jeg
har i høst blitt ansatt i en 50 % prosjektstilling som ny
likepersonkoordinator i NHF. Prosjektet er sentralt, men
jeg vil holde til på NHF Trøndelag sine lokaler. Målet for
stillingen er at jeg skal løfte og styrke likepersonarbeidet.
Jeg ønsker at vi skal bli et sterkt fellesskap der vi kan
hente mot, kunnskap og trygghet, og at arbeidet er
i tråd med NHFs strategi. Spesielt vil jeg vektlegge
satsningsområdene; være der folk er, satse ungt, stå
sammen, styrke og støtte hverandre og være synlige.
Likepersonarbeidet er viktig. Det er det som gjør oss til
en medlemsorganisasjon. Men dog er det mye ustruktur
rundt dette arbeidet i dag. Vi har ingen oppfølging av
likepersonene og vi forventer at de skal bruke sin tid på
å rapportere inn aktiviteter som de ikke får økonomisk
støtte for. Vi har for mye byråkrati som slukker gnisten til
likepersonene. Likepersonarbeidet blir ofte satt til siden
av det politiske arbeidet vi gjør i NHF. Vi henger ikke med
i tiden. Beskrivelsene av likepersonarbeidet er tvetydig
og vanskelige å forstå. Likepersonene er bortgjemte og
de har ikke et nettverk hvor de kan snakke sammen.
Min oppgave blir nå rydde opp i likepersonarbeidet og
strukturere det ustrukturerte.
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Jeg ønsker å skape en helhetlig ramme rundt
likepersonarbeidet. Arbeidet må fornyes og være i tråd
med det andre vi jobber med i NHF. Det vil styrke
likepersonarbeidet om vi får flere likepersoner med
dobbeltminoriteter. Dette fordrer kompetanseheving
og godkjenning av nye likepersoner. Vi må også
ha likepersoner som er synlige, slik at vi kan bruke
likepersonarbeidet til rekruttering av nye medlemmer.
I tillegg vil det være vesentlig å være med i den digitale
trenden, samt etablering av samarbeid med andre
organisasjoner vil styrke likepersonarbeidet. Det som vil
bli viktig med dette arbeidet er at likepersonene skal føle
seg ivaretatt og verdsatt som en viktig del av NHF.
Dette vil ikke være et enpersonsprosjekt. Vi må jobbe
sammen hvis vi skal kunne løfte likepersonarbeidet opp
og være fremtidsrettet. Jeg har tro på at med kombinasjon
av personlig kontakt og nye digitale løsninger kan vi
fremme likepersonarbeidet i NHF. Ta gjerne kontakt med
meg hvis du har innspill om hvordan vi kan løfte frem
vårt skjulte gull – nemlig likepersonarbeidet.
- Martine

Foto: Ivar Kvistum/Handikapnytt

Hei!

- annonser

Dele med deg
Banken med
=kundeutbytte

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

sparebanken-hedmark.no

7

REDAKTØR
Jørgen Wien
Organisasjonskonsulent

Jørgens hjørne

Om nærskolen og sneversynte holdninger

Selv tror jeg at dette i stor grad handler om en rådende
tankegang hvor det er godt nok hvis det finnes et tilbud
til mennesker med nedsatt funksjonsevne, uavhengig
av kvaliteten på tilbudet. Folk tenker nok ofte «de kan
vel gå på en av de tilgjengelige skolene» eller «de bør vel
være fornøyd med å komme inn på utestedet gjennom
bakgården, de kommer seg i alle fall inn». Jeg tror
oppriktig at det er ganske få i vårt samfunn som er uenige
i at funksjonshemmede fortjener like muligheter som
andre, men jeg tror det er få som virkelig innser hvilke
diskriminerende praksiser som oppstår der hvor dårlige
tilbud og løsninger eksisterer. De fleste tenker vel at så
lenge det finnes en skole innenfor rimelig reiseavstand
man kan gå på, hva er da problemet? Man bør ikke klage,
det finnes tross alt et tilbud! Det samme gjelder om man
må gå bakveien inn på et utested eller klassikeren «vi har
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ikke heis, men vi har sterke folk som kan bære». Hva er
egentlig problemet når man tross alt kommer seg inn?
Det er i møte med slike holdninger jeg tenker at
vi i NHF kan tjene mer på å stille noen spørsmål og
fremprovosere litt refleksjon hos den som spør, heller
enn å hisse oss opp over håpløse holdninger. Selvfølgelig
kan det være vanskelig i øyeblikket, da diskriminerende
holdninger tross alt er noe som opprører den som
diskrimineres. Likefult, hva om man stiller spørsmål
som «hvordan blir man kjent med barna i nabolaget
om man går på en annen skole? Blir man invitert i
barnebursdager? Får man være med på leken som finner
sted på vei hjem fra og etter skolen?». Ved å stille de
riktige spørsmålene og fremheve diskrimineringen på
en saklig måte kan vi kanskje endre noen holdninger.
Misforstå meg rett, vi skal rope høyt og gi klar beskjed
når urett blir begått, men i møte med hverdags uvitenhet
kan vi kanskje like gjerne drive litt «opplæring». Kan
refleksjon og kanskje også selvironi og humor være en
måte å nå ut til majoritetsbefolkningen og politikerne? Jeg
tror det er verdt et forsøk.
- Jørgen

Foto: colourbox.com

Nok en gang må jeg referere til en dyster statistikk som
ofte trekkes frem; 80% av alle grunnskoler i landet er ikke
tilstrekkelig tilgjengelige. Dette er et skyhøyt tall, og jeg
tror at alle i og rundt vår organisasjon er enige om at alle
vil være tjent med universelt utformede grunnskoler over
hele landet, men hvorfor er det så krevende å få politikere
og til dels også majoritetsbefolkningen med på en slik
tankegang?

- 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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- Samling på Biristrand

Ei actionfylt helg på idylliske
Strandenga ved Mjøsa
Den første helga i august var LARS Innlandet og NHFU Innlandet samlet ved Strandenga leirsted
på Biristrand. På programmet sto blant annet kajakk-padling, vannski og sykling, og når til og med
værgudene var på vår side så ble det en kjempefin helg ved Mjøsas bredder.
Tekst: Jørgen Wien

B

åde Landsforeningen for ryggmargsskadde (LARS)
Innlandet og Norges Handikapforbunds ungdom
(NHFU) Innlandet hadde fått støtte fra Extrastiftelsen til
gjennomføring av aktivitetsopplegg. De to foreningene
ble dermed enige om å legge sine arrangementer til samme sted,
samme helg, noe som førte til at over 20 deltakere var samlet på
Biristrand denne helga. Strandenga leirsted eies av Lions Gjøvik
og Biri, mens Kløverstua, ei hytte tilrettelagt for rullestolbrukere
med 12 soveplasser, ligger på samme område og eies av Norske
Kvinners Sanitetsforening. På området ligger det blant annet også
ei tilrettelagt utendørs grill-stue hvor hele gjengen på lørdag kveld
var samlet til grillfest og sosialt samvær. Det sosiale er kanskje vel
så viktig som selve aktiviteten for mange når man møtes til slike
arrangementer, og det var derfor veldig gledelig at man kunne
sitte sammen og nyte fine sommerkvelder.
NHFU Innlandet gjennomførte et introduksjonskurs til
Kajakk-padling, og hadde med seg instruktører fra Norges
Padleforbund og Gjøvik og Toten Kajakklubb. Alle deltakerne fikk
en grundig innføring og fikk personlig tilpasset hver sin kajakk
før man skulle på vannet. Alle deltakerne kom seg på vannet og
fikk prøvd seg i kajakken, og til tross for at det blåste relativt friskt
på Mjøsa både lørdag og søndag fikk deltakerne seg også en fin
padletur. Ryktene sa at de hadde padlet «nesten til Mjøsbrua», selv
om det nok var et lite glimt å spore i øynene på vedkommende
som fortalte dette. Uansett var tilbakemeldingene både fra
instruktører og deltakere at det hadde vært svært lærerikt og artig.
Mens ungdommene prøvde å manøvrere kajakkene sine på
Mjøsa var gjengen fra LARS Innlandet ute og prøvde Vann-Sit-Ski
på Lillehammer. Rapportene sa at mange deltakere hadde fått
utfordret seg på en helt ny aktivitet, og at Vannski-klubben som
gjennomførte aktiviteten også hadde lært mye om hvordan
å gjennomføre en slik aktivitet for mennesker med nedsatt
funksjonsevne. Senere var deltakerne ute på sykkeltur, og
flere av deltakerne lånte villig vekk sine sykler til andre som
ønsket å prøve, og de ga gode råd om hvordan å søke om
aktivitetshjelpemidler o.l. Denne erfaringsutvekslingen og
rådgivningen som alltid oppstår på slike samlinger er utrolig
viktig, og mange av ungdommene som var med hadde i løpet av
helga fått planer om å søke om aktivitetshjelpemidler.
I følge leder i LARS Innlandet Anders Nupen Hansen så bør dette
bli et årlig arrangement, så kanskje flere får muligheten til å prøve
seg på lignende aktiviteter neste sommer.
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Deltakere og instruktører under NHFUs
padlekurs. Foto: Jacob Stenersen

- Samling på Biristrand

Deltakerne fra LARS delte
gladelig av sin erfaring med
aktivitetshjelpemidler til
ungdommene fra NHFU.
Foto: Kim Andre Støvind
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Tlf: 62 81 54 36

Totalleverandør på bad

- annonser

Vinger Flis og Bad AS
Butikk
Rørlegger • Murer/Flislegger • Flisutsalg
Brugata•49,

2212 Kongsvinger
Tlf:
62 81 54 36
www.comfort.no
www.vingerflis.no

Totalleverandør på bad

DIN ELEKTRIKER

Vi er på www.scandichotels.no/ringsaker
og treffes på ringsaker@scandichotels.com

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

eller telefon 623 50 100

www.comfort.no
PMS:116c

Forestia AS

Turistsenteret
2420 Trysil

Damvegen 31
2435 Braskereidfoss,
Tlf. 38 13 71 00

T O T E N

• Service og installasjon
for hytter
• Rørinstallasjoner for
industrivirksomhet
• Rørinstallasjoner for
landbruksbygg
• Sentralvarmeanlegg
www.intek.no
• Service og vedlikehold

Ø S T R E

T O T E N

Tlf. 62 36 61 20

www.moelvrorservice.no
ottar@moelvrorservice.no

Ø S T R E

epost: post@fjellugla.no

fjellugla.no

Tel: 62 45 38 80

forestia.kundesenter@byggma.no

V E S T R E

Fjellugla kompetanse

T O T E N

Ø Y S T R E

S L I D R E

Ø Y E R

2636 Øyer
Tlf. 61 26 40 64 • www.hornsjoe.com

Tlf: 61 34 00 54
Besøk oss på Facebook!
Skogsdrift og trefelling,
brøyting og vedlikehold av veg
Bygdinvegen 1891, 2943 Rogne

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

Fredsvollvegen 1, 2850 Lena
Tlf : 611 60 410

970 23 370

Tlf. 61 27 52 52 • www.ilsetra.no

www.pellestova.no

www.pellestova.no
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helge.fjelltun@hotmail.com

N O R D - A U R D A L
Hovrud Maskin
2920 Leira i Valdres, tlf. 48 13 30 00

- Sommerslagere og Minnefond

Vi er på www.scandichot

og treffes på ringsaker@s
Godt fremmøte da LFS Oppland og NHF Gjøvik inviterte til sommerslagere på Gjøvik Gård. Foto: Leif-Erik Engen

eller telefon 623

Sommerslagere med LFS Oppland og NHF Gjøvik
Landsforeningen for slagrammede i Oppland og NHF Gjøvik inviterte i fellesskap sine medlemmer til middag og show
på Gjøvik gård den 12. august. Oppslutningen var god, og de fremmøtte fikk virkelig en flott kveld med utsøkt mat og et
kvalitetsrikt musikalsk show fra gjengen bak Sommerslagere. Leder av LFS sentralt, Roger Amundsen, deltok også på besøket,
og uttrykte sin begeistring over nivået på mat og musikk, så vel som det flotte initiativet fra LFS Oppland og NHF Gjøvik.
Alle deltakerne hadde utelukkende positive tilbakemeldinger.
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fores

Heidi Oddens Minnefond
Stiftelsen deler ut midler
til mennesker med
bevegelseshemninger, og
som er bosatt i Hedmark eller
Oppland. Midlene skal brukes
på områder hvor det offentlige
ikke yter tilskudd, innenfor
utdanning, ferie og fritid.
Søknadsfristen er 14. oktober.

Søknaden sendes per post
eller e-post til:
Stiftelsen Heidi Oddens
Minnefond
v/ Knut Vidar Evensen,
Fossvegen 755, 2330 Vallset
E-post: knu-vide@online.no

• Service og installasjon
for hytter
• Rørinstallasjoner for
industrivirksomhet
• Rørinstallasjoner for
landbruksbygg
• Sentralvarmeanlegg
• Service og vedlikehold

Tlf. 62 36 61 20

www.moelvrorservice.no
ottar@moelvrorservice.no
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- Våler kirke

Prest Einar Vannebo
fortalte villig vekk om
Vålers kirkehistorie.
Foto: Mona Myrer

LFPS Hedmark med
medlemsdag i Våler kirke
Landsforeningen for polioskadde (LFPS) i Hedmark inviterte 15. august sine medlemmer til en
temadag med omvisning i nye Våler kirke, samt middag, underholdning og loddsalg på Heia
Hotell. Nesten 35 medlemmer møtte frem til det som ble en begivenhetsrik dag.
Av: Jørgen Wien, organisasjonskonsulent

I mai 2009 sto Våler kirke i full fyr etter en påsatt
brann, og brant ned til grunnen. Da den skulle bygges
opp igjen var meningene delte og frontene steile, og
«kirkestriden i Våler» ble et begrep. Mange ønsket å
bygge opp igjen en identisk eller tilnærmet lik kirke
som den gamle på grunnmurene av den nedbrente
kirka, mens andre ønsket å bygge ei ny og større
kirke like i nærheten. Enden på visa ble at ei ny og
større kirke ble oppført kun noen titalls meter fra den
gamle, men utseendet og byggestilen ble noe ganske
annet. Den nye kirka, som ble innviet pinsen 2015 av
biskop Solveig Fiske, er dekket i ubehandlet treverk,
noe som gjenspeiler viktigheten av skog og skogsdrift
i området. Innvendig karakteriseres den nye kirka
av kvadratiske former, praktiske løsninger og enkel
design, alt i lys trefarge. Det kan virke som om alt er
tenkt på i den nye kirka, og det er kanskje heller ikke
så rart da en arkitektkonkurranse i forbindelse med
oppføringen av kirka mottok flere hundre bidrag.
Siden har også kirka vunnet flere priser for sin
arkitektur, både norske og internasjonale, og kirka får
stadig besøk av mennesker fra inn- og utland som har
hørt om den spesielle kirka.
I et lite lokalsamfunn som Våler utgjør kirka
også en viktig funksjon ut over det religiøse, da den
blir brukt til konserter og andre arrangementer av
kulturell art. Tidlig i august var for eksempel kirka fylt
til randen da Arve Tellefsen spilte konsert. Et svært
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positivt aspekt ved kirka er den svært gode fysiske
tilgjengeligheten i den. Allerede fra parkeringsplassen
og bort til kirka er det brede åpne flater, og inngangen
til kirka, så vel som toalett, og alle kirkas hovedrom
har trinnløs og bred adkomst. Den nye kirka er om lag
800 kvadratmeter stor, mot om lag 300 kvadratmeter
i den gamle kirka, og dette har sine åpenbare fordeler
når kommer til fysisk tilgjengelighet.
Leder i LFPS Hedmark, Mona Myrer, hadde stilt
i stand et veldig bra opplegg for lagets medlemmer
på sitt hjemsted Våler. Dagen begynte med kaffe og
kringle inne i kirka, før prest Einar Vannebo ga en
dyp innføring i kirkas historie i Våler, fra den første
trekirka nede ved Glomma, etablert av Olav den
Hellige da han kom til Våler, og frem til brannen,
kirkestriden og byggingen av den nye kirka. Etter
omvisningen i kirka gikk turen om lag en kilometer
ned i gata til Heia Hotell, hvor det var et variert
opplegg med kunstutstilling ved kunstner Sigmund
Nyberg, loddsalg, middag, samt underholdning ved
den lokale trubaduren Rolf Arne Lie akkompagnert
av en god dessert. De fremmøtte medlemmene virket
svært fornøyde med dagen, og styret i laget fortjener
skryt for å ha stelt i stand et flott opplegg. Jeg tror også
de fleste kan være med på følgende anbefaling: er du
på vei gjennom Solør, så ta en avstikker inn i Våler
sentrum og avlegg Europas største trekirke et besøk.

Nærmere 35 medlemmer møtte
opp til omvisning i Våler kirke.
Foto: Mona Myrer
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- Arendalsuka 2019

Arendalsuka 2019

- Aktiv på hjul i by`n
Tekst og foto: Anna-Lisbeth Mikalsen

Handikapforbundet var godt
synlige under årets Arendalsuke
som gikk av stabelen 12.-16. august.
Dessverre er det slik at over 50 %
av arrangementene som foregår
denne uken er utilgjengelige for
rullestolbrukere, og begrunnelsen
for dette er ofte at arrangementene
foregår på båter og dermed er de
automatisk utilgjengelige. Derfor
viste vi alle like godt hvordan det
utilgjengelige kan gjøres tilgjengelig,
ved å stille med vår egen «uu-båt»,
midt i «smørøyet». Arnøy er en båt
hvor alle er velkommen ombord,
og som handikapforbundet hadde
leid inn for anledningen. Båten
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har ramper mellom akterdekk og
fordekk og for å komme seg om
bord. Den har HC-toalett og trapp
med heis.
Arendalsuka var spekket med
ulike arrangementer og også Arnøy
var arena for en rekke politiske
møter og debatter, hvor blant andre
kultur- og likestillingsminister Trine
Skei Grande og SV leder Audun
Lysbakken deltok. Det beste med
Arendalsuka er at man kommer tett
på politikerne, og det blir anledning
til en påvirkning man kanskje ikke
får anledning til på andre arenaer.
Vår egen ungdomsorganisasjon
var også svært synlige gjennom

uken, både på grunn av den store
banneret som var festet bak på
Arnøy med budskapet «Hvis
Erna var hemma», men også da
tilgjengelighetsgeriljaen trillet
rundt til ulike utilgjengelige
arrangementer. Det er ikke lov å
demonstrere under Arendalsuka,
men det er effektfullt og bare
stå stille i en rullestol ved en
utilgjengelig inngang, sette opp
«bukken» med tegning av en
rullestol og teksten Ingen adgang.
Alle med snev av empati, merker at
dette ikke er greit.

- Arendalsuka 2019
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dyktige tid
håndverkere
avtalt
og pris!
som utfører jobben.

- annonser

Ta kontakt for uforpliktAvtalt jobb til
ende
besiktigelse/tilbud!
avtalt tid og pris!

Ta kontakt for uforpliktende besiktigelse/tilbud!

KNALLGTAILUBUS DD !A L

G R A N

Granlund Opplæring
Ved kjøp av Byggmann-hus spanderer vi høykvalitetsparkett til hele huset,
og Utleie AS
Karlsen
Fargehandel
ASVerdi fra kr 203.000,samt ferdig oppsatt garasje
(over
mur) i husets stil.
Gausdalsvegen
1590, 2651
Østre
Gausdal
Innvendige
ferdig behandlede panelplater
og himlingspaneler
Karlsen Fargehandel
AS er standard leveranse.
Tilbudet gjelder kun ved bygging i Gausdal, Lillehammer og Øyer.
Tlf.:
612651
22 68
00Gausdal
Gausdalsvegen
1590,
Østre

2760 Brandbu

Tlf : 61 33 56 48 • www.tgopplaring.no

L O M

TOPPEN AV NORGE
Tlf. 61 21 15 50 post@juvasshytta.no
www.juvasshytta.no

L U N N E R

Tlf.: 61 22 68 00

Kontakt oss for å høre hva vi kan tilby av hus, hytter og garasje.

BYGG & REKLAMEMONTASJE

Kenneth Skoglund, 995 09 617 • bygg@gausa.no • www.gausa,no

www.gausa.no

Solvegen 11 , 2743 Harestua
Tlf : 994 45 100

G J Ø
I K
995
09V617

Gausa as er forhandler for Byggmann.
Klikk deg inn på byggmann.no
og få tilsendt katalogen!

bygg@gausa.no
Vi støtter
Norges Handikapforbund
Hedmark Oppland

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

Hadelandsvegen 2397 , 2730 Lunner
Tlf : 61 32 13 03

N O R D - A U R D A L

LARSENS
Tlf.: 61 13 10 00

HOTELL OG KONFERANSESENTER AS

Honnevegen 60, 2836 Biri
Tlf. 975 08 100
www.honne.no

Bergum og Skogli
Oljeservice AS

Postmannsfaret 7 , 2817 Gjøvik
Tlf : 970 28 094

J E V N A K E R
Tlf. 61 31 10 07
200 samarbeidende bilverksteder

L E S J A
Bjorliheimen hotell
og møtesenter AS
2669 Bjorli
Tlf: 907 70 319

L I L L E H A M M E R
Tlf. 61 17 36 80

G R A N

Sølvsbergvegen 2 , 2750 Gran
Tlf : 481 26 610 • morten@viktransport.no

Orhagavegen 15, 2760 Brandbu
Tlf. 61 33 62 22 • www.eidsand.no
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Jernbanev. 22, 2900 Fagernes
Tlf. 61 35 90 00
www.nord-aurdal.kommune.no

Glassverkvn. 25, 3520 Jevnaker, www.jevnakerbilverksted.no

www.bjorliheimen.no

Raufossv. 223
2827 Hunndalen

Nord-Aurdal kommune

Bakken og Bakken A/S
Skrautvålvegen 33, 2900 Fagernes
Tlf. 61 35 77 00

Per Reboli AS
2920 Leira i Valdres
Tlf. 61 36 25 55

N O R D R E

Nordre Land
REGNSKAP SA

L A N D

Storgata 49, 2870 Dokka

Tlf. 61 11 88 50
www.nordrelandregnskap.no

TP-Elektro AS
Tlf: 977 91 955

Dokka
Begravelsesbyrå AS
2870 Dokka
Tlf. 61 11 20 00

- annonser

E L V E R U M

K O N G S V I N G E R

Tommy og Gunnars
Transport AS

Vestsivegen 269
2411 Elverum
Tlf. 995 27 327

Sidevegen 9
2211 Kongsvinger

Grøtting
Dyretransport AS

Sørskogbygdvegen 153, 2410 Hernes

Tlf. 906 98 834

S T A N G E

Romedalsvegen 18 , 2335 Stange
Tlf : 900 43 861 • www.elektor.no

Odal Bil Kongsvinger AS
Tlf. 922 14 595
DEKK OG FELGER
Odal Bil Kongsvinger
AS
DEKKHOTELL

BILVERKSTED
AC-SERVICE
4 HJULSKONTROLL
FLUSH AV AUTOMATKASSER

Hovedkontor: Elvarheimgt. 10 B, 2408 Elverum
Avd. kontor: Gardermoen Næringspark
Balder Allé 2, 2060 Gardermoen

Sentralbord: 62 41 75 55

SERVICE
EL OG HYBRID

Industriveien 57, 2212 Kongsvinger
BILVERKSTED
DEKK OG FELGER
AC-SERVICE
DEKKHOTELL
Finn dekk til
din bil på:
odalbilkongsvinger.dekkshop.no
Tlf: 62 4
88HJULSKONTROLL
27 10
SERVICE
kongsvinger@odalbil.no
FLUSH AV AUTOMATKASSER
EL OG HYBRID

R Industriveien
E N D
A L E N
57, 2212 Kongsvinger

H A M A R

ORTOPEDISENTER
2312 Ottestad
Tlf. 62 57 39 00 • post@osto.no
Ortopediske hjelpemidler

T R Y S I L

odalbilkongsvinger.dekkshop.no
Rendalen
Bensin
kongsvinger@odalbil.no
og Dekkservice AS

Finn dekk til din bil på:
Tlf: 62 88 27 10

Hedmark Eiendom AS
Torggt. 12/14, 2317 Hamar
Tlf. 912 49 022

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

Øyhovden Invest AS

R I N G S A K E R

Stangeveien 111, 2306 Hamar

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

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

www.lovas-snekkertjenester.no
Følg oss på:

Tlf.: 62 54 36 20

Morten Skancke AS
En del av Håndverksgruppen AS

Bowling 1 Hamar

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

T Y N S E T

Falsengt. 12, 2317 Hamar

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

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

Å M O T
Levert
av: 3, 2317 Hamar • Tlf. 906 36 506
Kyhnsgate

www.grunnmurspesialisten.no
Levert av:

SERVICEMASKINER
SERVICEMASKINER AS AS

Storveien 34 , 2450 Rena
Tlf : 901 61 463 • www.renabygg.no

Veståsvegen 360, 2323 Ingeberg
Veståsvegen
360, 2323 Ingeberg
Tel. 99 40 55 22 www.servicemaskiner.no
Tel. 99 40 55 22 www.servicemaskiner.no
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Returadresse
Norges Handikapforbund
Innlandet
Storgata 14,
14
2815 Gjøvik
2515

Kontakter regionstyret, lokallag og landsforeninger
NHF Innlandet
Regionkontorleder:
Jorun Granberg
979 59 322
Jorun.granberg@nhf.no
Organisasjonskonsulent:
Jørgen Wien
907 24 929
Jorgen.wien@nhf.no

Regionstyret:
Leder:
Shaqir Rexhaj
906 03 969
Shaqir_hrexhaj@hotmail.com
Nestleder:
Kirsten Engen
924 50 739
Kirsten_1946@yahoo.no
Styremedlemmer:
Synnøve Bratlie
62 57 80 41/ 408 75 342
synnbra@online.no
Tor Guttormsen
934 40 296
tgut@online.no
Remi Johansen
917 79 008
Remi.johansen@me.com
Mariann Brattland
996 93 844
mmoen@live.no

NHF Toten
Jon Andrè Engen
904 73 815
j.loevdal@online.no /
peterbilt@hotmail.no
NHF Gjøvik
Leif-Erik Engen
920 91 883
Lerik-en@online.no
NHF Hadeland
Kjersti Løvhaug
976 68 370
Kje.lovh@hotmail.no
NHF Lillehammer og Omegn
Øystein Espelund
906 39 330
oysesp@gmail.com
NHF Vågå
Kåre Bakken
916 90 334
Kaareba2@online.no
NHF Løten
Johnny Kjeverud
908 63 698
jkjeveru@bbnett.no
NHF Elverum og Omegn
Gunvor Olbergsveen
62 41 19 37
NHF Skjåk
Mari Langleite Barrusten
918 01 228
jobarrus@online.no

Anders Nupen Hansen
976 43 232
anders@totalsport.no

NHF Glåmdal
Svein Bjørklund
901 79 276
svein@east.no

Ungdomskontakt:
Hanna Fu Man Koppang
907 18 045
Koppang.hanna@yahoo.fr

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

Lokallagene:

NHF Trysil
Brynhild Lysfoss
971 83 437
blysfoss@bbnett.no

NHF Land
Arild Flaten
911 37 453
ariflate@online.no
NHF Valdres
Gerd Kongslien Bjerkli
900 82 490
gerdbjerkli@live.no

NHF Stor-Elvdal og Rendalen (kontakt)
Eli Oddveig Olsen
901 36 173
Elioddveig.olsen@gmail.com
NHF Sel (kontakt)
Hans Eglum
911 28 840
heglum@online.no

Handikappede barns
foreldreforening
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
ryggmargsskadde
LARS Innlandet
Anders Nupen Hansen
976 43 232
anders@totalsport.no

Landsforeningen for polioskadde
LFPS Oppland
Annelise M. Krågsrud
915 32 749
perkraag@online.no
LFPS Hedmark
Mona Myrer
456 05 790
Mona.myrer@gmail.com

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

