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Også etter at Jo Brenden sluttet som skribent i Innlandsposten fikk vi lurt han til å dekke noen av
våre arrangementer for avisene på Hedmarken. Her i intervju med NHFU-leder i Innlandet, Hanna
Fu Man Koppang, på FN-dagen 3. desember 2018. Som alltid på jobb med kamera og opptaker.
Les mer om hvordan Jo endte som skribent for Innlandsposten på side 18. Foto: Jorun Granberg
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ANSVARLIG REDAKTØR
Shaqir Rexhaj
Regionleder

Regionlederen mener

Foto: colourbox.com

Kjære alle medlemmer i NHF Innlandet – først og fremst
håper jeg at det går bra med dere der hvor dere bor, og at
dere klarer å holde motivasjonen oppe også i disse vanskelige tidene vi befinner oss i. En ny bølge med korona-smitte
i høst, hvor også vår region har blitt rammet, påvirker oss
alle. Vi ser at byer som Oslo og Bergen stenger ned igjen,
og håper at vi slipper en ny nedstengning i våre lokalsamfunn. Vi må bare fortsette å være flinke med smittevern,
avstand og holde sosial kontakt på et lavt nivå, selv om det
begynner å tære på motivasjonen etter så mange måneder.
Etter sommeren så ting litt bedre ut, og vi rakk å ha
noen fysiske arrangementer i regi av NHF, i det minste
styremøter, og andre mindre arrangementer, flere av dem
utendørs. Vi forsøkte å planlegge for ytterligere fysiske arrangementer utover høsten og frem mot jul, men da denne
andre bølgen skjøt fart skjønte vi at det dessverre bare var
å avlyse alt fysisk, og holde digitalt det som er mulig å
holde digitalt. Det er trist å avlyse arrangementer, særlig
når vi vet at mange har et stort savn etter det å møtes
ansikt til ansikt og ha den sosiale omgangen vi tidligere
tok for gitt. Samtidig kan vi ikke ta noen sjanser, særlig vi
i NHF som er en organisasjon som har mange medlemmer i risikogruppen. Per nå ser det ut som alt av julebord
og juleavslutninger de fleste steder går i vasken, men jeg
håper at dere er flinke til å ta vare på hverandre der ute og
at dere tar opp telefonen og ringer hverandre eller møtes
på video. Det blir ikke det samme som å møtes fysisk, men
det er veldig mye bedre enn ingenting.

ikke de frie midlene vi hadde tidligere, og vi må derfor
søke andre inntektsstrømmer for å finansiere vår viktige
aktivitet. Samtidig er det viktig å huske på at mye av vårt
viktige arbeid ikke nødvendigvis behøver å koste skjorta.
Det å skrive et leserinnlegg til avisa eller henvende seg til
ordføreren i kommunen med ønske om et møte er ting
som koster minimalt. Ikke minst i de tilfellene møter kan
gjennomføres digitalt. Som dere kunne lese i forrige utgave
er dette nummeret det aller siste av Innlandsposten. I tråd
med dagens situasjon har vi verken tid eller penger til å
produsere bladet. Dette er synd, men det er en utvikling vi
også ser i mange andre regioner.
Jeg kan dessverre ikke love dere noe om hvordan vinteren og våren vil se ut for oss. Er det noe denne perioden
siden mars i år har lært meg er det at vi ikke kan planlegge
for langt frem i tid og at vi må være fleksible og gode til å
omstille oss etter situasjonen. Jeg håper virkelig sterkt at vi
kan møtes til lokallagsårsmøter i mars og regionårsmøte i
april, samt alt det andre viktige arbeidet vi pleier å gjøre.
Men som sagt, vi må bare ta tiden fremover som den kommer, krysse fingrene og håpe på det beste. Ryktene om
vaksiner svirrer stadig sterkere, og kanskje kan de som har
aller størst behov for det i alle fall få vaksinert seg om ikke
så alt for lenge. Ta vare på dere selv og hverandre.
Optimistisk hilsen,
Regionleder Shaqir Rexhaj

I tillegg til korona-situasjonen står vi i en omstillingsprosess hvor vi kun har en ansatt i regionen vår og hvor vi
er i gang med et omfattende arbeid for å få en bærekraftig
økonomi i regionen og i organisasjonen for øvrig. Vi har
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- annonser

SCANDIC HAMAR

Tunet Elverum AS

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

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
scandichotels.no – garantert best pris

Vi leverer
fremtidens
energiløsninger!

Kontakt oss:
Ta kontakt med vårt kundesenter om du har spørsmål om
strøm, varmepumper eller solceller. Vi er her for å hjelpe deg!
Tel: 62 58 50 00 | E-post:kundesenter@stangeenergi.no
Besøk oss gjerne også på facebook. | www. stangeenergi.no

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

PMS:116c

Vi er på www.scandichotels.no/ringsaker

DEKKTEAM AVD. SKARNES

og treffes på ringsaker@scandichotels.com

: 62 96 11 24

eller telefon 623 50 100
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Slomarka 22, 2100 Skarnes
Vakttelefon: 97 99 31 58

- 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
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REDAKTØR
Jørgen Wien
Organisasjonskonsulent

Jørgens hjørne

I denne prosessen har Innlandsposten dessverre pekt
seg ut som et prosjekt som tar en god porsjon tid, har sine
tydelige kostnader i layout, trykk og porto, og dermed så er
dessverre bladets levetid ute, i alle fall for denne gang. Det

6

hører med til historien at korona-pandemien har gitt oss en
ekstra påminnelse om viktigheten av å sko oss for den nye
digitale tidsalderen. Vi må tillate oss å være nytenkende, og
se om det finnes andre formater og informasjonskanaler
som lar oss holde kontakten med våre medlemmer. Her er
jeg sikker på at det finnes mange spennende muligheter.
I tillegg til Jo Brendens tilbakeskuende tekst finner
dere også noen artige saker fra arkivet i dette bladet. Jeg
ønsker dere god lesning, og håper at mange av dere blir
med over på digitale kanaler som Facebook og nyhetsbrev
på epost. Dere som medlemmer kan fortsatt kontakte meg
med saker fra deres område eller bilder og tekst fra arrangementer dere har hatt, så kan vi få det med på regionens
Facebook-side.
Det har vært veldig artig og spennende å få ha
jobben med å lage dette bladet de siste 2,5 årene.
Takk for meg!
- Jørgen

Foto: colourbox.com

I det spesielle året 2020 er det at NHF Innlandet legger ned
sitt regionale papirmagasin noe av det minst spesielle som
har skjedd. Misforstå meg rett – Da jeg begynte å jobbe i
NHF i 2018 og tok over ansvaret for bladet sommeren 2018
trodde jeg at dette var noe jeg skulle drive med i minst 10
år fremover. Jeg syntes bladet var en veldig fin mulighet
for regionen å formidle relevante saker, hendelser og arrangementer og et viktig talerør ut til alle våre godt over
1000 medlemmer i Innlandet. Det mener jeg fortsatt, men
som dere også kan lese i dette bladet i Jo Brendens flotte
mimrende tekst fra sin tid som bladets skribent, så har
rammebetingelsene endret seg voldsomt. Det var en tid da
NHF Innlandet hadde tre ansatte og en egen innleid skribent som sørget for at bladet var av svært høy journalistisk
kvalitet. For tiden sitter jeg som eneste ansatte i regionen,
og jobber tett med regionstyret for å finne ut hva som
skal prioriteres og hva som ikke skal prioriteres for å få
timeplanen, regnskapet og vårt viktige samfunnsoppdrag
til å gå opp.

- 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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BO MIDT I HJERTET AV VALDRES!
Scandic Valdres ligger idyllisk til ved bredden til Strandefjorden, sentralt i Fagernes.
Her finner du både hyggelige butikker og spektakulære turområder rett utenfor døren.
Hos oss nyter du god lokal mat og drikke, og våkner opp til Scandic sin prisbelønte frokost
hver morgen. Vi har også et stort treningssenter med basseng og badstue. Velkommen!
Tlf. 61 35 80 00 | scandichotels.no/valdres
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VALDRES

- annonser

FJELLVANG TRANSPORT AS
STYKKGODS/PARTILAST • TRANSPORT OG LØFT AV BRAKKER, BÅTER,
BILER, CONTAINERE, MASKINER, TAKKONSTRUKSJONER O.L.

Fjellvang Transport AS
Skrautvålsv. 971, 2943 Rogne

Tlf.: 900 35 440 / 911 45 646

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.

post@fjellvangtransport.no
www.fjellvangtransport.no
Facebook: Fjellvang Transport

8 og 16 seters minibusser er bygd for
håndtering av rullestol
For enklere bestilling av bil kan du benytte
bestillingsappen TaxiFix
Adresse: Oskar Skoglys veg 2, 2619 Lillehammer
Tlf: 06565
Kundeservice: 61222020

- 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

www.06565.no

Lena, Raufoss, Gjøvik og Hamar
Tlf. 40467088 • www.lena-centrum.no

Lokaler med sjel til leie
www.mustadnaeringspark.no

Bånd Gardinutstyr Strikk
Sytråd Plastspenner
Metallvare Maljer Niter Trykknapper

Snor Borrelås

Kveldsrovegen 1, 2849 Kapp
Telefon: 611 69 880
Webside: www.kbkas.no
E-post: post@kbkas.no

Sakser og tilbehør

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

Lenagata 81.2850 Lena
Tlf. 61 16 76 60
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- Digital konferanse

Vår første
digitale konferanse
Det å gjennomføre heldigitale konferanser for våre medlemmer var noe som i
mine øyne lå mange år frem i tid. Dette var helt til koronaen kom og det som av
eksperter ble beskrevet som den forventede teknologiske utviklingen de neste 1015 årene ble gjort i løpet av noen uker og måneder. I oktober 2020 gjennomførte vi
en digitalt høstkonferanse åpen for alle våre medlemmer, og det gikk ganske så bra.
Av: Jørgen Wien

Da det i løpet av september ble tydelig at det ikke ville la
seg gjennomføre en fysisk høstkonferanse som planlagt
(som i seg selv var utsatt vårkonferanse), ble vi enige om å
gjøre vårt beste for å gjennomføre det digitalt i stedet. Det
er veldig trist å ikke kunne ha den sosiale møteplassen en
fysisk konferanse er, men det er også viktig å huske på at
en digital konferanse gir andre muligheter. Folk over hele
Innlandet kan logge seg på hjemme fra stua, soverommet
eller hjemmekontoret og følge de digitale seminarene.
Man slipper reiseveien som for mange i vår region er lang,
og man slipper begrensninger på hvor mange et lokallag
kan sende på konferansen. Vi vet at erfaring at det kan
være tungt å følge en heldigital dagskonferanse, så vi
bestemte oss for å legge opp til å ha tre seminarer på ca.
1,5 time, tre dager på rad. En annen fordel med digitale
konferanser der altså. Dermed ble det i midten av oktober
gjennomført tre digitale seminarer, kalt webinarer, med
ulik tematikk.
Det første webinaret handlet om brukermedvirkning
og likepersonsarbeid. Gerd Nonstad fra Kreftforeningen
er avtroppende leder av brukerrådet ved Sykehuset Innlandet og snakket om rådets rolle, arbeid og prioriteringer. Tom Skånsar Borgersen er en erfaren likeperson fra
Landsforeningen for slagrammede (LFS) i Oppland, og
har i flere år vært aktiv likeperson på brukerkontoret og
slagenheten på Sykehuset på Lillehammer. Han snakket
om rollen som likeperson og om utfordringer og muligheter for likepersonsarbeidet i NHF. Ca. 20 fremmøtte
deltakere fikk god faglig input og fikk anledning til å stille
innlederne spørsmål. Når teknologien også sto oss bi ble
et veldig godt og vellykket webinar.
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Den påfølgende dagen hadde vi invitert inn til intet
mindre enn et diskriminerings-webinar med spesialrådgiver i NHF Lars Ødegård og Eli Knøsen fra Likestillings- og diskrimineringsombudet. Til sammen har de
mange mange tiår med erfaring på vårt fagfelt, og de kom
begge med svært klar tale rundt diskrimineringen funksjonshemmede opplever. Lars Ødegård presenterte oss for
mekanismene bak diskrimineringen og viste at den ligner
diskrimineringen andre grupper opplever. Eli Knøsen
presenterte blant annet hvilket diskrimineringsvern
funksjonshemmede formelt sett har, og hvordan man kan
rapportere saker der man opplever diskriminering. Om
lag 30 deltakere deltok på dette webinaret som inspirerte
til å stå tydelig opp mot all form for diskriminering.
Siste dag av høstkonferansen inneholdt strengt tatt ikke
et webinar, men en sosial sammenkomst for regionens
medlemmer over skjermen. Uten noen fastsatt agenda
ble det en hyggelig sosial stund hvor de ca. 15 fremmøtte
utvekslet erfaringer og tanker rundt koronasituasjonen og
mulige aktiviteter ute i lokalsamfunnene. Det kom tydelig
frem at situasjonen tærer på humør og motivasjon hos
mange, og det ble sagt at i mangel av fysiske møter er det
mye bedre med digitale møteplasser enn å ikke ha noe i
det hele tatt.
Alt i alt er vi i reigonen fornøyd med den digitale høstkonferansen, og vi mener det ble et godt lavterskeltilbud
til alle våre medlemmer som bruker digitale plattformer.
Vi håper inderlig at vi til neste år kan ha en fysisk konferanse, men om det skulle bli vanskelig så vet vi i alle fall at
vi kan gjennomføre digitale alternativer.

- Digital konferanse

Gerd Nonstad snakket om rollen til brukerrådet på Sykehuset Innlandet.

Tom Skånsar Borgersen drøftet muligheter i likepersonsarbedet.
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gjøre jobben selv, har
ånd om oppussingen!
vi en håndverks- annonser

avdelingen med
dyktige
Vi har dethåndverkere
du trenger,
og
vil
du
slippe
åL
som
G A utfører
U S D Ajobben.
gjøre jobben selv, har
vi en håndverksAvtalt
jobb
avdelingen
medtil
dyktige tid
håndverkere
avtalt
og pris!
som utfører jobben.

Ta kontakt for uforpliktAvtalt jobb til
ende
besiktigelse/tilbud!

L I L L E H A M M E R

N O R D R E

L A N D

Structor Lillehammer AS

Fåberggata 116, 2615 Lillehammer
www.structor.no

avtalt tid og pris!
Ta kontakt for uforplikt-

Alt ende
av Rørleggertjenester
besiktigelse/tilbud!

www.agnror.no • Tlf. 957 87 998

Sentralbord: 417 56 000
E-post: fysio@aktivklinikken.no
www.aktivklinikken.no

L U N N E R

Karlsen Fargehandel AS
Gausdalsvegen
1590, 2651 Østre Gausdal
Karlsen Fargehandel AS
Tlf.:
612651
22 68
00Gausdal
Gausdalsvegen
1590,
Østre

Dokka
Begravelsesbyrå AS
2870 Dokka
Tlf. 61 11 20 00

22 68V
00 I K
G Tlf.:
J 61Ø

S E L

L I L L E H A M M E R

S Ø R - A U R D A L

Sørlivegen 46, 2743 Harestua | tlf. 977 84 500

Alsberg
Elektriske AS

Gausdalsv. 695, 2625 Fåberg
Tlf. 61 26 48 98

N O R D - A U R D A L

Bagnslinna 6, 2930 Bagn
Tlf. 61 34 64 96
www.vvseksperten.no/rorlegger/bagn/i.-lie-sonner-as

V A N G

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

N O R D - F R O N

Tlf. 61 29 13 33
2640 Vinstra
www.ahsco.no

Gaukås Gulvstøp AS

V E S T R E

T O T E N

Nedregate 5 A, 2640 Vinstra

Tlf. 917 66 398 | 417 43 480
N O R D R E
Kirkegata 55, 2609 Lillehammer
Tlf. 61 24 70 70
www.sport1lillehammer.no

L A N D

Nordre Land
REGNSKAP SA
Storgata 49, 2870 Dokka

Tlf. 61 11 88 50
www.nordrelandregnskap.no
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Storgata 52 , 2830 Raufoss
Tlf : 611 90 839

- annonser

V E S T R E

S L I D R E

Ø S T R E

T O T E N

L I L L E H A M M E R
Thor Bergseng & Co A/S
Storgata 62, 2609 Lillehammer, tlf. 61 24 88 20

_____________________________________

Cutrin Norge Alf Gjestvang AS
Vaset, Panoramavegen 901, 2960 Røn
Tlf. 61 36 30 55 • www.vasetsenteret.no

2603 Lillehammer, tlf. 61 26 85 00

Mail:post@hveemelektro.no • Tlf: 61166590

entreprenørselskapet
www.wangensten.no
post@wangensten.no
Tlf.: 61 36 23 00

Mamelundsvegen 18,
2848 Skreia
Tlf. 900 49 069
post@nordrevang.no
www.nordrevang.no

Ø Y E R

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

N O R D R E L A N D
Haraldsen Auto AS
Storgata 54, 2870 Dokka, tlf. 61 11 33 40

S E L
Putten Seter

N-2673 Høvringen, Norge, tlf. 61 23 30 12

_____________________________________

Tommy G. Sletten Transport AS
Strand 69 B, 2672 Sel, tlf. 91 66 36 29

Tlf. 61 27 52 52 • www.ilsetra.no

S Ø R - A U R D A L
Trappemakeren AS
www.trappemakeren.no • tlf. 95 85 34 79

V A N G
Vang kommune

www.flishogging.no

Ø S T R E

T O T E N

2975 Vang i Valdres, tlf. 61 36 85 00

V E S T R E T O T E N
Metallco Aluminium AS
Einavegen 971, 2843 Eina, tlf. 61 19 87 70

Lenagata 114, 2850 Lena
Tlf. 61 16 53 50 • det.as

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

E T N E D A L
Bergene Anlegg AS

Etnedalsvegen 2296, 2890 Etnedal, tlf. 900 51 785

G R A N
Gran Almenning

Morstadvegen 1, 2750 Gran, tlf. 957 27 393

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

V Å G Å
Skogen Entreprenør AS

Bjorliheimen hotell
og møtesenter AS

_____________________________________

Ø Y S T R E

S L I D R E

2669 Bjorli
Tlf: 907 70 319

Industrivegen 4B, 2680 Vågå, tlf. 61 23 24 68

Kristian Gården og Sønner AS
Industrivegen 30, 2680 Vågå, tlf. 91 72 74 23

www.bjorliheimen.no

Ø S T R E T O T E N
Din Elektriker Toten AS

G J Ø V I K
Ditt Regnskap AS

Ø Y S T R E S L I D R E
Valdres Oljeservice AS

_____________________________________

_____________________________________

Fahlstrømsplass 1, 2815 Gjøvik, tlf. 611 40 280

Bertel O. Steen - Innlandet avd. Gjøvik
1471 Lørenskog, tlf. 61 17 40 33

2850 Lena, Tlf. 61 16 53 50

Bergaveien 258, 2943 Rogne, tlf. 90 14 25 92

Rogne Bygg AS

Bygdin vegen 3652, 2953 Beitostølen, 61 34 24 40

Nord Elektro A/S, 2340 LØTEN
Kato Nordsveen 2340 Løten Tlf.: 97 19 61 54
Kjell Trygve Moe 2300 Hamar Tlf.: 92 49 89 65
Even Nordsveen 2340 Løten Tlf.: 91 88 38 56

termo-ik@online.no
kjell.trygve@nordel.no
even@nordel.no

Aut. El-installatør. DNV-sertifisert etter NEK 405- 1,2,3 og 4.
Termografering og El.kontroll. Landbruk, Næring, Industri, Borettslag, Bolig

Mandag - Lørdag 07:00 - 23:00
Søndag stengt
Hauggata 6 - 2850 Lena
Telefon 61 16 02 33
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Classic Moose
Rullestol-styrte dataspill utviklet
på Innlandet.
Side 8-9

Toril ble
imponert over
Lippestad
INNLANDSPOSTEN 1/15 ¥ nhf.no/innlandet ¥ side 1
1 INNLANDSPOSTEN 3/08Side
• nhf.no/innlandet
6

Tom lever av
å skrote
gamle biler
Side 8-9

Hjelpemidler
skal gi løft i
aktivitet
Side 6

Jan ønsker
seg mer
NHF-hjelp

NHF Glåmdal fikk besøk av
Geir Lippestad
Side 20

Innlandsprofilen Kim André
Støvind: Klar for Amazonas!
Side 14-15

Side 9

Stikka, Småplukk
og Innlandsposten
Av: Jørgen Wien

Før Oppland og Hedmark fylkeslag
av NHF ble slått sammen til NHF
Innlandet i 2003 så hadde hver
region naturligvis hvert sitt magasin. NHF Oppland hadde bladet
«Småplukk» mens NHF Hedmark
hadde sitt «Stikka». I forbindelse
med regionsammenslåingen i 2003
ble de to bladene til Innlandsposten,
som nå dessverre legges ned etter 17
år. Tar man med Småplukk og Stikka
har medlemmene i vår region fått
regionalt magasin i mange tiår.
Stoffet i bladene har vært variert,
fra interne arrangementer i regionen
til de store politiske prosessene, men
alltid med et lokalt perspektiv. Her
får dere et lite tilbakeblikk til tre
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saker som viser bredden i det regionbladene har levert til medlemmene.
Det første er en sak fra Småplukk fra
1992 som handler om manglende tilgjengelighet og selvbestemmelse når
det kommer til offentlig transport.
Temaet er relevant også 28 år senere,
dessverre.
Det andre er en sak fra Stikka i
år 2001 som tar for seg tilrettelagte
fiskeplasser i Oppland, Hedmark og
fylkene i nærheten. I mine knappe
tre år som ansatt har jeg ofte fått
spørsmål om det finnes en oppdatert
database over tilgjengelige bade- og
fiskeplasser i vår region. Dessverre
gjør det ikke det, og en slik kartlegging er ressurskrevende, men noe

som absolutt burde blitt gjort. Mye
kan ha endret seg på 20 år, og jeg skal
ikke gå god for oversikten fra Stikka
2001 den dag i dag, men det viser at
tilgjengelighet til natur og friluft er et
kjempeviktig tema, da som nå.
Den siste saken er en av mange
sterke og tydelige tekster skrevet av
mangeårig regionleder Toril Heggen Munk som gikk bort i 2018.
Denne teksten som stod på trykk i
Innlandsposten i 2005 handler om å
se diskriminering av funksjonshemmede i et større perspektiv og se
sammenhengen med andre gruppers
diskriminering. Dette er temaer som
står aller høyest på dagsordenen i
NHF i 2020 og 2021.
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- annonser

A L V D A L

H A M A R

,... •. ,
····-····•--•-•
E L V E R U M
SAGBRUK OG HOVLER!

Langholsv. 486, Elverum

Tlf. 07790
www.sb1fo.no

L Ø T E N

2340 Løten – www.installasjonsservice.no

CLARION COLLECTION
ASTORIA

Tlf.: 62707000 • Torggata 23, 2317 Hamar

www.hornmoenbruk.no

R I N G S A K E R

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

Tlf. 4000 7044 • post@vmisa.no

CC Stadion, Vangsvegen 62, 2317 Hamar
Tlf. 62 51 79 00 • www.tannlege-aabakken.no

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

Stangevegen 111, 2321 Hamar
Tlf. 62 12 01 12 • www.ecosor.no

H A M A R
www.virosafe.no

Bilvask fra kr 150,NAF
Hamar og Omegn

Stangeveien 111, 2306 Hamar

Tlf. 62 54 32 00 • Epost: hro@hamjern.no

Gjerluvegen 1D, 2320 Furnes
Tlf: 90700105
hamarogomegn@naf.no

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

S T A N G E

www.kjokkenet.no
www.kjokkenet.no
Morten Skancke AS
En del av Håndverksgruppen AS

Holmlundvn. 2, 2312 Ottestad
Tlf. 91690440
www.kbelektro.no

T R Y S I L

Tlf. 901 03 347
www.hamar-montering.no

K O N G S V I N G E R

www.liamaskin.no
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- annonser

T R Y S I L

Nord Elektro A/S, 2340
Kato Nordsveen 2340 Løten Tlf.: 97 19 61 54
Kjell Trygve Moe 2300 Hamar Tlf.: 92 49 89 65
Even Nordsveen 2340 Løten Tlf.: 91 88 38 56

H A M A R
LØTENByggtakst Øst

Skifervegen 4, 2322 Ridabu, tlf. 92 80 25 90

termo-ik@online.no
_____________________________________________________
kjell.trygve@nordel.no
even@nordel.no Hamar kommune
Postboks 4344, 2308 Hamar, Tlf. 62 56 30 00
_____________________________________________________

Aut. El-installatør. DNV-sertifisert etter NEK 405- 1,2,3 og 4.
GaveBolig
og Interiørglede AS
Termografering og El.kontroll. Landbruk, Næring, Industri, Borettslag,
Torggata 71, 2317 Hamar, tlf. 62 53 55 23

L Ø T E N
Frank Kjosbakken AS

Dalstuvegen 7, 2340 Løten, tlf. 62 59 09 01
____________________________________________________

Myrli Trevare AS

Grinderengsletta 17, 2340 Løten, tlf. 62 59 05 64

N O R D - O D A L
Odal Regnskapskontor AS

www.trysilbyggprodukter.no

Mandag - Lørdag 07:00 - 23:00
Søndag stengt
Hauggata 6 - 2850 Lena
Telefon 61 16 02 33

Takk til alle våre
annonsører

2120 Sagstua, tlf. 62 97 01 14
____________________________________________________

Jonsrud AS

Eiervegen 89, 2133 Gardvik, tlf. 99 24 30 19

V Å L E R
AS Trygve Myrer Rørleggerforretning
Haslemoen 14, Våler Bygg, 2436 Våler i Solør, tlf. 62 42 01 44

Hjemmeside: VB.no
Tlf. 62 45 24 11
E-post: trysil@rorleggerbedrift.no

Søknadsfrist 30. mars.

Vi hjelper
deg
å lykkes!

• Elektrofag
• Salg, service og reiseliv
• Informasjonsteknologi og
medieproduksjon
• 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
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- Siste ord

Når et nei ikke er et nei
Av: Jo Brenden, skribent Innlandsposten 2008-2018

Jeg hadde forberedt meg på hvordan jeg skulle takke
nei til oppdraget. Jeg skulle først virke litt smigret over
forespørselen, men deretter si at jeg var i ferd med å bli
familiefar og vise til at jeg neppe hadde tid til å påta meg
noe sideprosjekt.
Men det jeg ikke hadde forberedt meg på var Bjug
Ringstad. Noen dager i forveien hadde den mangeårige
regionkontorlederen ringt og bedt meg om å komme til
regionkontoret på Gjøvik. De ville heve kvaliteten på
medlemsbladet, og regionleder Toril Heggen Munk hadde
tipset om meg, en lokaljournalist i Hamar Dagblad.
Å lage et medlemsblad for Norges Handikapforbund
var mildt sagt skremmende, for funksjonshemmede og
deres fanesaker var et område jeg hadde hatt tilnærmet
null befatning med. Jeg følte meg i fremmed sjø.
Samboer ble med på turen over til Gjøvik og skulle
handle på CC mens jeg skulle fremføre avvisningen sånn
midtveis møtet. Det var det som var avtalen mellom oss
to i bilen, som ble inngått mens vi kjørte over Mjøsbrua.
«Det er sånn at jeg skal bli far, og det blir litt lite tid …»,
begynte jeg.
«Dette er noe du kan ta innimellom. Tenk: Du får lage
et blad som du får sette ditt preg på», parerte Ringstad.
«Men, det er sånn at jeg føler at jeg ikke kan så mye om
funksjonshemmede, og …»
«Vi lærer deg opp».
Jeg hadde møtt en mester i overtalelsens kunst. En som
ikke tok et nei for et nei. Samboer kom med bæreposene
fulle.
«Fikk du sagt klart ifra at du sier nei til oppdraget?»
«Eh … Dette gikk ikke helt som forventet. Du må belage deg på at jeg har en jobb til. Men jeg kan jo bare kutte
ut disse NHF-greiene etter et par utgaver». Det ble 40.
Og da var det regionkontoret som kuttet meg, av økonomiske årsaker. Jeg understreker: Vi skilte lag som svært
gode venner.
Men i ti år fartet jeg rundt på medlemsmøter og årsmøter og jaktet de gode historiene fra Innlandet.
I starten kostet bladet altfor mye å lage, for jeg kjørte bil
fra Hamar til Beitostølen og ned til Kongsvinger. Innlandet er enorme avstander. Timevis bak rattet, med statens
satser rundt kjøregodtgjørelse.
Etterhvert fikk medlemmene gode mobilkameraer, slik
18

at jeg kunne ringe og be om bilder og lage intervjuer over
telefon.
Prisen per blad ble levelig for forbundet, og samboer
klaget ikke like mye over at jeg var borte i helgene. Og jeg
fikk se mer av sønnen min, Tobias. Som baby og lite barn
ble ha med på flere av årsmøtene mens sykepleiermamma
gikk helgevakter.
Som treåring fikk han være sitte i fanget til et av medlemmene som i årsmøtepausen kjørte han rundt i gangene på Scandic Hamar, og tok han med på tur i heisen.
Skjellsettende opplevelser.
«Jeg husker at du tok meg med til et sted hvor jeg fikk
kjøre rullestol! Det var moro», sa han for et par år siden.
Da var han ni år gammel.
Og moro hadde jeg det for meg også. Så mange hyggelige møter med medlemmer som ikke bare viste engasjement for funksjonshemmede, men som gladelig bød på
seg selv til Innlandspostens spalter.
Gjennom portrettintervjuer kom jeg dypere inn på
medlemmene: Høre om hva som opptok de på fritiden.
Hva som fikk de til å engasjere seg.
Jeg fikk oppleve hvordan NHF skapte samhørighet ute
i distriktene gjennom lokallag og regionlag.
Håpet mitt var at bladet du holder i hånden skulle være
med på å lime sammen medlemmene. For det er det som
er funksjonen til lokalaviser: Å skape en felles identitet. Å
gi en følelse av å stå sammen.
Nå blir Innlandsposten arkivert, som så mange andre
medlemsblader. Kontakten skal ivaretas gjennom digitale
kanaler.
Det er ikke sikkert at det er feil. Utviklingen går i
retning av at folk organiserer seg og kommuniserer via
sosiale medier. Papirmagasinet er dyrt og tidkrevende.
Tre ble til to. To ble til en. Den gjenværende regionkontorlederen på Gjøvik i 2020 må prioritere tid og knappe
ressurser. Det var ikke naturlig at jeg skulle bli Innlandspostens skribent i ti år. Men slik ble det.
Akkurat nå føler jeg på en enorm takknemlighet for at
regionkontorlederen i januar 2008 regelrett kjørte over en
usikker bladfyk som aller helst ville reise hjem fra Gjøvik
og krype opp i sofaen. I stedet ble det mange flotte møter
med mennesker jeg ellers aldri hadde møtt.
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Returadresse
Norges Handikapforbund
Innlandet
Storgata 14,
14
2815 Gjøvik
2515

Kontakter regionstyret, lokallag og landsforeninger
NHF Innlandet
Regionkontorleder:
Jørgen Wien
962 23 192
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
Trond Wæhler
957 35 665
pansy@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
Kelly Galloway
934 42 644
kellygalloway1973@hotmail.com
NHF Lillehammer og Omegn
Øystein Espelund
906 39 330
oysesp@gmail.com
NHF Vågå
Kåre Bakken
916 90 334
Kaareba2@online.no
NHF Løten
Steinar Aas
986 29 077
s-aas3@online.no
NHF Elverum og Omegn
Gunvor Olbergsveen
62 41 19 37

Anders Nupen Hansen
976 43 232
anders@totalsport.no

NHF Skjåk
Mari Langleite Barrusten
918 01 228
jobarrus@online.no

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

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

Lokallagene:

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

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

NHF Trysil
Brynhild Lysfoss
971 83 437
blysfoss@bbnett.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

