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NHF sitt menneskerettighetsår nærmer seg slutten
og med 2020 kommer ny giv og ny satsning mot en gammel
kamp og en altfor velkjent diskriminering.
Jeg begynte som organisasjonskonsulent i NHF Øst i 2016. Et halvt år før vi flyttet
kontor fra fjerde etasjen på Galleriet og ned til de nye kontorene. Kontorene som inn
bydde til møtevirksomhet, samarbeid og samlinger. Jeg hadde vært ansatt i NHF i et år
når vi dro på landsmøte i 2017. Her vedtok organisasjonen et nytt interessepolitisk
program og en ny strategi. Vi fikk ni satsningsområder som skulle gjennomsyre alt vi
gjorde.
En del av satsningsområdene hadde vi i Øst allerede jobbet med. Å satse ungt var 50%
av stillingen min og vi hadde fått en ungdomslag på beina. Et ungdomslag som blir flere
og flere, mer og mer synlig og som står mer og mer på egne bein.
I 2018 fikk jeg lov å være prosjektleder for et nasjonalt satsingsprosjekt på likeperson
arbeidet – Innovasjon likeperson. Gjennom prosjektet fikk jeg videreutvikle det vi alle
rede hadde snakket om og jobbet med i Øst; hvordan vi kunne modernisere og satse på
det viktige likepersonarbeidet. Det fineste med prosjektet var å få bruke tid til å snakke
med mange medlemmer i hele organisasjonen. Jeg fikk lære mye om hva som er gøy,
hva som er vanskelig og ikke minst hvor mye dere brenner for vår sak.
2019 har vært et hektisk år på mange måter. Vi har hatt landsmøte nok en gang, vi har
hatt kurs og samlinger, det har vært valgkamp, oppnevning av representanter til
kommunale råd, og jeg har fått lede et nytt prosjekt; Synlig sammen samtidig. I pro
sjektet har vi jobbet med hvordan vi som organisasjon kan bli mer synlig ved å trekke
noen røde tråder mellom ulike prosjekter, skape felles uttrykk i kampanjematerialet og
løfte det arbeidet vi allerede gjøre. Det første resultatet av prosjektet ser dere på for
siden av dette bladet og via NHF sine helt nyutnevnte likestillingsambassadører som
dere skal få møte i tiden fremover. FN-dagen den 3. desember blir en viktig markering
og her vil det nye kampanjematerialet bli spredd ut i organisasjonen og samfunnet
forøvrig.

Layout og trykk:
BK Grafisk
Postboks 2076
3202 Sandefjord
www.bkgrafisk.no

Nå står 2020 på trappene og for meg blir det enda et annerledesår. Jeg skal ha et års
permisjon fra NHF Øst for å vikariere som daglig leder for Norges Handikapforbund
Ungdom (NHFU). Jeg forsvinner ikke langt, men kommer til å savne den daglige
kontakten med de engasjerte tillitsvalgte, lokallagene og regionstyret i NHF Øst. Hvem
som skal komme inn i min stilling blir en hyggelig julegave til dere, som dere må vente
helt over nyttår før dere får, men jeg kan love dere at det blir bra!

Forsidebilde:
Ola Harald Svenning

En foreløpig takk fra meg, for tre lærerike, engasjerende og fine år. Vi ses igjen på
nyåret, men frem til da vil jeg ønske dere alle en riktig god jul. Håper høytiden blir til
brakt med folk dere er glad i, hvilepuls og oppladning til et nytt år i likestillingens tegn!
Gyda Nullmeyer,
Organisasjonskonsulent NHF Øst.
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HELT PÅ GRENSA

Takk for i år!
Så nærmer vi oss jul og jeg er hjemme fra jobb fordi
halsen er sår og hode fullt av vatt, eller noe annet rart.
Det har akkurat ringt på døra og en kjekk mann leverte
meg en ny fjernkontroll til døra mi. Jeg ventet en fra
samme firma som døråpneren, men nei da, denne kom
fra et helt annet firma. Så hvis det blir noe feil, ja så må
jeg huske riktig eier og riktig firma. For gubbens fjern
kontroll er jo helt annerledes enn min. Synes det har
blitt litt vanskelig jeg.
På jobben ser jeg at flere og flere hjelpemidler er ren
søppel. Før kunne kommunene overta og bruke tingene
om igjen, men nå er det bruk og kast. Komfort er heller
ikke viktig. Pris ser ut til å bety alt. Transportrullestoler
er tunge og lite tilpasset bruker. De skal jo bare brukes
til transport. Men mange ganger må man jo sitte i stolen
i mange timer av gangen. Tenk bare på sykehusbesøk.
Besøk til barnebarna i julen, eller i påvente av hjemme
tjenester. Vi som er avhengig av andre venter mye og
lenge.
I Halden kommune bytter man toaletter i mange blok
ker og ofte ønsker borettslagene de nye fine vegghengte.
Hva som er så fantastisk med dem aner jeg ikke, men
det jeg vet er at de gode gamle toalettforhøyerne ikke
passer. Det hadde man ikke tenkt på.
Jeg er glad i alle hjelpemidlene våre, uten dem hadde
jeg hatt det mye mer kronglete og når jeg ser meg
rundt, ja så er det faktisk ganske mange av dem. Og
mange av dem blir ikke gjenanskaffet, tenk bare på
kjøkkenet mitt; Det går opp og ned og det går ut fra veg
gen og det er så veldig bra når armene er korte og jeg
vil klare meg selv. Går det i stykker vil jeg ikke få det
tilbake.
Vi må få tilbake tankegangen der brukeren står i sent
rum og brukerens behov er viktigst. Vi har sett nå at
NAV har fått brukere fengslet på feil grunnlag. Og vi får
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Anne Karin Johansen

historier om tapt frihet, angst og depresjon. NAV har ett
kjempeansvar. Om det er pengene våre eller om det er
tilrettelegging av hverdagen det gjelder, ja så får det
konsekvenser. Med de riktige hjelpemidlene får vi en
frihet og vi får verdige levevilkår. Og vi må kunne stole
på at det er menneskeverdet som står i sentrum og
ikke budsjettansvaret. Det skal ikke være penga som
rår. Selv om jeg ofte tror at det er det som gjelder.
Jeg vil gjerne ønske dere alle sammen en riktig god jul.
De av oss som har travle hverdager trenger å puste ut.
Er du ikke travel, ja så håper jeg du får noen dager som
er litt annerledes. Vi trenger det noen ganger. Er du
alene, ja så prøv å kos deg med minnene, eller sjekk om
det er noen arrangement for de som har lyst til å feire
jul sammen med andre. Unn deg det beste du vet, om
det er Grandiosa, ribbe eller en eske med Kong Håkon.
Det er din jul og du som bestemmer. Det er satt så
mange krav, men det viktigste er å ta vare på hver
andre og kanskje skape noen nye tradisjoner. Ikke alle
får hjemmehjelpa til å henge opp julegardiner, og det
ville ha irritert meg, men vi overlever. Vi får jobbe
videre med alt det som er urettferdig og uverdig til
neste år. Jeg elsker å se ungdommen vår som er blitt
både synlige og kampvillige. Stå på vi trenger dere!
Takk for i år! Takk til dere som selger lodd. Takk til dere
som koker kaffe. Takk til dere som skriver protokoller
eller er med å holder hjula i gang. Som lokallagsleder
vet jeg hvor viktig alle disse tingene er.
Kanskje ses vi til neste år.
Med ønske om en riktig god jul og helt på grensa,
Anne Karin Johansen
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ADVOKATSPALTE

NAV-SKANDALEN
– HVILKE RETTIGHETER HAR DU HVIS DU ER RAMMET AV NAVS FEIL?
■ Av advokat Beate G. Tande, Advokatfirmaet Halvorsen & Co

Folketrygdloven § 11-3 stiller krav om at mottaker av
arbeidsavklaringspenger må oppholde seg i Norge for å
ha rett til arbeidsavklaringspenger (AAP). Nav-skanda
len handler om at enkelte personer som har oppholdt
seg i et EU/EØS-land, har blitt nektet arbeidsavklarings
penger fra Nav. Nav sin lovtolkning av kravet til «opp
hold i Norge» har vist seg å være feil forståelse av EØSavtalen sin trygdeforskrift, som Norge er forpliktet til å
følge.
Hvilke rettigheter har de som er rammet
av Nav sin feiltolkning?
Det må gjøres et skille mellom forvaltningssakene, der
det foreligger et vedtak fra Nav om tilbakebetaling av
Nav-ytelse, og straffesakene der mottakere av AAP fra
Nav har blitt anmeldt og dømt for bedrageri.
For de som har hatt en forvaltningssak i Nav, vil de
berørte kunne fremme krav direkte til Nav.
For personer som har fått innvilget AAP, og deretter fått
et vedtak med krav om tilbakebetaling av ytelsen fordi
vedkommende har oppholdt seg i et EU/EØS-land, må
Nav betale tilbake det beløpet som feilaktig er blitt til
bakekrevd av Nav. I tillegg vil man ha krav på renter av
det beløpet som Nav nå skal betale tilbake.
For enkelte kan tilbakebetalingskravet fra Nav ha fått
økonomiske konsekvenser, utover selve tilbakebeta
lingskravet. Tilbakebetalingskravet kan for eksempel
ha medført tvangssalg av eiendom, eller gjort det nød
vendig for folk å ta opp lån, eller fått andre økonomiske
konsekvenser. Dette vil i utgangspunktet være økono
miske tap som er en direkte følge av Navs feil. I slike
tilfelle kan det være grunnlag for å kreve erstatning fra
staten. Den som vil kreve erstatning for slike økonomisk
tap må sannsynliggjøre sitt tap. Det må legges frem
dokumentasjon som bevis på at man er blitt påført et
økonomisk tap.
Det kan også tenkes at det i enkelte saker vil være retts
lig grunnlag for oppreisning for tort og svie.
Krav overfor Nav vil også være aktuelt for dem som har
fått avslag på AAP-ytelse i sin helhet fordi man har opp

lyst at man har oppholdt seg i et EU/EØS-land, eller for
personer som har frasagt seg arbeidsavklaringspenger
fordi man har reist til et EU/EØS-land.
For de som har blitt urettmessig dømt for bedrageri
må det begjæres gjenåpning av straffesaken. Man vil
også ha krav på erstatning fra staten som følge av urett
messig strafforfølgning. Det kan blant annet fremmes
krav om erstatning fra staten som følge av at man er
påført et økonomisk tap som følge av strafforfølgnin
gen. Dette kan være erstatning for tapt inntekt og andre
økonomiske tap som er blitt påført. Det vil også være
grunnlag for oppreisningserstatning. For personer som
har sittet varetektsfengslet, eller som har måttet sitte i
fengsel, vil det være grunnlag for særskilt oppreisning
for perioden i fengsel.
Veien videre – hva bør berørte foreta seg?
For de berørte anbefales det å ta kontakt med en advo
kat for å få vurdert om, og hvordan, man bør gå videre
med saken. Selv om Nav nå er i gang med å kartlegge
saker der det er blitt begått feil, kan det være en fordel
å ta tak i egen sak så tidlig som mulig. Tidspunktet for
når det fremsettes erstatningskrav til Nav kan få betyd
ning for størrelsen på rentekravet Nav må betale til de
berørte.
Regjeringen har varslet at det skal gis fri rettshjelp,
uavhengig av inntekt og formue, til de som er rammet
av Nav-skandalen. Det er også varslet at det vurderes å
opprettes en særskilt erstatningsordning. Foreløpig er
detaljene omkring disse ordningene uavklart.
I kjølvannet av NAV-saken som er rullet opp er det blitt
stilt spørsmålstegn ved om saken også kan omfatte
saker lenger tilbake i tid enn først antatt. Det kan også
være at feiltolkningen er aktuell for flere ytelser i folke
trygdloven. Arbeidsavklaringspenger, sykepenger, dag
penger og pleiepenger inneholder alle vilkår om opp
hold i Norge for rett til ytelsene. Dersom Nav har lagt til
grunn samme forståelse av kravet til opphold i Norge
for samtlige ytelser, vil skandalen trolig omfatte flere
saker enn først antatt.
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Vår dag- våre markeringer!
3. desember er den internasjonale FN-dagen for
funksjonshemmede. Dagen er viktig, fordi den gir
oss en unik mulighet til å rette søkelyset mot at
funksjonshemmede blir diskriminert, og at vi ikke
finner oss i det!
■ Tekst: Ida C. Freng, prosjektleder for FN-dagen i NHF

Hvis postgangen har gått som den skal, så leser du kanskje
dette like før 3. desember. Vit at over hele landet markerer
Handikapforbundet denne viktige dagen, på en mengde
ulike måter. Det er debattmøter, aksjoner, bibliotekak
sjoner, kampanjelanseringer, videodeling, skolebesøk,
fakkeltog… Listen fortsetter og fortsetter- og har trolig blitt
enda lengre etter at denne artikkelen gikk i trykken tidlig i
november!
Gjennom prosjektet FN-dagen, som startet opp i begynnel
sen av 2018, er vi godt i gang med å gjøre FN-dagen til VÅR
dag – vi samler oss om å markere dagen og være synlige på
små og store steder denne dagen. I år setter vi menneske
rettigheter og diskriminering på dagsorden en hel uke, ved
å gjennomføre en storstilt kampanje kalt «Synlig Sammen
Samtidig» og som lanseres på FN-dagen 3. desember. Vi
har laget og sendt ut en mengde flott materiell som dere

skal få mulighet til å bruke i markeringen av dagen og
saken. Dette omfatter blant annet selfieplakater, flyers og
elektronisk materiell (sosiale medier-kampanje med
profilbilder, profilrammer, banner etc) og ikke minst – for
slag til avisinnlegg som vi håper vil pryde dagen over hele
landet.
Vi oppfordrer ALLE som bruker sosiale medier om å bli
med på kampanjen. Bruk profilrammer, bannere etc. Del
avisinnlegg, lenker til kampanjesiden vår og andre
3. desember-relaterte saker. Vi har også jobbet med en
storstilt postkortkampanje, der vi ber politikerne landet
rundt om å inkorporere funksjonshemmedekonvensjonen i
norsk lovverk. Her har vi fått med oss en rekke store
organisasjoner som også skriver under, slik at vi virkelig
får satt søkelyset på hvor mange som støtter vår sak, vår
kamp og våre menneskerettigheter!

FN-dagen i Fredrikstad: Slipp oss til!
FN-dagen blir, i år som i fjor, markert i Fredrikstad. Det skal være et arrangement
på Litteraturhuset. Tema for dagen: SLIPP OSS TIL!
På litteraturhuset blir det appeller, foredrag og samtale
med forbundsleder i Norges handikapforbund Tove Linnea
Brandvik og forfatter Jan-Erik Fjell. Konferansieren blir
Gabriel Wilhelmsen Hoff, leder av NHFU.
Ut over dette er programmet smekkfullt av spennende
taler av appellanter. Vi nevner her Ordfører Jon-Ivar
Nygård, leder av NHF Halden/Aremark Anne Karin
Johansen, Fredrik Fjeld Johansen fra HBF Østfold, leder av
Landsforeningen for kvinner med bekkenleddsmerter Ellen
Merete Knudsen, og Anders Hauge Olsen i samtale med
Jan-Erik Fjell. Bedre markering av dagen kan vi nesten
ikke få!
Arrangementet på Litteraturhuset starter klokken 19.00
og mer informasjon kommer på arrangementssiden på
Facebook:
https://www.facebook.com/events/1379064255574924/
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Arrangementet er åpent for alle og vi håper å se deg der.
Om du ikke har anledning til å delta håper vi du vil være
med å markere dagen på sosiale medier ved å bruke bilder
og rammer som blir gjort tilgjengelig der. Sammen er vi
sterkere og hvis alle går sammen blir vi enda mer synlig.
God 3. desember!

Foto: Tine Poppe

“Nå er
det nok!”
Nok en gang har jeg fått brev i postkassen om
at assistansetilbudet mitt er blitt redusert. Igjen
må jeg kjempe. Igjen kjenner jeg på frykten for
at mitt liv blir sett på som uvesentlig. Og igjen
er jeg redd for at livet mitt bare skal handle om
å overleve, ikke å leve.
Jeg er ikke alene. Tusenvis av mennesker får
ikke tilstrekkelig assistanse. Nå er det nok!
Systemet må endres!
Monica Haugen
Interessepolitisk rådgiver NHF

BLI MED OSS I KAMPEN FOR AT ALLE SKAL FÅ DEN ASSISTANSEN DE TRENGER!
Send SMS med kodeord assistanse til 2160 så støtter du med 70,Med ditt bidrag skal vi kjempe for å endre menneskers liv!
www.nhf.no
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AKTUELT politikk og forskning
Åpenhetsprisen til Seltzer
Thomas Seltzer, mest kjent som bassist i Turboneger og programleder for TV-programmene
Natta, Norge og Trygdekontoret, ble i oktober tildelt Mental Helses «Åpenhetspris».
■ Tekst og foto: Ida C. Freng

– Som programleder har årets vinner tatt opp ulike tabuer i
norsk samfunnsliv på en uredd og ukonvensjonell måte,
sier Jill Arild, landsleder i Mental Helse på organisasjo
nens hjemmesider.
Juryen påpeker at årets vinner har fortalt åpent og ærlig
om egne depressive perioder som mange kan relatere seg
til. I tillegg trekker de frem at prisvinneren har en stil som
omfavner mange som kan synes det er vanskelig å snakke
om psykiske helseproblemer. Særlig legger de vekt på at
Seltzer kan dempe tabuene for menn.
– Det er en stor ære å få denne prisen. Mental Helse gjør
en veldig viktig jobb, og det betyr mye for meg å kunne
bidra til den, sier Thomas Seltzer.
Prisen består av et kunstverk laget av keramiker Ole
Martin Skaug og en gavesjekk pålydende kr.10.000.
Sistnevnte utbetales til et veldedig formål bestemt av
prisvinneren.

BPA på NRK

– De gjør en formidabel innsats for norske veteraner, både
likemannsarbeid og ikke minst når det gjelder arbeidet
med posttraumatisk stress syndrom (PTSD), sier Seltzer,
som blant annet trakk frem sin bestefars krigsopplevelser
og følgende det fikk psykisk for ham og hele familien i sin
takketale under utdelingen på Oslo Rådhus i oktober.

■ Tekst: Ida Freng

Tidlig i november var NHFs politiske rådgiver Monica Haugen
invitert til NRK for å snakke om BPA. Hun kommenterte høringen
om utvidelse av BPA-retten til de over 67 år på NRK Nyhetsmorgen.
Regjeringen har foreslått at de som allerede har BPA skal få beholde
ordningen etter at de har fylt 67 år, men en av tre høringsinstanser,
inkludert Norges Handikapforbund, mener at det også må være mulig
å få innvilget BPA etter fylte 67. Alternativet, for mange, er isolasjon,
og for enkelte fører mangelen på BPA til en sykehjemstilværelse, når
man kunne levd et aktivt liv.
Haugen argumenterte med at på samme måte som barnehage
utbyggingen for å få kvinner i jobb for flere tiår siden, må vi i vår tid
tenke på ordninger som sikrer at funksjonshemmede kan leve aktive
liv og bidra i samfunnet. Forskning viser nemlig at BPA ikke egentlig
er dyrere enn andre tjenester, særlig i et samfunnsperspektiv.
– Det er vel ingen i dag som setter spørsmålstegn ved om det var
lønnsomt å gi kvinner mulighet til å jobbe. Likestilling koster - men
det er verdt det, sier Haugen.
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Utgis i USA
■ Tekst og foto: Ida C. Freng

Jan Grues bok «Jeg lever et liv som ligner deres»
skal gis ut i USA. Det amerikanske forlaget FSG
(Farrar, Straus & Giroux) gikk seirende ut av det
som skal ha vært en intens budkrig, melder
Gyldendal. Boken fikk Kritikerprisen, og var også
nominert til Nordisk råds litteraturpris.

AAP-skandale
■ Tekst: Ida C. Freng
■ Foto: Jan Richard Kjelstrup/ASD

28. oktober innkalte Nav-direktør Sigrun Vågeng,
arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) og
riksadvokat Tor-Aksel Busch innkaller til presse
konferanse om en skandale på trygdefeltet: En feil
tolkning av trygdereglene har ført til at minst 48
mennesker er dømt for trygdesvindel på feil
grunnlag. 36 av disse ble dømt til fengsel. 2400
personer kan ha fått urettmessige pengekrav mot
seg som følge av skandalen. Saken gjelder folk
som har mottatt sykepenger, AAP og andre ytelser
og vært på reise eller bodd i andre EU/EØS-land.
NAV har tolket regelverket dithen at dette ikke var
lov, men EU-reglene fastslår at det er fullt lovlig.
Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H)
måtte i november møte i Stortinget for å redegjøre
om skandalen. Ministeren skal ha blitt informert
om feiltolkningen allerede i desember i fjor, og VG
melder at departementet har hatt minst fem
muligheter til å oppdage det også før den tid.

– Det er én ting å bli solgt til et engelskspråklig
forlag, det er vanskelig å få til, men det er noe
ganske annet når det er et ubestridt kvalitets
forlag som kjøper rettighetene. Jeg synes det er
spesielt flott med FSG fordi de representerer en
radikal, overskridende strømning i amerikansk
samtidslitteratur, som mitt forfatterskap er
påvirket av. Dette gleder jeg meg til, sier, Grue
på sitt norske forlags hjemmesider.

Riksrevisjonen refser NAV
■ Tekst: Ida Freng

Hva slags boligtilpasning du får avhenger av hvor i landet du bor, viser en ny rapport fra Riksrevisjonen.
Handikapnytt melder at rapporten slår fast at NAV ikke oppfyller sin oppgave: «Arbeids- og velferdsetaten
sikrer ikke brukerne like rettigheter til tilpasning av boligen. Vilkåret om graden av funksjonsnedsettelse
fortolkes ulikt mellom hjelpemiddelsentralene» står det å lese i rapporten.
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Vår nye fylkeskommune Viken
har konstituert seg
Sverre og Åse fikk for over et år siden i oppgave av
regionstyrene i NHF Øst og NHF Oslofjord Vest og sam
arbeide med oppfølging av nye Viken fylkeskommune.
Det første møte ble avholdt på Buskeruds fylkesord
føreres kontor 2.oktober 2018. Tilstede var fylkesord
fører Roger Ryberg, Åse Jakobsen, Sverre Bergenholdt
og Anna-Lisbeth Mikalsen. Saker av interesse for vår
organisasjon ble diskutert og kontakter ble opprettet.
Sverre har vært tilstede på alle fellesnemdas møter og
Åse var også til stede ved flere anledninger. Hensikten
var å vise oss fram, være der folk er, knytte kontakter,
snakke med politikere og ledelse i administrasjon. Vi
ville skape tillit, vise interesse for NHFs ønske om et
godt samarbeid og få til et Viken hvor alle er med.

Så var den store dagen der. 17.10.2019 ble det skrevet norges
historie. Det første fylkestinget i Viken fylkeskommune er
konstituert. Roger Ryberg fra Arbeiderpartiet er Vikens første
fylkesordfører.

Fylkesrådsleder i Viken ble Tonje Brenna fra Arbeiderpartiet.
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Fylkestinget utgjøres av 87 medlemmer fra hele det nye
fylket. Det historiske møtet fant sted i den ærverdige
festsalen i Urbygningen, Norges miljø- og bioviten
skapelige universitet på Ås.

SAFO FIKK FØLGENDE REPRESENTANTER INN I RÅDET
FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE:
Faste medlemmer
-	 Åse Synnøve Jakobsen,
-	 Sverre Bergenholdt,
-	 Celina Sjøberg,
-	 Alette Reinholt.
Varamedlemmer
-	 Ragnhild Skovly Hartviksen,
-	 Roar Høydal, Eileen Gundersen,
-	 Inger Marie Nilsen.
Spennende også med Rune Kløvtveit som ble valgt inn i
rådet fra Norges Blindeforbund. Rune er tidligere region
leder NHF Oslofjord Vest.
Vi ønsket oss sentrale politikere og fikk det. Fylkes
varaordfører Kathy Lie (SV), Martin Ludvigsen (AP) og
Morgan Langfeldt (FrP), alle sitter i fylkestinget.
Før vi kom så langt hører det med til historien at Sverre,
for at vi skulle få best mulig plasser til å overvære
begivenheten, tok kontakt med sin kontakt i Viken fylkes
direktør Ole Kjendlie. Sverre var litt bekymret for
tilgjengeligheten. Sverre ga uttrykk for at vi ønsket oss
plass i festsalen, hvor det kun var satt av plasser til
fylkestingsrepresentantene og pressen. Hvordan var
HC-parkeringen? Heis?
Vi ble møtt på en utmerket måte. En representant fra
Viken administrasjonen møtte oss på HC-parkerings
plassene som lå like i nærheten. Fulgte oss til
Urbygningen, hvor det var ny heis og videre til festsalen
hvor det var satt av plass til oss. Vi fikk servering av kaffe,
vann og etter hvert litt å spise, topp service!

Vi var noen av de første som ankom festsalen og godt var
det. Brannalarmen gikk og alle ble beordret ut. Heisen
fikk vi ikke lov til å bruke.
Der sitter Åse og Sverre, ser på hverandre, hva skjer nå?
Universitetet hadde ingen beredskap. Fylkeskommunen
måtte ta affære. I ettertid har Universitetet gitt beskjed
– dette skal vi ordnet opp i, velkommen tilbake.
Ole Kjendlie tar affære, finner folk, 4 mann bærer Sverre
ned trappa to etasjer, en i hver arm og en i hvert ben. Det
var ikke hvilke som helst trapper, store steintrapper med
skarpe kanter. Hvis noen hadde sluppet taket - stakkars
Sverre, det hadde i beste fall gjort vondt. Sverre har fort
satt på netthinnen et eget bilde av trappetrinnene – nær
mest som «haitenner» som venter på sitt bytte. Ikke fullt
så dramatisk med Åse, Åse går jo litt og tok trappene
med støtte av rekkverk og en god arm å holde i.
Utenfor var det en ny trapp å forsere. Det slapp vi heldig
vis, stoler ble satt ut og vi ble plassert med utsikt til alle
fylkestingsrepresentantene og besøkende. Nå fikk vi vir
kelig vist oss fram.
Dramatisk JA – og Viken fikk en ny erfaring, skal vi tro en
nyttig erfaring. Det er i hvert fall sikkert at begrepet UU
der og da fikk en ny dimensjon – mening for Viken.
Det ble en lykkelig slutt på det hele. Brann var det ikke,
bare røyk fra nystekte vafler. Heisene kom i gang.
Rullestoler ble hentet ned, alle kunne innta sine plasser
og det historiske møtet kunne starte opp.
Hilsen fra
Sverre og Åse

Selve sakskartet denne dagen handlet om å få det formelle på
plass. Komiteer ble valgt, ledere og nestledere kom på plass
og framtidige møtedatoer ble fastsatt.
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Aktuelt i lokallagene
Medlemsmøte i NHF Fredrikstad
NHF Fredrikstad hadde medlemsmøte 22 august. Da var vi
så heldig å få besøk av Sverre Bergenholdt som snakket
om historien til NHF. Det var godt oppmøte og mange som
stilte spørsmål underveis. Etterpå ble det servert kaffe og
mat, og praten og latteren gikk rundt bordet. Leder Ken

■ Tekst og Foto: Anne-Lise Nilsen

Jackson ønsket velkommen og takket Sverre Bergenholdt
for en bra historie beretning.
Vi hadde stand tirsdag 3. september, på Torvbyen i
Fredrikstad. Det var mange som kom bort og slo av en prat
og tok med seg noen brosjyrer.

Slagdagen- nå over hele landet!
I år ble verdensdagen for hjerneslag
markert over hele landet, tirsdag
29. oktober.
■ Tekst og foto: Ida C. Freng

I fjor slo NHF Oslo og LFS Oslo og Akershus seg sammen
om å markere verdensdagen for hjerneslag. Samarbeidet
ga mersmak, og i år ble markeringen rullet ut til hele
landet, og alle lokallagene i LFS deltok.
-	 Vi i NHF Oslo har designet roll-ups og brosjyrer, også
har LFS tatt seg av mobiliseringen, sier organisasjons
konsulent i NHF Oslo, Ola Harald Svenning.
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Slagdagen- Over hele landet kunne folk treffe på dyktige
medlemmer og tillitsvalgte i LFS ute på stand.

Minneord
Anne Solveig Forsang

Materiellet fra i fjor ble oppdatert med LFS sin grønnfarge,
og i forkant av dagen kjørte NHF Oslo og LFS en felles sosi
ale medier-aksjon der man hver dag presenterte nye fakta
om slag. På selve dagen ble det markert med stands landet
over, og på NHF Oslos blogg Oslo F markerte man dagen
med et flott innlegg fra Charlotte Jahren Øverbye, som fikk
slag som 29-åring.
På Nationaltheatret stasjon var det strålende sol på en litt
kjølig tirsdagsmorgen. LFS Oslo og Akershus stilte mann
sterke opp, og i løpet av et par timer var hundrevis av bro
sjyrer delt ut. En havnet til og med i hendene på Oslos
nyvalgte ordfører, Marianne Borgen, som stoppet opp på vei
til jobb.
– Det har vært stand fra Finnmark i nord til Agder i Sør. Det
vil si alle lokallag har gjort en kjempejobb. Jeg stolt over å
ha slike ivrige folk å samarbeide med, sier leder i LFS Roger
Amundsen.
Lederen stilte dessuten opp i en kort hilsningsvideo som ble
publisert på Facebook samme dag. Denne nådde langt over
5000 mennesker, og ble delt minst 22 ganger.

Det var med sorg vi fredag den 8. november kunne lese i
avisen at Anne Solveig Forsang har gått bort.
I de siste årene har Anne Solveig bodd i Oslo for å komme
nærmere sin familie og naturlig nok, mistet vi litt kon
takt. Men Anne Solveig hadde mange venner i Norges
Handikapforbund Halden/Aremark. Hun var æresmed
lem og hun var en av dem som fulgte med da vi byttet
navn fra vanførelag til handikapforbund. De som har
vært med en stund, husker Stenerødheimen. Der var
Anne Solveig leder i styret. Hun ønsket at funksjonshem
mede skulle ha en god hverdag. Tidene forandret seg og
Handikapforbundet solgte Stenerrødheimen. De som
bodde der flyttet hjem til sine kommuner og Anne Solveig
fortsatte jobben for at funksjonshemmede skulle ha
gode levevilkår. Hun fulgte opp de som flyttet til Halden,
men nå jobbet hun gjennom lokallaget.
Anne Solveig startet besøkskomiteen og hun forsto at vi
måtte jobbe opp mot Trygdekontoret og kommunen. Jeg
husker spesielt at hun ønsket å starte det kommunale
rådet for mennesker med nedsatt funksjonshemmede.
Hun var et arbeidsjern og hun stilte opp for mange.
Norges handikapforbund ville aldri vært det det er dag
dersom ikke ildsjeler som Anne Solveig hadde gått foran.
Våre tanker går også til familien som vi vet betydde mye
for Anne Solveig. De har mistet en mor, bestemor og
oldemor. Vi kan bare takke for at vi fikk nyte godt av Anne
Solveig Forsang sitt engasjement.
Neste møte i handikaplaget er julemøte og vi kommer til
å tenne ett lys. For en av tradisjonene til Anne Solveig var
nettopp å tenne ett adventslys, så i år skal vi tenne det
for henne, samtidig som vi lyser fred over hennes minne.
Takk for alt og hvil i fred.
Anne Karin Johansen,
Leder i NHF Halden/Aremark
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MBO – Modulbasert opplæring
MBO har de siste 20 år vært et begrep innen SAFO og Norges Handikapforbund.
Det vil for alltid være knyttet opp mot brukermedvirkning i helse og helt konkret i Helse Sør-Øst
regionen. Nå er dette er avsluttet kapittel og har gått over i historieboka vår.
■ Tekst og foto: Sverre Bergenholdt

Helt siden SAFO (Samarbeidsforum for funksjonshemmedes
organisasjoner) ble stiftet på 90-tallet har denne paraplyorga
nisasjon vært et viktig talerør overfor våre offentlige myndig
heter. Dette på lik linje med FFO (Funksjonshemmedes
Fellesorganisasjon). Side om side har vi her kunnet utfordre
myndighetene og satt ulike saker på dagsorden. I dag er f.eks.
en av våre oppgaver å følge opp kritikken fra FN på hvordan
Norge har fulgt opp FN-konvensjonen for funksjonshemme
des rettigheter, en stor sak i denne sammenheng.
Men også på andre områder er og har SAFO vært viktig, ikke
minst innen området «Helse og funksjonshemmede». Når
helsereformen kom i 2002 var det derfor naturlig at SAFO tok
tak. Ikke minst her i vårt nærområde, ved Helse Sør og Helse
Øst, senere ble slått sammen til Helse Sør-Øst. Vårt formelle
samarbeid med ansvarlige helsemyndigheter startet opp i
Helse Øst som hadde sitt kontor på Hamar. Ikke så rart derfor
at nettopp NHF Hedmark var toneangivende. Her fant vi jo
ikke minst vår tidligere regionleder Torill Heggen Munk og
hennes mannskap. 2002 er derfor i denne sammenheng et
merkeår.
Senere fortsatte samarbeidet, nå under ledelse av Arne Lein
og med Tore Topp som sekretariat. Allerede høsten 2003 fikk
SAFO-fellesskapet midler fra Helse Øst til å utvikle vårt hel
serelaterte arbeid. Etter hvert kom regionreformen innen
helse og Helse Sør og Helse Øst ble slått sammen til Helse
Sør-Øst(HSØ). Da var FFO og SAFO allerede i en form for part
nerskap «MBO-fellesskapet». Helse Øst var tidlig klar; dette
er et område som våre to paraplyer bør samarbeide om. HSØ
på sin side ville da følge opp, ikke minst med finansiering.
Brukeropplæring innen helse var blitt et begrep og HSØ gikk
foran for å vise offentlig sektor hva dette kunne føre til. Senere
kom Kreftforeningen til og ble en del av MBO-fellesskapet.
Når HSØ var en realitet medførte dette videre at SAFO reorga
niserte seg og dannet SAFO Sør-Øst med egne vedtekter,
organisasjonsnummer m.v. Sverre Bergenholdt fikk tillitten
og ble valgt til å føre prosjektet videre. I tur og orden kom nå
modulene, modul 1 (Grunnopplæring), Modul 2 (intern opp
læring på det enkelte sykehus), Modul 3 (erfaringskonferanse
for våre brukerrepresentanter i aktiv tjeneste), ulike tema
moduler osv. Rundt regnet 1100-1200 medlemmer fra FFO,
SAFO, Kreftforeningen og andre deltakergrupper innen helse
har deltatt i Modul 1. Rundt regnet har 300-400 deltatt på
modul 3. BMV i helse, vårt modulbaserte opplegg er blitt et
begrep i offentlig forvaltning og brukeropplæring. SAFO har i
alle år vært toneangivende for utviklingen og det skal vi være
stolt av.
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Fra venstre Pål Kjeldsen (Kreftforeningen), leder av MBOs styrings
gruppe, Andreas Habberstad (FFO) og Sverre Bergenholdt (SAFO
Sør-Øst). Vi utgjør den siste styringsgruppen i MBO og takkes her
av på HSØ-konferansen 11. og 12. november 2019.

Videre er erfaringen fra et slikt fellesprosjekt at sammen når
vi lenger. Det er i alle sammenhenger unikt at FFO, SAFO og
Kreftforeningen på tvers av organisasjonstilknytning står side
om side og likeverdig fronter og tar ansvar for slike nasjonale
oppgaver. Vi ser det samme nå i forhold til arbeidet med
Norges høring i FN-konvensjonen. Skal vi tro at vi her også
har bidratt til å styrke fellesskapet og stemmen overfor våre
ansvarlige myndigheter.
Fra og ned 1.1.2020 overtas vårt MBO-opplegg og ansvaret for
øvrig for slik opplæring innen helse av et nasjonalt opplegg.
Våre erfaringer i HSØ området er nå dratt videre og videreut
viklet, endret til morgendagens modell, en E-læringsplattform.
Men tar jeg ikke feil, så vil vi like fullt finne behov for en mer
dialogbasert plattform i tillegg. Et møtested hvor vi fysisk kan
møtes, utveksle erfaringer og ta felles ansvar. Men det får
tiden vise.
På SAFO Sør-Øst konferansen 1.- 2. november takket SAFO av
for oss, ikke minst ble Torill Heggen Munk, Arne Lein, Rune
Kløvtveit og Sverre Bergenholdt særskilt trukket frem som
sterke drifvkrefter i denne 20 årige historien. Alt har sin tid, i
dag kan vi være stolte av hva SAFO her fikk til, her har vist at
sammen er vi sterke – sammen kan vi «flytte fjell». SAFO
ønsker HSØ lykke til videre med sin brukermedvirkning og
regner med at opplæring i en eller annen form alltid vil være
med.
Samtidig så ønsker jeg (tar meg den frihet) på vegne av SAFO
Sør-Øst å takke alle de tillitsvalgte som i mange år, hver for
seg og sammen har sagt JA til slike brukeroppgaver i HSØ.
Dere har hver og en lagt ned et stort arbeide og dere skal vite
at HSØ og SAFO er stolt av det som her har skjedd.
Og husk – vi trenger dere også i årene som kommer.
Sverre Bergenholdt

En fantastisk opplevelsestur
til Telemark
Over 20 medlemmer av LFN Østfold ble med på en uforglemmelig tur til hjertet av Telemark.
Turen som var arrangert av lokalforeningen og inneholdt alt fra museumsbesøk, utflukter,
flott natur og to netter på Det Historiske og ærverdige Dalen Hotell.
■ Tekst og foto: Viggo Sørensen

Vi fylte opp bilene og kjørte samlet opp til Morgedal, etter å
ha hatt lunsj på Hokksund. På Norsk Skieventyr museum i
Morgedal ventet den sprudlende guiden Lucy Marie Odberg
på oss. Hun fortalte om hele vår skihistorie fra de eldste
norske helleristningene med skiløpere som for eks. den
ved Bøla ved Snåsaelva som er 6000 år gammel og de yngre
ved Radøy og Alta.
Det var samer så langt sør som på Hardangervidda alle
rede i norsk jernalder, ca. 1050 f.Kr.
I fjellområdene i Telemark er det snøføre fra oktober til
mai. Samene innen tamreinnæringen hadde ski på beina
2/3 av året. De hadde fire ulike typer ski, alt etter snøfor
hold.
Vi fikk selvsagt også høre om Sondre Nordheim, den
moderne skisportens far. Han ble født på Øverbø, en liten
husmannsplass i Morgedal i 1825. Han var søkende og
nyskapende, og utviklet både ski og bindinger slik at han
kunne stå på ski der ingen andre hadde vært før ham. Han
fant ut at innsvingte ski med helbindinger fungerte best når
en skulle hoppe og svinge. I 1868 ble han invitert til en kon
kurranse i Christiania som 43 åring. Dette var det første

nasjonale skirennet i Norge. Han gikk på ski fra Morgedal
til Christiania på tre dager. Sondre sin oppvisning både i
langrenn og hopp er blitt legendarisk, og han vant sole
klart.
Vi fikk også høre om laminerte Splitkein ski med hickory
såle som ble utviklet i mellomkrigstiden, Østbye ski
smøring og fram til moderne ski og smøring.
På Dalen Hotell, som ligger som et Soria Moria ved enden
av Telemarkskanalen ble vi mottatt med rød løper og
ønsket velkommen av resepsjonssjef Jon Marius Aarstad.
Hotellet som ble bygget i 1894 er bygget i nasjonalroman
tisk stil med dragehoder, tårn og spir. Da vi kom inn i
lobbyen med blyglasstak, Chesterfield stoler og varme på
peisen ble vi skrudd tilbake til gammel storhetstid. Et fan
tastisk sted med en atmosfære hvor roen bare senket seg
over oss. Rommene var oppgraderte til dagens standard,
men den gamle stilen var blitt godt tatt vare på. Spisesalen
var en opplevelse i seg selv, med gamle utsmykninger,
lamper og malerier. Og kelnere med hvite hansker som
serverte mat av høy internasjonal klasse. For oss litt
trauste østfoldinger var det som om vi var inni en drøm!
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Etter middag fikk vi høre om hotellets historie, som for eks
at det hadde innlagt strøm og vann allerede fra start av!
Tyskerne okkuperte hotellet under krigen, og raserte mye
av inventaret. Pastor Åge Samuelsen kjøpte det for å unngå
at Berit Ås skulle lage et kvinneuniversitet der. Han gikk
konkurs etter noen år, og Tokke kommune satte i gang et
stort prosjekt for å få satt hotellet i stand. Thor Morten
Halvorsen kjøpte det ikoniske hotellet i 2007.
Neste dag gikk de fleste opp Sherpatrappene, ca. 260m.
oppover til stedet der Rui søstrene hadde bodd. Det var
organisert slik at de som var dårlig til beins og rullestol
brukere hadde spesialtillatelse til å kjøre nesten helt fram.
Vel oppe på Rui gården møtte naboen Lisette Haukelidsæter
(89) opp som avtalt og fortalte om livet til de kortvokste
(120cm) Ruisøstrene.
Stedet lå høyt og fritt og hadde fantastisk utsikt utover
Bandak og fjellene rundt om. Vi ble nesten bergtatt av stor
slagen natur!
Deretter gikk turen til Eidsborg stavkirke og Vest-Telemark
Museum, hvor vi også hadde lunsj. På begge steder ble vi
guidet av Ingerid Hayes som delte velvillig av all sin kunn
skap og innsikt. Inni stavkirken fortalte hun om hvordan vi
kunne se de forskjellige bygge og restaurerings-epokene
på dekorasjoner og konstruksjon. Dette var så fint tilpasset
at man med første øyekast ikke ville legge merke til det.
Kirken ble bygd fra 1250 til 1280, utvidet både på 1600 og
1800 tallet. Restaureringen pågikk i 2005 til 2008, og i år
har de malt den inn med tjære. I katolsk tid ble den vigslet
til st. Nicolaus og en kopi av bispehelgenen-statuen henger
nå i kirken. Den originale statuen hang der lenge etter
reformasjonen, og ble tilbedt som helgen helt fram til 1700
tallet. På krusifikset henger Jesus som en seierherre uten
tornekrans og nagler i hendene og føtter. Krusifiksenes
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utforming, med krone, med / uten nagle eller tornekrans
har variert igjennom forskjellige tidsepoker.
I området rundt stavkirken er det et friluftsmuseum med
gamle garder og en aktivitetspark med modell av
Telemarkskanalen.
Inne i hovedbygget fortsatte guidingen med folkekunst,
bunadsdrakter/tekstil, sølv, rosemaling og knivmaking.
Statskraft hadde et eget visningssenter for Tokkeutbygginga.
Det var også en egen avdeling for brynje-steinens 1300 års
historie. Det ble skipet tonnevis av slipestein fra området
gjennom Telemarkskanalen og ut i den store verden.
Etter at vi var ferdige ved Eidsborg, så kjørte vi opp til
Borsævegen og til den fine hytta til et av medlemmene, Kai
Ståle Staumsnes. Kai Ståle er født og oppvokst i området,
og var den som hadde lagt opp turen for oss. På hytta fikk vi
servert pølser og drikke og nøt den vakre utsikten før vi dro
ned til hotellet og nøt en bedre middag på kvelden.
Neste dag stod hjemreisen for tur. Nå tok vi en bomvei,
Kanalvegen (Lauvikvegen) bort til Bandaksli brygge. VG
kalte veien for en eventyrvei i en reportasje for noen år
siden. Brygga var en utskipningsplass for kobbermalm fra
Åmdals Verk fra 1860 årene. Den ble fornyet i 1909. I dag
kan du som kanoturist overnatte i et rom på brygga.
Kai Ståle hadde mye å fortelle på denne strekningen langs
Bandak-vannet hvor en del av slekta kom fra. Vi så nye og
gamle bygninger og nedlagte småbruk i området og vi
hadde utsyn til mange vakre plasser. På den andre siden av
vannet så vi Lårdalsstigen som er en spektakulær turveg
langs fjellkanten av Telemarkskanalen. Der kunne vi også
se fjellpigger som kneiser trassig opp mot himmelen. De
liknet på noen trollfigurer, kalt Risen og Gygri. Kai Ståle
kunne fortelle at Risen ble sint på kona si da hun ikke var

hjemme og lagde grøt, det ble slagsmål og han kastet
hodet hennes over vannet etter at Gygri hadde dratt mann
dommen av ham. Etter det så har de stått der forstenet,
godt synlig fra Bandak og Lårdalstigen.
Deretter gikk turen over fjellet, langs Vråvannet med liten
stopp i Vrådal. Ved sørenden av Nisser vannet, ved
Treungen, besøkte vi et privat museum, Z Museum. Her
fikk vi en guidet rundtur av en av bidragsyterne til utstil
lingen, hr. Skredet. Her var mange gamle veteranbiler,
både T-Ford og A-Ford, Norges største telefonutstilling,
gammel moteforretning fra som ble nedlagt i 1997 etter
70 års drift, urmaker K. Skredets verksted, dukker med
klær fra 1800 tallet, en av Norges største Walt Disney sam
ling, tsar Nikolaj av Russland sin gullklokke og uendelig
mye annet. Mange av gjenstandene, små og store brakte
oss tilbake til våre litt yngre dager. Alle gikk rundt å smilte,
humret og mintes, og ofte kunne vi høre: «husker du den
der, slik hadde vi».
Etter omvisningen fikk vi servert lunsj på Z museums
retrokafe. Hjemturen gikk via Porsgrunn og Horten – Moss
fergen.
Dette ble en virkelig opplevelsestur som vi alle hadde stor
glede av. Vi fikk oppleve vakker natur med fjell, daler og
vann kledd i tidlig høstfarger. Dette har vært en kultur
historisk reise, som også inneholdt fysiske utfordringer.
Opplegget ble tilpasset kapasiteten til de forskjellige med
lemmene, og alle bidro på sin måte for å gjøre turen så
hyggelig som mulig for alle. På slike turer styrkes sam
holdet i foreningen, og virker som en ren mental oppbyg
ging. Vi alle fikk en liten «fristund» fra våre smerter og
plager. Tusen takk til «turoperatør «Kai Ståle og leder
Jane!
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Handikappede barns
foreldreforening (HBF) Østfold
Hiv og hoi!
■ Tekst og foto: Fredrik Fjeld Johansen

Helgen 16.-18. august var 30 familier fra
HBF Østfold på familietur til Dyreparken i
Kristiansand. Fredag ble vi møtt med
hyggelige Hiv og hoi hilsener i
resepsjonen i Abra Havn.
Også denne gangen får medlemmene konvoluttene fra
resepsjonen, her har det blitt noe rot da disse også skulle
inneholde pizza-gavekort fra HBF Østfold. Syntes dette var
en flott mulighet til å tilgodese medlemmene med litt
ekstra.
Denne fredagen var det sjørøverne som fortalte skumle
sjørøverfortellinger i Skrønebua borte ved den Sorte Dames
brygge og vi håper alle hadde tatt seg tid til å spise litt pizza
i løpet av fredagskvelden. Fredag fikk alle pappaene mulig
het til å samles i sverdsalen på Den sorte mann, her gikk
praten lett rundt bordet og vi håper mange hadde en fin
kveld sammen.
Denne familiehelgen var intet unntak, det blir ikke noe
slaraffenliv for små og store tangkvaster. For å bli ekte
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sjørøvere måtte vi opp å ut til flaggheis kl. 08.00 sammen
med Langemann og hans mannskap. Gruppen vår ble delt i
to med sjørøverfrokost kl. 8.30 og kl. 10.00 her dukket også
Langemann opp og etter frokosten fikk små og store sjørø
vere lov til å være med på skattejakt med den Sorte Dame.
Gode å mette etter frokost gikk alle inn i Dyreparken, der
får vi mulighet til å oppleve den fantastiske parken i både
mye og skiftende vær. Familiene kunne gå sammen med
andre familier fra HBF eller alene som familie. Både aktivi
teter, forestillinger og kjente og ukjente dyr falt i god smak
hos alle. Noen av oss har vært her før å finner nye tingen i
år andre er her for første gang å opplever parken som et
hav av opplevelser og dyr. Etter en lang dag i parken møttes
vi til felles middag på kroen Den sorte mann. Her gikk pra
ten lett rundt bordene. Maten smakte ypperlig og som
dagen før var det sjørøver aktivitet i Abra Havn; denne gan
gen skulle barna få være med på skattejakt.
Da pappaene fikk anledning til å samles på fredag, ønsket
vi at mammaene skulle få fri fra barn og kose seg i felles
skap lørdagskvelden. Søndagen sto til fri disponering.
Mange benyttet sjansen og tilbragte nok en dag i
Dyreparken mens noen reise hjem.

Båttur uten Taxfree
■ Tekst og foto: Runar Tønnesen

Vi tok turen over elven til Tønsberg for
foreldrehelg 13.-15. september på Quality
Hotel Tønsberg, hvor vi var så heldig å få
besøk av nyvalgt leder i NHF, Tove Linnea
Brandvik, og leder i NHF Øst,
Arild Karlsen.
Fredag tok foreningens leder Runar Tønnesen deltakerne
gjennom status i forening og planer i en periode fremover.
Siden Arild Karlsen ville snakke om Viken ble det tatt en
runde for å få deltakerne for å tenke litt igjennom hva som
kan skje med vår organisasjon etter 1. januar og Viken er et
faktum vi skal leve i.
Lørdag morgen var det tid for Tove Linnea Brandvik som
hadde satt av ca. to timer til oss før hun igjen måtte reise til
ny avtale. Siden hun skulle reise ble det en lang økt uten
pauser. Hun innledet med oppstarten av BPA og dens histo
rie, og kom naturligvis over på BPA for våre unge håpefulle.
Det var bred enighet i at man ønsket å høre mer fra henne
en annen gang. Arild Karlsen tok så over showet og gjentok
fra sitt siste besøk viktigheten med representanter i våre
kommunale råd.
Viken var selvsagt et hett tema og det ble diskutert fordeler
og ulemper med sammenslåinger av våre fylkeslag. Det
var stor enighet i gruppen om at man ønsket å være «gode
Dette har vært en fin anledning til å møtes, snakkes og
utveksle erfaringer. 88 voksne og 35 barn kom som land
krabber og dro som sjørøvere etter en innholdsrik helg på
Sørlandet.

gamle» Østfold også etter at Viken kommer opp å gå. Vi får
håpe vi skal kunne få uttale oss før man gjør valg for hele
vår organisasjon. Både Tove Linnea og Arild fikk med seg
en hilsen fra foreningen som det naturligvis var vår logo på.
Vi håper de benytte dette flittig.
Etter lunsj og Arild hadde fått avsluttet sitt innlegg var det
tid for at Rita Kirkbak snakket om likepersonarbeid som
innledning til en god økt med likepersonarbeid og gode
samtaler hvor de fleste deltakerne fikk senket skuldrene.
Noe som er en av hovedårsaken til at vi gjennomfører slike
tiltak.
Søndag ble det avslutning med evaluering av samlingen og
loddtrekning på et enkelt loddsalg før man avsluttet med
lunsj før hjemreise. Mat er jo en viktig sak når man er på en
slik helg på et hotell. Denne gangen hadde vi som nevnt
valgt å reise til Tønsberg og hilse på vår kjære Jan Teigens
by.
Quality Hotel Tønsberg var et nytt bekjentskap for oss, og
de åtte parene som deltok reiste mette hjem etter å ha inn
tatt flere gode måltider med god mat på hotellet. De som
var der var klare på at de kunne tenke seg å reise tilbake til
samme hotell igjen ved neste anledning. Siden vårt «opp
holdssted» på Holmsbu er stengt må vi tenke nytt. Brygga i
Tønsberg er et godt alternativ for oss i den sammenhen
gen.
Styret i HBF Østfold takker deltakerne for at de bidro til en
fin helg i Tønsberg.
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NHFU Øst
NHFU Øst satser på aktiviteter i Østfold!
I høst har NHFU Øst slått på stortromma og virkelig satt
rekruttering i Østfold på agendaen. Laget har helt bevisst
lagt høstens to store samlingen til Sarpsborg, med et ønske
om å tiltrekke seg flere medlemmer fra denne delen av
regionen.
12. oktober arrangerte ungdommene friluftsdag på Tjueklo
i Sarpsborg, med midler fra Extra Express. Dagen var en
stor suksess og det ryktes allerede om en ny friluftsdag til
våren 2020.

Helgen 16.-17. november arrangerte laget julebord på
Quality hotell Sarpsborg. For å få med medlemmer fra hele
regionen leide de inn Freedom Express for å kjøre felles
transport fra Oslo til hotellet. Dette viste seg å gjøre at
mange nye medlemmer fra hele regionen hadde anledning
til å delta.
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■ Tekst: Gyda Nullmeyer
■ Foto: Ellen T. Nilsen

EN BEDRE HVERDAG FOR ALLE
Det går mot høst, deretter står vinteren for døren. Men etter vinteren kommer
en ny vår der man skal nyte at solen varmer og snøen forsvinner.
Slik er det dessverre ikke for veldig mange.
■ Tekst: Roar Sætervoll, avd. leder teknisk, NAV Østfold.

Scooteren eller el-stolen har stått uten lading hele vinteren
og batteriet er dermed ødelagt. Mange hjelpemidler som
skal repareres når våren endelig kommer gjør at kapasite
ten på verkstedet er sprengt, og det kan bli lang ventetid.
Lader du ikke batteriene gjennom vinteren er disse nor
malt ødelagt når våren kommer!
Ødelagte batterier gjør at teknikere på hjelpemiddelsen
tralen må bruke tid på noe som er helt unødvendig og dette
går ut over alle brukere. I tillegg er batteriene kostbare og
de representerer et betydelig miljøproblem i verste fall. Og
alt dette kunne vært unngått.

Når du ikke skal bruke hjelpemiddelet ditt lengre:

•	Å lade en elektrisk rullestol eller scooter koster
normalt mindre enn kr. 100,- i året, altså ca. kr.15,pr. måned.
Man kan sammenligne et batteri med en cisterne på et toa
lett. Når cisternen er full stopper vannet. Det samme gjel
der for batterier. Når batteriet er fulladet trekker det ikke
mer strøm. Og man kobler jo ikke toalettet fra vannlednin
gen for å spare vann.
Sørg for at du har et hjelpemiddel som fungerer når våren
kommer. Å sitte hjemme og vente på et hjelpemiddel som
står på verkstedet hos oss er kjedelig, spesielt på varme
dager, solen skinner og man helst ville vært utendørs.

•	Sjekk brukermanualen og følg leverandørens anbe
falinger for lading. Ofte vil det være slik at man anbe
faler at hjelpemiddelet står tilkoblet strøm når det
ikke er i bruk.
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Leder av NHFU,
Tamarin Varner,
og daglig leder
Sissel
Eidahmmer.

Ikke vondt ment
Det er vanskelig for folk å forstå at funksjonshemmedes kamp er rettighetskamp.
■ Kommentar: Sissel Eidhammer, daglig leder
Norges Handikapforbund Ungdom

Når man snakker med folk om dette skjer det stadig det
samme: Folk oppfatter en som litt ekstrem, at vi har hengt
oss opp i noe «sært», også gjør de det de kan for å avslutte
samtalen.

Lua i hånda. Den ligger i oss alle. Hvis funksjonshemmede
blir for kravstore blir det ubehagelig. Gullmedalje til NRK
for å ha en tilgjengelig båt på Arendalsuka. Vi skal takke,
være glade og smile.

Dette er ikke fordi det er noe sært eller rart med funk
sjonshemmede. Det er samme mekanismene som i alle
andre diskriminerte gruppers kamp. Forskjellen er bare at
vi henger så ekstremt langt bak, og at bevegelsene og
menneskene man virkelig skulle trodd skjønte det, ikke
skjønner.

Inspirasjonspornoen, «Det er så utrolig inspirerende å se
hvordan du takler livet». Som om det å sitte i en rullestol er
det aller verste som kan skje en person.

Det er vanskelig å ta inn over seg. På samme måte som de
aller færreste orker å forholde seg til vold mot kvinner
eller vold mot homofile som et samfunnsproblem. Det er
lettest å møte med «uff, det var fælt».
Det er de samme mytene og fordommene i all rettighets
kamp.
«Det går framover». En utrolig provoserte uttalelse. 1 av 3
funksjonshemmede opplever hatkriminalitet. 90 prosent av
boligene i Norge kan du ikke komme inn i om du sitter i rul
lestol. 100 000 vil jobbe, men får ikke jobb. «Vi oppfordrer
deg med en funksjonsnedsettelse til å søke» er menings
løse ord når man allikevel ikke får jobben.
Hva med alle de funksjonshemmede i andre land? «Vi har
kommet utrolig langt i Norge» Ingen grunn til å forklare
denne.
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Voksenopplæringen «Folk vet ikke bedre». «Det er ikke
vondt ment». Hvem sin oppgave er det å drive voksenopp
læring av privilegerte, hvite, gående mennesker? Å rolig
forklare, svare på spørsmål om sexlivet ditt, smile høflig
når man får høre om alle menneskene i rullestol vedkom
mende kjenner. Dette.er.veldig.slitsomt.
Hvilke andre grupper godtar vi at ikke kan delta på arrange
menter? Vi ville aldri akseptert at for eksempel kvinner ble
utestengt på samme måte. Alle som virkelig mener de
kjemper for likestilling burde holde seg for god for å arran
gere eller delta på arrangementer der en hel gruppe
diskrimineres fra å delta. Og la oss bare konstatere: Det er
ingen pai. En gruppes frigjøring utelukker ikke en annen
gruppes frigjøring. Det er på tide å bestemme hvilken side
av historien man vil være på.

Kryssord
Løsninger
side 24.
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Søknadsfrist 30. mars.

Vi hjelper
deg
å lykkes!

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

Har du lærevansker eller psykiske/fysiske utfordringer?
Trenger du ekstra oppfølging for å fullføre en
videregående opplæring?
www.krokeide.vgs.no

Vi gir elever fra hele Norge en unik mulighet i et
trygt miljø.

facebook.com/krokeidevgs
firmapost@krokeide.vgs.no

Multivogn
for sommer
og vinterbruk
Varibike sykle
med ben og
armer.

RING Geirr på tlf 98239850
geirr@aktivhjelpemidler.no
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Storgata 36
2000 Lillestrøm
www.halvorsenco.no

Lokevegen 7 | NO-2067 JESSHEIM | www.choice.no

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

God
God Jul
Jul

ØNSKER
DEG EN
RIKTIG
ØNSKER
ØNSKER DEG
DEG EN
EN RIKTIG
RIKTIG

Halvorsen_annonse_90x60_handicapforbundet.indd 2

17.08.2017 09.21.50

JULEMATEN
JULEMATEN
JULEMATEN
JULEGAVENE
JULEGAVENE
JULEGAVENE
JULESHOPPING
JULESHOPPING
JULESHOPPING

Honningcentralen SA
Dyrskuevegen 20
2040 Kløfta

www.honning.no
A U R S K O G
Solheim Hagesenter AS
1930 Aurskog, Tlf. 63 86 22 07

V E S T B Y

V E S T B Y

B Æ R U M
Thorvaldsen Entreprenør AS

PB 161, 1309 Rud, tlf. 99 40 30 40
___________________________________________________

Lås & Prosjekt AS
1309 Rud, tlf. 46 94 88 06

G J E R D R U M
Alt i asfalt AS
2022 Gjerdrum, tlf. 95 79 34 30

N A N N E S T A D
Åsgreina Byggassistanse AS

Tlf: 64 95 61 61 – info@schaus.no – www.schaus.no

Vestbyveien 29, 1540 Vestby

Tel 64 98 30 40 • www.vesas.no

2033 Åsgreina, Tlf. 40 40 23 98

SALG
SERVICE
MONTASJE
DUKPORTER
LASTESYSTEMER GARASJEPORTER INDUSTRIPORTER

30 års erfaring !
www.pipdrift.no

Tlf: 459 01 941

N I T T E D A L
Buss og Reiseservice AS

1482 Nittedal, tlf. 32 84 88 02
___________________________________________________

Unibak AS

Masteveien 1, 1483 Hagan, tlf. 67 07 30 00
___________________________________________________

Norsk Industrivask AS

En stor takk til alle våre annonsører

Gamleveien 697, 1487 Hakadal, tlf. 902 04 771
___________________________________________________

C-Optikk Nittedal

Ånebyveien 9, 1484 Hakadal, tlf. 6707 54 62
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AURSKOG-HØLAND

L Ø R E N S K O G

1954 Setskog • Tlf. 980 01 659
www.hfanlegg.no

Solheimsvn. 36, 1473 Lørenskog
Tlf. 67 91 94 44 • memoelektro.no

B Æ R U M

MEMO Elektro AS

N I T T E D A L

Hydraulikkteknikk AS
www.hydraulikkteknikk.no
Støtter NHF Nittedal
E I D S V O L L

SKEDSMO

Gulventreprenøren AS

Tuenveien 77
2000 Lillestrøm
Tlf. 94 15 60 19
gulventreprenoren.no

KARLSSON & SVARTEDAL ANS
Tømrermesterforretning

www.saltosystems.no

Molstadveien 10, 1480 Slattum
Tlf. 22 97 02 00
www.karlsson-svartedal.no

Industriveien 25
1481 Hagan
Tlf. 67 06 33 00
www.wilfa.no

Bølerveien 61, 2020 Skedsmokorset
Tlf: 67 17 30 00 • entreprenorservice.no
firmapost@entreprenorservice.no

S K I

E N E B A K K

Tlf. 984 77 218

Industriveien 8, 1483 Hagan
Tlf. 67 07 38 00 • alimenta.no

Åsveien 3 , 1400 Ski
Tlf : 64 91 15 00 • www.skitaxi.no

Likollen 7D, 1481 Hagan
Epost: post@karlssons.no
Tlf. 40 00 47 16 • karlssons.no

Avd. Regnbuen Gjennvinning, mottak av alt avfall
Regnbuevegen 4, 1405 Langhus
Regnbuen: Tlf 64 86 31 03 Fax. 64 86 10 17
Tlf. 64 86 31 03 Fax. 64 86 32 95
www.follotruckutleie.no

O P P E G Å R D

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

www.larmerud.no

SKEDSMO
arkitekter AS
Epost: vs@sandaas-fjell.no

L Ø R E N S K O G

Tlf. 63 80 51 00
www.vindveggen.no

Extra Plass
Minilager AS
1400 Ski
Tlf. 64 87 29 99

ULLENSAKER

Anonym støtte
Å S

Tlf. 412 67 140 • www.atg.no
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Riktige skoGladere føøerGladere hverdag

• Elektro • Rør • Ventilasjon
• Telematikk • Sikkerhet

Vi utfører service
og nyinstallasjoner
Ring din lokale samarbeidspartner
Bravida på telefon 69 35 94 00

Stortorvet 5-7
1607 Fredrikstad

Bravida Norge AS
Postboks 1420, NO-1602 Fredrikstad
Telefon +47 69 35 94 00 – www.bravida.no

Tlf. 69 13 04 10
aof.no/ostfold/
Epost: ostfold@aof.no

Velkommen til

Quality Hotel Sarpsborg

Tlf: 69 10 15 00
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• q.sarpsborg@choice.no • choice.no • superland.no

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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E I D S B E R G

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

M O S S
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

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

Ekholtvn. 114, 1526 Moss
Tlf. 69 23 54 40

Welhavens gate 11, 1530 Moss

Tlf: 69 20 51 90

Skade og Lakk AS
Stabburveien 1,
1617 Fredrikstad

MOSS KOBBER &
BLIKK AS
Varnaveien 22, 1524 Moss

Tlf. 69 39 64 40
www.skadeoglakk.no

APOTEK 1 HJORTEN
Fredrikstad - Tlf. 69 36 85 85
H A L D E N

Tlf. 93085411
S K I P T V E T

Murmester
Sigbjørn Smerthu AS
Askimveien 492, 1816 Skiptvet

Tlf. 970 07 546
S P Y D E B E R G

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

H A L D E N
GP Dataservice AS
1777 Halden, tlf. 69 21 35 30

HALDEN KOMMUNE

M O S S

- en god kommune å bo i
Støtter NHF

1820 Spydeberg • tlf. 69 68 20 00

S A R P S B O R G

Micronova AS

1503 Moss, Tlf. 69 24 12 30
_______________________________________________________

Colliers Råd & Bokføring AS
1501 Moss, tlf. 69 24 96 70

Tuneveien 89, 1712 Grålum
Tlf. 69 19 38 00
norskarbeidshelse.no

Holmegil 2,
1739 Borgenhaugen

69 13 69 30
www.flexi.no

S A R P S B O R G
All-Regnskapservice AS

1724 Sarpsborg, tlf. 69 14 84 95
_______________________________________________________

Høk Kro og Motell
1747 Skjeberg, tlf. 69 16 80 00

S P Y D E B E R G
Henning Solberg Motorsport
1820 Spydeberg, tlf. 901 37 321

V Å L E R
Finn Hunstad AS

1593 Svinndal, Tlf. 69 28 60 32

En stor takk til alle våre annonsører
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Lokallag i Norges Handikapforbund Øst
AKERSHUS
LARS Øst/Oslo (region NHF Oslo)
(Landsforeningen for Ryggmargskadde)
Leder: Marianne Graham Hjelmen
Elgtråkket 83, 1720 Oslo
Tlf.: 926 52 673
e-post: marianne@hjelmen.com
LFN Oslo og Akershus
(Landsforeningen for Nakkeskadde)
Leder: Åse Olsen
Nannestadveien 339, 2032 Maura
Tlf: 63 99 88 48/971 12 021
e-post: aas-ols@online.no
Hjemmeside: www.lfnakershus.no
LFS Oslo/Akershus
(Landsforeningen for Slagrammede)
Leder: Odvar Jacobsen
Myrvangv. 21 A, 1344 Haslum
Tlf: 907 48 521
e-post: odvar.jacobsen@outlook.com
NHF Bærum
Leder: Inger Helene Ruud
Baksteplassen 3, 1349 Rykkinn
Tlf. 997 47 117
e-post: ing-hel@hotmail.no
Enebakk (ikke lokallag)
Kontaktperson: Robert Fostaas
Potsboks 110, 1917 Ytre Enebakk
Tlf: 452 48 024
e-post: robedel6@gmail.com
NHF Lørenkog
Leder: Vibeke Otterlei Nervik
Haneborgveien 65 B, 1472 Fjellhamar
Tlf: 928 20 645
e-post: nhf.lorenskog@gmail.com
NHF Nittedal / Hakadal
Leder: Eivind Vinsrud
Havnegata 5, 1555 Son
Tlf: 911 44 163
e-post: eiv-vins@online.no
NHF Lillestrøm og omegn
Fungerende leder Tor Inge Møller
Lensm. Klevsvei 156 B, 2019 Skredsmokorset
Tlf.: 901 29 005
e-post: tomoller@hotmail.no
(Leder Joakim Taaje
Tyrihansvegen 37, 2016 Frogner
Tlf. 951 31 663
e-post: joakim.taaje@gmail.com)
LFA Akershus/Oslo (region NHF Oslo)
(Landsforeningen for Amputerte)
Leder: Arve Birkeby
Lintjernveien 18, 2009 Fjerdingby
Tlf: 922 63 344
e-post: arge@altibox.no
HBF Akershus
(Handikappede Barns Foreldreforening)
Leder: Marthe Steen
Strandbakken 5, 2879 Odnes
Tlf privat: 482 53 687
e-post: akershus@hbf.no
LFPS Akershus
(Landsforeningen for Polioskadde)
Leder: Grethe Platt
Glimmerveien 67, 2008 Fjerdingby
Tlf: 482 18 012
e-post: post@lfps-akershus.no
Hjemmeside: http://lfps-akershus.no

LKB Akershus
(Lf for Kvinner med Bekkenleddsmerter)
Leder: Mona Lundby
Rud terrasse 3 B, 2005 Rælingen
Tlf: 928 97 498
e-post: akershus@lkb.no

NHF Sarpsborg
Leder: Anna Marita Hirth
Postboks 17, 1713 Grålum
Tlf: 69 14 10 77
e-post: post@nhfsarpsborg.no
Hjemmeside: http://nhfsarpsborg.no/

NHF Eidsvoll
Leder: Aina Irene Søberg
Ludvikbakken 2, 2080 Eidsvoll
Tlf: 988 09 218 / 63 96 56 52
e-post: nhfeidsvoll@gmail.com

HBF Østfold
(Handikappede Barns Foreldreforening)
Leder: Runar Tønnesen
c/o Fredrik Fjeld Johansen,
Syrinveien 3 A, 1636 Gamle Fredrikstad
Tlf.: 934 50 038
e-post: ostfold@hbf.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 Vestby/Ås
Leder: Arne Th. Bergersen
Brevikbråtevn. 23, 1555 Son
Tlf: 64 95 92 89 / 970 60 259
e-post: atberger@online.no
NHFU Øst (Østfold og Akershus)
(Norges Handikapforbunds Ungdom):
Leder: Gabriel Wilhelmsen Hoff
Museumsveien 3 B, 1443 Drøbak
Tlf: 948 40 152
e-post: gabrielwhoff.nhfu@gmail.com
ØSTFOLD
Kontakt for ALF Østfold
(Arbeidsmiljøskaddes Landsforening)
Kontaktperson Terje Holm
Lundeveien 53, 1816 Skiptvet
e-post: britholm1@gmail.com
LFA Østfold
(Landsforeningen For Amputerte)
Leder: Kari Jansen
Åsengvn. 7, 1793 Tistedal
Tlf: 69 19 23 69 / 480 74 125
e-post: kariaa.jansen@gmail.com

LFN Østfold
(Landsforeningen For Nakkeskadde)
Leder: Jane Anita Jensen
Tråklestinget 29, 1537 Moss
Tlf: 69 25 95 75 / 995 94 760
e-post: j-anita@online.no
LFS Østfold
(Landsforeningen For Slagrammede)
Leder: Randi Overaa
Gamle Glombovei 1, 1678 Kråkerøy
Tlf: 69 34 03 24 / m. 476 58 350
e-post: aoberg@getmail.no
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 Lisleby
Jan Henrik og Anne Grethe Hansen
Emil Holters vei 10, 1619 Fredrikstad
Tlf: 957 07 834 / 971 08 203
NHF Rygge og Råde
Leder: Ragnhild S. Hartviksen
Teigeveien 12 D, 1640 Råde
Tlf: 95 77 55 46
e-post: ragnhsk@online.no

LFPS Østfold
(Landsforeningen For Polioskadde)
Leder: Ragnhild Skovly Hartviksen
Teigeveien 12 D, 1640 Råde
Tlf: 957 75546
e-post: post@lfps-ostfold.no
Hjemmeside: www.lfps-ostfold.no
LKB Østfold
(Lf for Kvinner med Bekkenleddsmerter)
Leder: Grete Elise Dahlen Fjellgaard
Maren Juels vei 14, 1726 Sarpsborg
Tlf: 994 70 027
e-post: ostfold@lkb.no
NHF Fredrikstad
Leder: Jan Kenrick Glad Jackson
Åbyggevn. 5, 1636 Gamle Fredrikstad
Tlf: 454 53 468
e-post: kenrick@jackson.kz
NHF Indre Østfold
Leder: Unni Hegle
Romundsvn. 20, 1832 Askim
Tlf: 413 28 268
e-post: uhegle@online.no
NHF Moss og omegn
Leder: Simen Aker
Byfogd Sandbergsgt. 11 C, 1532 Moss
Tlf: 924 14 002
e-post: simen.a@online.no

Landsforeninger uten egen
lokallag i region Øst
NASPA
(Norsk forening for Arvelig Spastisk
Paraparese/Ataksi)
Leder: Jarle Sterner
Gneisveien 62, 1430 Ås
Tlf: 90 28 277
e-post: jsterner@online.no / naspa@nhf.no
AMC
(Landsforeningen for Arthrogryposis
Multiplex Congenita)
Leder: Monica Haugen
Mobil: 41218357
E-post: leder@amc-foreningen.no
Hjemmeside: www.amc-foreningen.no
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Retur: NHF Øst, Postboks 9219, Grønland – 0134 Oslo

ØSTFOLD

Skal du handle, til
frisøren, eller kanskje
besøke en venn som bor
et stykke unna?
Da kan du kanskje reise dit
med Flex
Vil du vite om du kan reise med Flex?
Da går du inn på ﬂexostfold.no
eller ringer telefon 69 12 54 80,
så vil vi hjelpe deg.

GRATIS
bestillingsreise

Tlf. 69 12 54 80

ﬂexostfold.no

