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OPPGAVENE STÅR I KØ FRAM MOT LANDSMØTET 2023
Etter et par år med liten bemanning i administrasjonen pga. sykdom og  
permisjoner er vi nå på plass med tre ansatte. Ann-Karin Pettersen er ansatt 
som regionkontorleder i 100% stilling. Soraya Baker er organisasjonsrådgiver  
i 100% stilling, og Hanne Grimstvedt er nå seniorrådgiver/Safo Øst koordinator  
i en 10% stilling.

Dette er et team som kommer til å løfte NHF Øst organisasjonen videre i trå  
med strategi og utfordringer vi står ovenfor i framtida.

26 – 27. august gjennomførte vi høstkonferansen med 35 deltakere fra lokal-
lagene i NHF Øst. Vi hadde besøk av forbundsleder Tove Linnea Brandvik som 
presenterte oppgavene fram mot landsmøtet 2023, og arbeidet fram mot  
kommune og fylkestingsvalget 2023 opp mot de politiske partiene.

Andre saker vi hadde på høstkonferansen: Lokallagenes time – Kursplan 2022 – 
Nye Akershus og Østfold fylke fra 2024 og interessepolitisk arbeid i kommunene 
framover. Og presentasjon av Funkiskompetanse – skole, et skoleprosjekt  
NHF Øst skal gjennomføre i tiden fremover, 

VI HÅPER Å HØRE FRA DERE.

Alle barn er barn og fortjener å bli sett, lyttet til og utfordret. I august startet 
Norges barn og unge på skolen igjen. Mange barn løp inn i skolegården for første 
gang, og dessverre vil mange barn bli møtt med utenforskap, utilstrekkelig  
pedagogisk opplæring eller manglende mulighet til å gå på sin nærskole. Vi 
mener at valget om hva som er best for hvert enkelt barn må være opp til hver 
enkelt familie, og ikke tas på bakgrunn av manglende universell utforming, eller 
fordi man ikke har nok kompetanse til å ha funksjonshemmede barn på skolen.

I høst skal Funkiskompetanse – skole ut til skoler i gamle Østfold og Akershus.  
Vi skal jobbe med bevisstgjøring og kompetanseheving blant lærere og skole-
ledelser der ute. Til det trenger vi å dele viktige erfaringer som dere der ute sitter 
på, enten fra egen skolegang eller fra dialog med deres skoler i kommunene. 
Hvis du sitter inne med erfaringer du ønsker å dele, skoler du mener vi bør  
kontakte, kontakter i skolesystemet som vi kan bruke for å få innpass på en skole, 
ta gjerne kontakt med prosjektleder Soraya Baker. 

 Arild Karlsen

Lederens spalte
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Det er så koselig når nye venner finner veien inn til møtene 
våre. Vi har faktisk fått noen nye folk i det siste. Men jeg 
merker at NHF ikke lenger er så kjent. Kanskje har jeg 
som leder sovnet litt, hvor lenge er det siden jeg skrev ett 
avisinnlegg. Gjorde jeg som Jonas Ghar Støre og gikk foran 
i PRIDE paraden. Burde jeg foreslå en Funkisdag i Halden. 
Jeg har nok blitt litt lat. Jeg tror vi er kjent, men er vi det? 
Om ganske nøyaktig ett år er det kommunevalg. 
Nominasjonskomiteen i arbeiderparti trenger listefyll og 
de har ringt, ja da gamle sirkushester sier ja de. Ja og vi 
må ta imot de mulighetene som byr seg. 

Jeg føler at jeg har sovet i to år. Pandemien gav meg 
muligheten til å sitt under ett teppe og kose meg, og en 
bit av meg hadde lyst til å bli i sofakroken. Få maten på 
døra og bare bli inne. Men en annen side i meg sier at blir 
jeg i sofaen, ja så kommer jeg ikke lenger og det gjør ikke 
NHF heller. Vi må være enige om at vi trenger alle de med-
lemmene vi kan få. Folk oppsøker meg fortsatt og klager 
på fortauskanter, brostein og vanskeligheter med å gjøre 
ting vi tar for gitt. I snart 40 år har vi jobbet med disse 
sakene. Merkelig nok er fortauskantene like høye, med 
unntak av noen få. Brosteinen brer seg som ugress. Men vi 
har sett at noe er bedre. 

Men kampen for mangfoldet er min kamp. Det er lov å 
være annerledes. Men kanskje skal vi ha en funkisdag. Vi 
må ta kampen vår på alvor. Barn og unge med en funk-
sjonsnedsettelse må kunne få verdige liv. Vi er så opptatte 
med å dele oss inn i diagnoser, men for meg handler det 
om retten til å ha ett liv. Ikke være avhengig av ressurs-
sterke foreldre eller en god kommuneøkonomi. Alle men-

nesker har rett på ett liv. Få undervisning på sitt nivå og 
være deltagere i ett samfunn som har plass til dem. Alle 
er vi noens datter eller sønn. Noen av oss er naboer, når 
hilste du på naboen sist, og mange av oss er familie.  
Vi trenger hverandre. Hvor mange politiske partier bryr 
seg om naboer, selv om naboer er en kjemperessurs i ett 
samfunn? 

Vi har mistet noen venner i sommer. Fysioterapeuten som 
vi hadde kjent og brukt i 20 år ble drept i en meningsløs 
trafikk ulykke. Her ble en familie revet i stykker i løpet av 
få sekunder. De var ikke mine naboer, men vi kjente på 
smerten, og redselen for hva som kan skje. Vi må lære å ta 
vare på de vi har rundt oss. Gunnar Buvik gikk også bort 
denne sommeren. Jeg kan nesten ikke tenke meg NHF 
uten han. Han var en mentor for mange, men en gang var 
han min nabo. Jeg husker at vi hadde både glede og nytte 
av hverandre. Han ble ett forbilde og ett sted vi kunne finne 
kunnskap. 

Vi må finne en mulighet til å styrke Handikapforbundet. 
Det har gått mange foran oss, og det er mange som  
trenger oss i framtiden. Ett kommunevalg virker lite og 
ubetydelig i den store sammenheng, men hverdagen vår 
er dessverre avhengig av at noen tar de rette beslutninger. 

La oss påvirke det vi kan og la oss stå sammen for venner 
og naboer.

Anne Karin Johansen
Helt på grensa

HELT PÅ GRENSA

Anne Karin Johansen

Høsten er egentlig en litt fin tid og sist uke hadde vi det første medlemsmøte 

i NHF Halden/Aremark. Tror ikke vi var mer en 25 medlemmer til stede,  

men gledelig nok var det ett nytt medlem.



Medlemsblad for NHF Øst

1. INNLEDNING 
Det siste året har betydningen av CRPD – (Convention on 
the Rights of Persons with Disabilities) igjen vært aktuell i 
norsk offentlighet. Mange opplevde det som en stor skuf-
felse at Stortinget valgte å ikke inkorporere konvensjonen 
i norsk lovgivning. Men hva betyr det egentlig at konven-
sjonen ikke inkorporeres i norsk rett?

2. CRPD – kort fortalt 
CRPD er en internasjonal konvensjon som gir rettigheter 
til personer med nedsatt funksjonsevne. Konvensjonen ble 
vedtatt av FNs generalforsamling i 2006, og trådte i kraft i 
2008. Norge ratifiserte konvensjonen i 2013. Det vil si at 
Norge er folkerettslig forpliktet seg til å følge reglene i 
konvensjonen. 
I Norge overvåkes konvensjonen av Likestillings- og dis-
krimineringsombudet, som også har ansvar for å rappor-
tere til FN hvordan Norge overholder forpliktelsene staten 
har etter konvensjonen. 

3. Debatten i Stortinget 
Debatten rundt CRPD har i stor grad omhandlet hvorvidt 
konvensjonen skal inkorporeres i norsk rett. Kjernen i 
denne debatten omhandler med andre ord hvilken betyd-
ning konvensjonen skal ha når norske regler skal tolkes. 
Dersom CRPD inkorporeres i menneskerettighetsloven, 
slik som tilfellet er for de øvrige diskrimineringskonven-
sjonene vil dette innebære at CRPD får forrang foran andre 
norske lover. Det vil kort fortalt bety at dersom det oppstår 
tvil om hvordan de norske reglene skal tolkes, vil reglene i 
CRDP gjelde foran de norske reglene.

I norsk sammenheng er det særlig to spørsmål som trek-
kes frem som problematiske i diskusjonen om inkorpo-
rering av CRPD. Dette er reglene om fratakelse av rettslig 
handleevne (artikkel 12) og reglene om tvungen helsehjelp 
(artikkel 14). I disse to spørsmålene er myndighetene 
bekymret for om en inkorporering vil medføre uønsket 
motstrid med de norske reglene.

Etter siste avstemming i Stortinget stemte 42 for, og 45 
mot en inkorporering. Det betyr at verken forslaget om 
inkorporering eller forslaget om ratifisering av tilleggs-
protokollen ble vedtatt. 

4. Hva betyr den manglende inkorporeringen?
Det er liten tvil om at den manglende inkorporeringen kan 
oppfattes som et uheldig politisk signal. Med unntak av 
CRPD er alle de øvrige diskrimineringskonvensjonene 
inkorporert i norsk rett. I forkant av debatten i Stortinget 
kommenterte Norsk institutt for menneskerettigheter og 
Likestillings- og diskrimineringsombudet at det er «prin-
sipielt uheldig, og fremstår noe tilfeldig, at konvensjonen 
som skal sikre menneskerettighetene til personer med 
funksjonsnedsettelse, er den eneste av FNs diskrimine-
ringskonvensjoner som ikke er innlemmet i norsk rett 
gjennom inkorporasjon». Den manglende inkorporeringen 
kan derfor bli oppfattet som et signal om at CRPD er min-
dre viktig enn de øvrige diskrimineringskonvensjonene. 
Selv om dette er en måte å tolke de politiske signalene på, 
er det viktig å understreke at en slik holdning aldri har 
blitt formidlet fra myndighetenes side.

I norsk rett finnes det en regel som tilsier at norske lover, 
så langt som mulig skal tolkes slik at de er i samsvar med 
Norges internasjonale forpliktelser. Dette kalles i fag-
miljøene for presumsjonsprinsippet. Siden Norge ratifi-
serte konvensjonen i 2013, tilsier presumsjonsprinsippet 
at norske lover skal tolkes slik at rettighetene i CRPD opp-
fylles. Den manglende inkorporeringen betyr derfor ikke 
at konvensjonen er uten betydning i norsk rett. 

5. Veien videre 
For tilhengerne av inkorporering av konvensjonen er det 
også grunn til å være optimistisk, siden det var 42 som 
stemte for inkorporering ved siste avstemning. Dette til 
forskjell for forrige gang konvensjonen ble stemt over  
i Stortinget – da var det kun 8 personer som stemte for.  
I regjeringsplattformen til Arbeiderpartiet og Senterpartiet 
(Hurdalplattformen) er det også lagt til grunn at regjerin-
gen vil inkorporere CRPD. Det er derfor gode grunner for å 
være optimistisk for dem som ønsker at CRPD skal inkor-
poreres i norsk rett. 

CRPD – debattens kjerne og 
betydningen for din hverdag

Medlemsblad for NHF ØstMedlemsblad for NHF Øst
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■  Av advokatfullmektig Lise Marit Nyerrød
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Konferansen fant sted 27. til 28. august på Scandic Asker.  
Vi var 35 stykker tilstede på høstkonferansen inkludert inn-
ledere og ansatte. Alle deltakerne fikk vår nye pikeskjorte 
med logo og beskrivelse av våre bokstaver.

Arild Karlsen åpnet høstkonferansen og ønsket alle hjerte-
lig velkommen. Arild åpnet også konferansen med å takke 
administrasjonen som har ikke har hatt full bemanning 
siden høstkonferansen i 2021 med en blomst til alle 3. 
Hanne er tilbake i en 10% stilling, Soraya Baker har hatt 
mammapermisjon og kom tilbake 13. juni og gikk inn i stil-
lingen som fungerende regionkontorleder. Ann-Karin var i 
en 60% fungerende regionkontorleder fra september 2021 
til 13. juni 2022. Hun gikk da over i en rådgiver stilling. 
Hanne sa opp sin stilling som regionkontorleder ( en hilsen 
i regionnytt nr 2). Ann-Karin er nå ansatt i en 100% stilling 
som regionkontorleder. Vi hadde en fin presentasjonsrunde 
før vi startet konferansen. 
Vår forbundsleder Tove Linnea Brandvik var invitert for å 
snakke om status i NHF og oppgaver fram mot landsmøtet 
i 2023 og valget 2023. 
Noen stikkord fra Tove sitt innlegg:
•  Status NHF - Mange henvendelser om tilgjengelighet på 

samferdsel
•  Boligpolitikk – tilrettelegging - 40% av mennesker med 

nedsatt funksjonsevne er i jobb
• Det snakkes om bærekraftig arbeidskraft

Endringsprosessen i NHF mot landsmøte 2023
I 2019 ble det lagt planer for endringsprosessen for vår 
organisasjon. Vi så at vår økonomi ville bli endret på grunn 
av vedtak i kulturdepartementet. Flere organisasjoner 
skulle få av potten og ikke bare 10 hovedorganisasjoner. 
Tidligere fikk vi 20 millioner og etter endringen endte vi 
med rundt 5 millioner til vår drift.

På grunn av pandemien ligger vi litt på  
etterskudd med endringsprosessen.
Vi er ikke i rute med endringsprosessen, men vi skal jobbe 
med dette også på lederkonferansen som finner sted sep-
tember. Lederkonferansen blir en arbeidskonferanse. Man 
blir satt i grupper og det blir viktig at alle våre tillitsvalgte/
ledere i våre org.ledd jobber med endringsprosessen.

VALG 2023:
Vi jobber opp mot programmene til partiene. Vi jobber 
syste matisk for å finne hva som er i programmene som 
gjelder for oss – UU – CRPD og andre saker som gjelder 
oss. NHF Øst sendte inn sak til landsmøte i 2021 om navne-
endring. Vi må lande på – HVEM ER VI? Vi må finne ut hvem 
vi er før vi kan dra debatten om navneendring. Vi har ikke 
fått startet debatten. Det kom innspill og spørsmål fra 
salen som Tove Linnea besvarte. Etter Tove Linnea var det 
Sverre Bergenholdt som innledet om årsmøtevedtak i NHF 
Øst som lyder: Regionstyret inviterer til en åpen – bred- 
fremtidsrettet diskusjon om NHF og vår fremtid på regio-
nens høstkonferanse 2022. Regionstyret åpnet for innspill 
fra lokallagene til bred- fremtidsrettet diskusjon om NHF 
og vår fremtid. I mappa som var delt ut til alle deltakerne lå 
mye informasjon som vi skal bruke frem mot landsmøte 
2023. Ikke minst når vi møter lokallagene til dialogmøter.

Sverre snakket også om våre nye pikeskjorter  
som sier noe om våre bokstaver:
N = Nettverk
H= Holdninger
F = Fellesskap
Ø = Økonomi
S = Samhold
T = Troverdighet

Høstkonferanse – Lederkonferanse 
2022 for NHF Øst
Høstkonferansen er “dialogmøtet» for regionstyret,  
lokallags- og landsforeningsstyrene i Øst. 

Tekst og bilder: Ann-Karin Pettersen
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Dag 2:
Ann-Karin og Arild hadde litt om status fra regionen både 
når det gjaldt kurs og hvordan vi ligger an økonomisk. 
Stikkord fra Ann-Karin sin innledning er:
VI – Samarbeid - Samarbeid på tvers - Fellesskap -Økonomi
Arild gikk gjennom kursplanen som lå vedlagt Regionnytt 
nr 02-2022. Han snakket også om viktigheten av kunn-
skapspåfyll for våre medlemmer og tillitsvalgte.
Soraya gikk igjennom prosjektet Funkiskompetanse Skole 
som hun er prosjektleder for. Hun har en 80% stilling som 
prosjektleder frem til 31.12.2022. 

Hva er Funkiskompetanse – Skole: NHF har fått tildeling 
fra Bufdir på 4 mill. over statsbudsjettet -Holdningsendring 
i skolen. Tidsramme: August – desember 2022 
Hva: Systematisk undervisningsopplegg rettet mot lærere 
og skoleledelsen - Spre kunnskap og bevissthet om hvor-

dan vanlige holdninger til funksjonshemmede er med på å 
hindre likestilling og like muligheter.
Gjennomføring - Møte mennesker (lærere, skoleledelse, 
forelder, eleven) - Skoler i Østfold og Akershus - Formidlere 
med erfaringsgrunnlag - Øke kunnskap – endre følelser/
holdninger – gi ferdigheter. Formål: Å gi ny innsikt som på 
sikt vil legge grunnlaget for at færre dropper ut av skolen 
eller står utenfor arbeidslivet. Overordnet: Legge grunn-
laget for en politikk og tiltaksutforming som treffer alle 
mennesker. 
Etter lunsj var det klart for lokallagenes time som Sverre 
holdt tak i. Lokallagene informerte høstkonferansen om 
hva de har gjort og skal gjøre i sine lokallag. Mange gode 
innspill på hva man kan gjøre på medlemsmøter, det å 
være på stand/kakelotteri, arbeidet i de kommunale 
rådene, og ikke minst ha samarbeid på tvers av lokal-
lagene.

Sverre om nye Akershus og nye Østfold:
Viken er godt i gang med forberedelsene – overgangen til 
nye fylkeskommuner i Akershus – Buskerud – Østfold fra 
1.1.-2024. I denne sammenheng er det min oppgave som 
leder av RFF Viken å oppdatere rådet med tanke på en god 
overgang – god start på prosessen.
RFF Viken vil naturlig nok forholde seg til Viken 
Fylkeskommune og aktuelle oppgaver – saker i denne 
sammenheng. Ikke minst søke avsluttet påbegynte opp-
gaver, lage anbefalinger i saker som er av stor betydning 
for vår målgruppe.
Evt. nærmere dialog på oppstart i de nye fylkene er ikke 
RFF Viken sitt ansvar, selv om vi selvsagt har en «bro-
bygger rolle» mellom dagens fylke og det som nå kommer.
Ragnhild avsluttet konferansen med interessepolitisk 
arbeid i kommunene. Hva kan vi gjøre – hva kan du som 
representant i rådene gjøre og ikke minst hva kan lokal-
lagene gjøre opp mot kommunene.

Tusen takk for en flott høstkonferanse!

Tove Linne på høstkonferansen.
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Det ble en stor gjensynsglede for mange, og nye fjes ble 
raskt inkludert. Vi startet med å gå i fra Spydeberg IL ´s 
skihytte og oppover mot Skimtefjell. Praten gikk lystig og 
latteren satt løst. Vi stoppet også opp ved forskjellige 
kunstinstallasjoner, hvor det var både bilder og dikt. 
Diktene ble lest høyt og de gav oss ettertanke, samtidig 
som vi nøt stillheten og naturen etter på.

Guiden, som vi hadde med oss kunne fortelle og vise oss 
formasjoner og store stener fra siste istid, bronsegraver 
som var i området og en gammel ridevei som gikk over 
fjellet. Vi passerte også en gammel handelsrute 
«Svenskeveien» som var en vintervei. De benyttet hest og 
slede og gikk mye over islagte vann fra Kristiania til 
Rømskog og Sverige.

Vinteren 1716 dro avdelinger av Carl XII ´s hær sørover på 
vestsiden av Øyeren. Ikke langt fra der vi sto, svingte de 
nordover igjen mot hovedstaden, og angrep bl. annet 
Akershus festning. Da Carl XII måtte trekke seg tilbake til 
Sverige, kom han tilbake den indre Kongevei, som gikk 
noen km sør fra der vi var.

På vei opp til Skimtefjellhytta passerte vi enden av 
Gulltjernmosen naturreservat.

Vel fremme på Skimtefjellhytta hadde Stegen Turnlag 
laget nystekte lapper og kaffe til oss. Og mens vi nøt lun-
sjen, så kunne guiden fortelle historien om hytta og om 
«gutta på skauen» som under krigen brukte stedet som en 
base.

LFN-Østfold på dagstur med guide på 
historiske stier og steder
Hele opplegget var todelt slik at alle med forskjellige utfordringer kunne være med. 

Første del var en lett fottur på ca. 6 km fra Skihytta i Spydeberg til Skimtefjellhytta 

og tilbake. Deretter var det besøk på Spydeberg Prestegård som har hatt en  

nasjonalhistorisk betydning både for Sverige og Norge.

Av Viggo Sørensen
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Spydeberg Prestegård
Etter Skimtefjellturen dro vi til Spydeberg Prestegård. Der 
møtte vi flere av våre medlemmer som av forskjellige 
grunner ikke kunne delta på fotturen tidligere på dagen. Vi 
var heldig med været, så vi kunne sitte ute ved den rekon-
struerte og historiske formalhagen fra 17. hundre tallet. I 
forbindelse med 200 års jubileet av Grunnloven ble den 
nyrestaurerte hagen innviet av Kronprinsparet i 2014.

Prestegårdens guide fortalte oss om den dansk/norske 
presten og vitenskapsmann Jacob Nicolai Wilse som anla 
hagen etter mønster fra europeiske hager. Wilse hadde 
mange kontakter og fikk tak i sjeldne plantefrø fra blant 
annet botaniker Carl von Linné i Sverige. Hagen, som er 
driftet av en venneforening, fremstår i dag som meget vak-
ker og inneholder mange sjeldne planter og urter.

Etter informasjonen om Wilse og hagen, gikk vi inn i den 
gamle og restaurerte Prestegårdbygningen. Det var her, 
den 8. august i 1814, at vår nye konge fra maidagene, 
Christian Fredrik, holdt statsråd som ledet til 
Mossekonvensjonen. Han ville ha slutt på krigen med 
Sverige og trefningene som blant annet fant sted ved 
Glomma i Spydeberg. Etter Mossekonvensjonen abdiserte 
han, kun etter noen måneder som regent. Vi fikk en uni-
onstraktat med Sverige med et slags eget «selvstyre», 
men underlagt det Svenske monarkiet og dets utenriks 
politikk.

Etter en deilig middag i historiske omgivelser, så tok vi en 
vandring i den fine formalhagen. Mange lot seg også friste 
til å kjøpe økologiske produkter fra hagen.

En kjempefornøyd gjeng takket for en dag spekket med 
historie, fysisk tilpasset aktivitet for den enkelte, hyggelig 
samvær og et flott vær. Med andre ord en topp dag som 
styrker oss alle både mentalt og fysisk.
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Da var jeg tilbake 
igjen i øst!
Det er ikke første gangen jeg er tilbake i Øst. Sist var det i oktober 2011 – etter 

at jeg hadde gått av som fungerende regionleder/nestleder i regionstyret i mai.

Tekst: Ann-Karin

Sluttet i Øst i juni 2015 etter mange fine år, men – Øst har 
alltid ligget nært mitt hjerte og jeg er superglad for å være 
tilbake igjen.

Jeg har vært fungerende regionkontorleder fra september 
2021 til juni 2022. Når Hanne sa opp sin stillings om 
region kontorleder, så øynet jeg et håp om å komme til-
bake igjen på kontoret som fast ansatt enten som rådgiver 
eller regionkontorleder.

Slutten av juni så fikk jeg beskjed om at jeg hadde fått  
jobben som regionkontorleder etter en søknad og intervju-
prosess. Det er lenge siden jeg har vært så glad for å side 
sånn.

Kjenner region Øst veldig godt, og jeg gleder meg masse 
til å ta fatt på alle oppgaver og ikke minst å jobbe sammen 
med dere alle sammen – både medlemmer – tillitsvalgte i 
lokallagene og ikke minst regionstyret. Å ikke minst de 
fine kollegaene Soraya og Hanne som er på kontoret.

Har allerede vært på besøk og snakket om status arbeidet 
i Øst på medlemsmøte i NHF Indre Østfold, og hatt organi-
sasjons- og styrekurs for lokallagene i NHF Fredrikstad, 
NHF Moss og Omegn og NHF Rygge og Råde. Vært på en 
stor konferanse i Trondheim om temaet – Bo Trygd 
hjemme – i regi av Helse og omsorgsdepartementet med 
politisk nestleder Ragnhild Skovly Hartviksen.

Vi har også allerede gjort unna høstkonferansen, og vi er i 
gang med andre kurs/samlinger og ikke minst dialog-
møter. Soraya er i gang med prosjektet - Funkiskompetanse 
Skole og Hanne og jeg skal dele på å være SAFO Øst koor-
dinator. 

Foran oss ligger kommune- og fylkestingsvalget 2023 med 
jakten på kandidater til de kommunale rådene i kommu-
nene og ikke minst i fylkene. Fra 01.10.2024 er Viken delt 
igjen – Akershus, Østfold og Buskerud. 

Oppgavene mange og vi skal jobbe godt alle sammen – 
medlemmene – lokallagene – regionstyret og administra-
sjonen.

Ønsker dere alle en fin høst og vi ses snart!
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Styreseminar 2.-3. september 2022
Fredag 2. september møttes NHF Rygge og Råde, NHF Fredrikstad og NHF 

Moss og omegn til to dagers felles styreseminar på Quality hotell, Sarpsborg.

Tekst: Jan-Erik Landsverks-Kittelsen og Anne-Lise Nilsen
Bilder: Anne-Lise Nilsen

Første dagen var det organisasjonskurs ved nyansatt 
Regionkontorleder Ann-Karin Pettersen i NHF Øst. Hun 
tok for seg oppbyggingen av NHF og ikke minst NHF ung-
dom som blant annet avholder eget landsmøte. Dagen ble 
avsluttet med felles middag og hyggelig sosialt samvær 
hvor enkelte våget seg ut på dansegulvet til lystig musikk i 
fellesområdet.

Lørdagen fortsatte Ann-Karin med kurs i styrearbeid og 
med gjennomgang av viktige punkter i NHF sitt lovverk, 
NHF oppbygging, styringsdokumenter, internasjonal-
deling og litt om NHF Øst medlemsavtaler og fordeler. Hun 
avsluttet denne økten med erfaringsutvikling i styrearbeid.

Etter en velsmakende lunsj ledet Tor-Erik Bjurstrøm oss 
med på fylkeskommunalt arbeid. Vi ble delt i grupper og 
diskuterte aktuelle temaer som er relevante for oss. 

Det var et flott seminar, det ble diskusjoner rundt bordet. 
Det ble delt opp i grupper hvor vært av lagene fikk disku-

tert seg imellom hva vi syntes om seminaret og hva vi 
kunne tenke oss og gjøre videre.

Da ble det satt opp noen punkter som datakurs, felles 
samlinger og interessepolitikk.

Det ble også satt opp noen andre punkter som vi kan gå 
videre til politikerne med: Offentlige bygg med tanke på 
universell utforming og ikke minst universell utforming på 
alle utesteder, parkeringsplasser, fortauskanter, pakke-
leveringsbokser, badeplasser, BPA, fysio/ergoterapi og 
styrke hjemmetjenesten.

Til slutt presenterte hver gruppe sine viktigste emner. 

En av deltakerne ble nødt til å ta med sønnen sin. Trym ble 
godt passet på av hjelpere som Ragnhild Skovly Hartviksen 
hadde tatt med, så far kunne delta på møtene i visshet om 
at sønnen var i trygge hender. Så barn er ingen hindring på 
våre møter!
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De ansvarlige møter ca. en time før selve kurset, og set-
ter utover det vi skal benytte av utstyr og ingrediensene 
som skal brukes.

Vi skal lage tre retter panert laks med søtpotet fries og 
babygulrot, kylling wok med ris og et ostesmørbrød dyp-
pet i egg.

Vi begynner med å dele ut forklær til alle kokkene og opp-
skriftene står fremme på benkene.

Kokken Thor forteller litt om seg selv før vi startet med 
kokkekurset.

Ungdommen begynner med å knuse 5-6 ss cornflakes i 
en pose med en liten kjele. Kokken heller opp mel, salt og 
pepper i en dyp tallerken og ungdommen blander dette. 
Så knekkes et egg i en bolle og egget piskes sammen 
med en visp.

Ungdommen har fisken oppi melblandingen, så i egget 
deretter i paneringen av cornflakes.

Fisken legges i en aluminiums form på den ene siden og 
vi har oppi en halv pose med søtpotet fries på andre siden 
og den krydres med grillkrydder.

Ungdommen setter ovnen på 200 grader og varmluft, 
men venter med å sette inn fisken.

Ungdommen kutter 2 kyllingfileter i strimler og har de i 
en bolle, har olje og grillkrydder over og blander godt 
med en skje. 

Ungdommen har vann i 2 kjeler og setter de på kok, når 
vannet koker har man 2 poser ris i den ene kjelen som 
skal kokes i 13 min, og 1/2 pose babygulrot i den andre 
som bare skal ha et oppkok. Samtidig settes fisken i 
ovnen og den skal stå inne i 15 min.

Stekepannen settes på platen og, man skrur på middels 
varme. Stek kyllingen til den er gjennomstekt, skyll bol-
len å ha kyllingen tilbake der.

Ungdommen har i en 1/2 pose wok blanding og steker 
den til den er litt brun og ferdig, ungdommen har så kyl-
lingen tilbake i stekepannen de helder over valgt wok 
saus og lar det steke til alt er varmt.

Kokken hjelper til med å tømme av vannet på risen og 
babygulroten og vi skrudde av platene og stekeovnen. 

Så var det tid for å smake på det vi har laget, først ute er 
kylling wok, dette falt nok i smak da det ble stille i rom-
met vi spiste i.

Når kylling woken var spist opp går alle ut og hentet seg 
en porsjon med laks som kokken hadde tatt ut av ovnen, 
søtpotetfries og gulrot.

Rapport fra første kokkekurs 2022
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Når alle hadde spist opp ble kokken enig med ungdom-
men at ledsagerne kunne vaske opp og ungdommen 
lager seg et ostesmørbrød.

Hver ungdom tar 2 skiver brød, så smører man på ketsjup 
eller sennep på den ene skiven. Man legger på 2 skiver 
med ost så to skiver skinke og igjen to skiver med ost til 
sist har man den siste brødskiven på toppen. 

Ungdommen knekker et egg i en bolle og visper det 
sammen, man har ostesmørbrødet oppe i egget på begge 
sider før man har det i en stekepanne med litt olje i.

Ostesmørbrødet stekes på begge sider til det er gyllent 
og osten har smeltet.

Man skjærer fra hjørne til hjørne for å få den klassiske 
ostesmørbrød fasongen. 

Nå måtte ledsagerne fortsette å vaske opp da det har blitt 
mer oppvask.

Når kurset var ferdig fikk ungdommene med seg ingredi-
ensene og oppskriftene, slik at de kunne lage dette en 
gang til hjemme.
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Råd for mennesker med 
funksjonsnedsettelser 

■  Tekst: Sverre Bergenholdt    Foto: Ann-Karin Pettersen

Viken er godt i gang med forberedelsene – overgangen til 
nye fylkeskommuner i Akershus – Buskerud – Østfold fra 
1.1.-2024. I denne sammenheng er det min oppgave som 
leder av RFF Viken å oppdatere rådet med tanke på en god 
overgang – god start på prosessen.

RFF Viken vil naturlig nok forholde seg til Viken 
Fylkeskommune og aktuelle oppgaver – saker i denne 
sammenheng. Ikke minst søke avsluttet påbegynte opp-
gaver, lage anbefalinger i saker som er av stor betydning 
for vår målgruppe.

Evt. nærmere dialog på oppstart i de nye fylkene er ikke 
RFF Viken sitt ansvar, selv om vi selvsagt har en «bro-
bygger rolle» mellom dagens fylke og det som nå kommer.

Allerede nå er besluttet (anbefalt):

Akershus fylke:

•  Vikens Geografiske utvalg for Akershus anbefaler at 
den nye fylkeskommunen velger Parlamentarisme  
som styringsform.

•  Videre anbefales at Fylkestinget i Akershus bør  
ha 51 representanter.

•  Leder for Geografisk utvalg i Akershus er  
Anette Marie Solli (H).

•  RFF Viken v/leder har allerede hatt en foreløpig kon-
takt med lederne for Akershus og Østfold Geografiske 
utvalg. Som en følge av dette har Akershus bestemt at 
RFF-ene i Viken gis anledning til spørsmål/informasjon 
i kommende møter i utvalget.

Buskerud fylke:

•  Vikens Geografiske utvalg for Buskerud anbefaler at 
den nye fylkeskommunen velger 
Formannsskapsmodellen som styringsform.

•  Videre anbefales at Fylkestinget i Buskerud bør ha  
47 representanter.

•  Leder for Geografisk utvalg i Buskerud er Tore Opdal 
Hansen (H).

Østfold fylke:

•  Vikens Geografiske utvalg for Østfold anbefaler at den 
nye fylkeskommunen velger Formannsskapsmodellen 
som styringsform.

•  Videre anbefales at Fylkestinget i Østfold bør ha  
43 representanter.

•  Leder for Geografisk utvalg i Østfold er Benedicte Lund 
(MDG)

Oppdatering – informasjon vedr. Geografiske utvalg i Viken 

«Nye fylkeskommuner 1.1.-2024»
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• Hvilke kurs skal du på?
• Hvem betaler?
• Hvordan melde seg på?

Kommer du på kurs?

KURSPLAN
for høsten 2022

NB! Det kan komme  
endringer. Følg med på vår 
hjemmeside.

1.  Kurs for kandidater/
brukermedvirkere i  
kommune og fylkes- 
kommune råd

2.  Samarbeidskurs, SAFO 
organisasjonene

3.  Brukerstyrt personlig 
assistanse konferanse 
(BPA)

4.  Ferie og fritid med  
rullestol

5.   Interessepolitisk  
arbeid i kommunen og 
fylkeskommunen

6.  Kurs for ledere i  
lokallaget 

7.  Organisasjonskurs/ 
styrekurs - lokallagskurs

8.  Kommunikasjon og 
taleteknikk -  
lokallagskurs

NAPP UT



NB! Det kan komme endringer. Følg med på vår hjemmeside

1.  Kurs for kandidater/brukermedvirkere i kommune og fylkeskommune råd
2.  Samarbeidskurs, SAFO organisasjonene
3.  Brukerstyrt personlig assistanse konferanse (BPA)
4.  Ferie og fritid med rullestol
5.  Interessepolitisk arbeid i kommunen og fylkeskommunen
6.  Kurs for ledere i lokallaget 
7.  Organisasjonskurs/styrekurs - lokallagskurs
8.  Kommunikasjon og taleteknikk - lokallagskurs

1.   Kurs for kandidater/ brukermedvirkere i kommunale og fylkeskommunale  
råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Kurs Akershus: 07. – 08. oktober 2022 – NY DATO!
Sted: Thon hotell Arena - Lillestrøm. 

Kurs Østfold: 28. – 29. oktober 2022
Sted: Quality Hotell, Sarpsborg

Påmeldingsfrist: 01. oktober 2022
Målgruppe: Representanter og vararepresentanter i rådene og medlemmer i NHF Øst og SAFO Øst.  
(NFU, NHF og FNDB)
Kursinnhold: SAFO Øst ønsker å spille en aktiv rolle og tilby våre representanter god opplæring. Oppfølging,  
erfaringsutveksling og et godt fellesskap for representantene. Gjennomgang av loven, forskrift og veiledningen 
for arbeidet i rådet. Erfaringsutveksling om arbeidet i forskjellige kommuner. Arbeidet frem mot valget 2023. 
Regjeringen strategi og handlingsplan fram mot 2030. Dialog og samtaler.

2.  Samarbeidskurs, SAFO organisasjonene

NFU i Østfold og NHF Øst styret/Safo Øst styret
Tid: 14. – 15. Oktober 2022.
Sted: Quality Hotell, Sarpsborg
Målgruppe: SAFO Øst styret/NHF Øst og styret i NFU Østfold
Kursinnhold: Mål, muligheter og tiltak for økt SAFO-samarbeid i Øst

3.  Ferie og fritid med rullestol

Kursleder- Ragnhild S Hartviksen og Maren Huseby
Tid: 21. – 22.10.2022 – NY DATO!
Sted: Quality Hotell, Sarpsborg
Målgruppe: NHF Øst og SAFO Øst ( NFU – NHF –FNDB). Åpent for deltakelse fra andre NHF/ SAFO regioner.
Kursinnhold: Bli inspirert til å reise eller komme ut på tur i rullestol. Charterturer og turer å legge opp på egen 
hånd. Turer i fjellet og i nærmiljøet. Hjelpemidler og håndtering av praktiske hindringer. Møte med ulike tur og 
feriearrangører.
Påmeldingsfrist: Fortsatt plasser igjen

NHF Øst kursplan for høsten 2022
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4.  BPA – kompetanse

Tid: 04. – 05. november 2022.
Sted: Thon hotell Arena - Lillestrøm

Målgruppe: Medlemmer i NHF Øst og SAFO Øst (NHF Øst - NFU – FNDB).
Kursinnhold: Rettigheter og utfordringer i dagens lovverk, Kommunenes plikt til samarbeid. Fritt brukervalg og 
konkurranse i markedet om å levere BPA tjenester til brukerne. Konsekvenser av kommunalt samarbeid om kon-
sesjonsgrunnlag. Ankemuligheter på vedtak.
Påmeldingsfrist: 4. oktober 2022

5. Likepersonskurs (for de som allerede er likepersoner)

Tid: 11. – 13. november 2022
Sted: kommer vi tilbake til

Dette er blir et kurs i samarbeid med regionene i Helse Sør Øst området (NHF Oslo, NHF Agder, NHF Innlandet, 
NHF Oslofjord Vest og NHF Øst)
Mer kommer, og blir sendt ut til våre likepersoner

6. Interessepolitisk arbeid i kommunen og fylkeskommunen

Tid: 18. - 19. november 2022.
Sted: Scandic Hotell, Asker

Målgruppe: Medlemmer NHF Øst og SAFO Øst (NFU, NHF og FNDB).  
Åpent for deltakelse fra andre NHF/SAFO-regioner.
Kursinnhold: Tema fastsettes senere.
Påmeldingsfrist: 18. oktober 2022 

7. Kurs for ledere i lokallaget

Tid: Fastsettes når vi har nok interesserte om kurs

Målgruppe: Ledere og nestledere i lokallagene i NHF Øst.
Kursinnhold: Hvordan være leder og nestleder? Oppgaver og plikter?

Kurs som går hele året:
Lokallagene i NHF Øst kan søke om kurs i eget lokallag på inntil kr. 10.000,-.  
Kontakt for søknad om midler: Arild Karlsen, epost arild@karlsenpost.no eller Tlf. 977 47 975 

8. Organisasjonskurs/styrekurs – kurs i lokallaget
9. Kommunikasjon og taleteknikk – kurs i lokallaget

Følg med på http://oest.nhf.no/ for å holde deg oppdatert på det siste om våre kurs. Vi tar forbehold  
om at sted og innhold kan endres noe i tiden frem mot det enkelte kurs. Oppdatert informasjon vil alltid ligge  
på våre hjemmesider. Vi vil også sende ut oppdatert informasjon i løpet av året. 
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Av HBF ØstfoldHvordan melde seg på kurs?
Ønsker du å melde deg på kurs som er presentert i kurskatalogen, tar du kontakt med styret i  
ditt lokallag/landsforening. Opplysninger og påmeldingsskjema til NHF Østs regionskontor - 
epost: oest.nhf@nhf.no.  

Hva er et kurs:
Et kurs er en opplæringsaktivitet som er avgrenset til et konkret tema. Et kurs kan vare fra en time 
til dager eller måneder. Kurs i regi av AOF er gjerne bygget opp som moduler hvor man kan delta på 
et grunnkurs som man selv kan velge å bygge videre på med nye kurs.

Tema for kurs kan være oppøvelse av ferdigheter eller spesialisering i fagområder.  
Kurs til likepersoner ligger i grenseland mellom de to overstående da kurs både gir opplæring i 
samtaleteknikk, samtidig som likepersonarbeid går som et eget fagområde i NHF, der man må ha 
kursbevis for å utøve.

Kurs som går hele året:
Lokallagene i NHF Øst kan søke om kurs i eget lokallag på inntil kr. 10.000,-.  
Kontakt for søknad om midler: Arild Karlsen, epost arild@karlsenpost.no eller Tlf. 977 47 975 

Datakurs: lokallag søker om kurs for eget lag og regionen skaffer lærer. 

Deltakeravgiften – hvem betaler?
For medlemmer i NHF Øst og SAFO Øst er egenandelen kr 250,- alle deltakere på kurs får vår pike-
skjorte med logo – dette faktureres ditt lokallag hvis ikke annet er avtalt. 

Husk å få godkjenning til påmelding fra styret i ditt lokallag!

For andre medlemmer i andre regioner, er egenandelen kr 2.200,-.  
Husk og skriv opp hvor faktura skal sendes.

AOF Østfold
Postadresse: Postboks 204, 1601 Fredrikstad 
Telefon: 691 30 410 
E-post: ostfold@aof.no 

Besøksadresse: 
Stortorvet 5-7, 1607 Fredrikstad 
St. Mariegt. 47, 1706 Sarpsborg 
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Siden det er helg og snart skolestart må det jo være noe 
godteri til barna og litt til de voksne også dette tett pakket 
ned i et bærenett med HBF Østfold logo på.

Familiene har også fått muligheten til å oppsøke 
Sarpsborg Bowlingsenter for diverse aktiviteter i løpet av 
helgen. 

Vi har mange med ulike utfordringer så da passet det 
best med at de enkelte familiene selv valgte når det pas-
set den enkelte familie. 

Man kan ikke ødelegge badegleden med fastsatt tids-
punkt til annen aktivitet, et annet sted i byen.

Etter middagen fredag fikk pappaene lov å samles for  
kos og hygge utover kvelden hvor praten gikk godt rundt 
bordet.

HBF har ved flere anledninger hatt en kort og sosial løype 
kalt HBF mila, denne ble gjennomført med stil og vi var 
tydelig synlige i like T-skjorter når man gikk/løp igjen-
nom dagens løype. 

Sommerferie tur 2022
Endelig var det tid for sommerferie tur igjen, denne 
gangen drar vi ikke så langt og vi holder oss i Østfold 
nærmere bestemt Quality Hotel Sarpsborg. Hit kommer 
det mange familier og arrangementet er kommet til 
med støtte fra Helle Bennetts Allmennyttige Fond.
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Alle ble premiert med medalje og nevnte deltaker 
t-skjorte. Selvsagt ble det noe å kose seg med når man 
kom i mål. 

Mye god mat har det også vært disse dagene. 

Ettersom fedrene fikk litt fellestid på fredag, var det 
mødrenes tid til å slippe legging av våre barn på lørdag.

I tillegg en forundringspakke til alle familiene også her et 
bærenett fylt opp med ulike nyttige produkter.

Som avslutning på helgen ble siste overraskelse presen-
tert. Vi går mot høst og mørke, og da er det fint med å 
kunne spille noen form for spill i hjemmet når høstværet 
setter inn. 
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Etter dagens lunsj og avslutting ønsket flere familier å 
oppsøke INSPIRIA science Center, noe de naturligvis fikk 
tilgang til.

Under avslutningen var alle deltagerne klare på at dette 
ble et godt minne å ta med seg i tiden fremover. 

Nok en gang takk til Helle Bennetts Allmennyttige Fond 
som ga oss muligheten til å gjennomføre denne minne-
rike helgen for våre deltakende familier.
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Til tross for at en er pensjonist er det fint med litt ferie. Og 
hvorfor ikke besøke min gode venn John Kuløy. Vi var på 
samme klassetrinn på barneskolen i 1950-årene. Linde 
Internatskole for vanføre barn etter poliomyelitt i Tønsberg.  
Litt av et navn – det oser gamle dager. Norges Handikap-
forbund (NHF) var eier av skolen og vi var rundt 30 barn fra 
hele landet fordelt på ulike klassetrinn, fra 1 til 7 klasse. 

Nok om det, nå er det sommerens lille utflukt til 
Kristiansund som er i fokus. Linde kan vi komme tilbake til 
en annen gang. Jeg reiste alene, NAV-bilen min, en romslig 
og god Sprinter fraktet meg trykt frem og tilbake. Nydelig 
tur opp gjennom Gudbrandsdalen, helt opp til Oppdal og så 
vestover til Kristiansund. Variert landskap, Norge er et 
utrolig vakkert land.

Kristiansund består av fire øyer eller land som det heter 
lokalt. Kirkelandet, hvor det sto en stor trekirke, 
Gomalandet, Nordlandet med det lokale navnet «Marokko» 
og innlandet med lokalnavnet «Tahiti». Mellom «landene» 
går Sundbåten. Reklamen for byen er at det eneste stedet i 
hele verden hvor du kan reise fra Tahiti til Marokko med båt 
på tre minutter.

Sjekket inn på Quality Hotell Grand i Kristiansund. Hotellet 
fungerte bra for meg. Allerede på ankomstdagen måtte vi 
prøve «byferja» Sundbåten. Vi stoppet på Dødeladen – en 
laden til de døde- et forsikringsfond til begravelsen – med 
innbetalinger over tid. Nå var stedet blitt en restaurant. Vi 
fikk servert et utsøkt måltid med hvalbiff. 

Et lite reisebrev fra en liten tur i 
Kristiansund i sommer!
Corona er «over», hva passer da bedre enn en liten Vestlandstur 
for å besøke en god gammel venn. Kristiansund kaller – her er 
mye å oppleve!

Tekst: Sverre Bergenholdt
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«Klippfiskmuseet – Milnbrygga»

Deretter ble det «langtur» på byen, ikke minst besøkte vi 
Klippfiskmuseet. Ikke helt enkelt å komme frem, John 
kjørte seg fast, men det lokale brannvesen ordnet opp. 
Klippfiskmuseet er ei gammel brygge fra 1700-tallet. 
Brygga heter i dag «Milnbrygga. Er oppkalt etter skotten 
Walter Miln som drev handel der.

For meg var sentrumsferja «Sundbåten» med sine 4 
stoppe sted denne gang høydepunktet. Litt bistand, en 
rampe så var alt på stell, betalingsfri båt. Og John og jeg 
fikk se sentrum, både fra sjøsiden som fra land. Her ligger 
museene tett – mange godbiter. Det er mange muligheter 
for et godt måltid, Ikke minst anbefales å stoppe i TAHITI, 
den gamle bydelen. For en «hvalbiff» vi fikk, men så var vi 
også i en tradisjonsrik sjøfartsby.

Kort nevnes noen av severdighetene, Norsk Klippfisk-
museum, Tingvoll museum, ulike bygdemuseum, osv. Men 
viktigst av alt, John og jeg fikk frisket opp gamle minner, 
sett at livet tross alt har fart rimelig bra med oss. Vi er still 
going strong!»

Dette ga mersmak. Neste år blir det kanskje festival.

Takk til deg John, vi sees snart igjen. Og kjære lesere, jeg 
anbefaler en tur til KRISTIANSUND.

Kristiansund er en sjarmerende by, dog med noen utfordringer for oss på hjul. Når selv kjentmannen John  
setter seg fast må branngutta rykke ut. Men brannvesenet er kun 10 – 15 minutter unna. Når John var «reddet» 
sier en av branngutta. Det er rart, også i fjor sommer måtte vi rykke ut, en kar i rullestol satt fast. John svarer, det 
var meg det også! For meg ble dette en ekstra liten, men god historie opp i det hele.
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M I N N E O R D   Terje Olav Eriksen
Terje Olav sovnet stille inn 22. mai i år etter len-
gre tids sykdom. Med dette har en av våre 
sterke stemmer og en meget god venn gått 
bort. Terje var ikke bare en aktiv støtte-
spiller i vår felles sak om likeverd – like-
stilling – deltakelse for alle. Det være seg 
som Helse- og sosialsjef i Rakkestad 
kommune, som privatperson eller gjen-
nom sine mange oppgaver i Norges 
Handikapforbund. 

Terje var som «poteten», han kunne brukes i alle 
sammenhenger. Han vil bli husket som en åpen – 
varm – lyttende person, med et smil og en god latter. 
Terje var en du fikk tillitt til og kunne stole på. Du ver-
den så heldig Rakkestad kommune var når de ansatte 
Terje som leder for helse- og sosialetaten i kommu-
nen. Terje så enkeltpersonen og møtte menneskene 
med respekt. Han kunne med sin egen bakgrunn, 
Cerebral Parese (CP) på en særskilt måte se og forstå 
den enkeltes utfordringer. Det være seg i samspillet 
kommunen og borgere med særskilte behov, NAV 
eller andre sammenhenger.

Terje tok sine egne erfaringer som funksjonshemmet 
med i sitt arbeide så vel som i de mange andre  
sammenhenger hvor han møtte folk. Terje var  
et JA-menneske, noe ikke minst Norges 

Handikapforbund (NHF) fikk ta del i. Samtidig 
var Terje lojal og ærlig. Han klarte på en 

utrolig god måte å kombinere menneske-
kunnskap, legge til rette for den «gode 
samtalen», samtidig som han var seg 
sitt ansvar og oppgave som kommunal 
tjenestemann bevist.

Terje hadde et stort nettverk, dette brukte 
han for alt det var verdt og sammen med 

NHF i Østfold bidro han til en enklere og bedre 
hverdag for mange. Terjes egenskaper som  

«brobygger» og hans store evne til å se løsninger – 
ofte tenke litt utradisjonelt var unik. Mange er de  
som i dag takker deg Terje.

Rent personlig fikk jeg gleden av å kjenne Terje i mer 
enn 60 år, vi kom begge fra Oslo. Terje og Kirsten var 
også Eva og min forlover når vi giftet oss. Terje var en 
nær og personlig venn. 

Innen NHF var Terje også aktiv for NHF i sitt nærmiljø, 
Rådet for funksjonshemmede i Rakkestad, lokallaget i 
Rakkestad og Indre Østfold. Det var en stolt Terje som 
i 2021 ble tildelt NHFs nål i sølv, vår høyeste utmer-
kelse lokalt. Et lite tegn på vår takknemlighet. 

Jeg lyser fred over Terje Olav Eriksens minne

Sverre Bergenholdt
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M I N N E O R D   Gunnar Buvik
Det var med stor sorg vi mottok det 
triste bud skapet om at NHFs tid-
ligere forbundsleder og fylkesleder  
i tidligere NHF Østfold, Gunnar 
Buvik, døde den 21. juli 2022.  
Han ble 65 år.

Gunnar Buvik er en bauta i Norges 
Handikapforbunds historie.

Gunnar kom med i NHF Østfold da 
vi ble fylkeslag på slutten av 1970- 
årene. Ny giv var på gang og gamle 
som nye medlemmer tok ansvar.  
I dag, mer enn 40 år senere er flere 
av disse fortsatt med i ulike roller. 

Han var forbundsleder i årene fra 
1995 til 2005. Før dette satt han 
mange år i NHFs sentralstyre, i 
NHFUs sentralstyre, og fra 1990 til 
1995 som fylkesleder av NHF 
Østfold.

Gunnars store styrke var ikke minst hans organisa-
sjonskunnskap, evnen til å se sammenhenger – se 
fremover. Gunnar var en lagspiller, en du lyttet til og 
ikke minst kunne stole på! Samtidig var Gunnar meget 
tydelig på at NHF var en medlemsorganisasjon, av og 
for våre medlemmer. Gunnar så enkeltmennesket.

Ved Gunnar sin side sto Ingelinn, ikke bare i sitt  
samspill og støtte for Gunnar, men også som en del av 
fellesskapet vårt.

Noen av de saker – tiltak som Gunnar satte sitt klare 
håndtrykk på:

NHF Øst arbeider langsiktig. Historien har vist oss at 
det tar tid å endre samfunnet. For å klare dette er det 
viktig å ha en solid organisasjon i ryggen, også økono-
misk. I tillegg til offentlig støtte og andre inntekter var 
derfor vår samarbeidsavtale med Sparebanken Østfold 
viktig. NHF Østfold skulle gi banken og deres ansatte 
«kunnskap og gode holdninger». Tilbake fikk VI over en 
10 års periode betydelig økonomisk støtte.

Stenerødheimen i Skjeberg. En av fortidens mange 
bofellesskap. NHF Østfold var eier. Kommunene skulle 

ta egne borgere hjem. NHF Østfold 
stilte selvsagt opp, men stilte krav.  
I rundt 2 år fulgte vi hver og en av 
beboerne inn i sine nye boliger, 
bidro til et trygt og godt liv. Ikke 
minst var det Gunnar som leder av 
NHF Østfold som satte rammene 
for dette sammen med styreleder 
på Stenerødheimen, Turid Eriksen.

Gunnar var også en vi kunne spørre 
når vi trengte kursledere for mange 
av våre kurs som NHF Øst har hatt 
gjennom mange år. Det var stort 
sett ikke nei fra han.

Mange vil nå savne Gunnars tyde-
lige stemme. Men hans visjoner og 
drømmer skal vi alle ta med oss på 
veien videre.

De siste årene måtte Gunnar slite 
ekstra mye med store helseutford-

ringer. Det er både sårt og trist at han i denne fasen av 
sitt liv også måtte føre en stor kamp mot sin hjemkom-
mune Sarpsborg for å få oppfylt retten til BPA (bruker-
styrt personlig assistent). Han vant til slutt, men  
kampen ble et vitnesbyrd om at innsatsen for funk-
sjonshemmedes rett til likestilling og frihet langt fra  
er over, og at kampen fortsatt må kjempes hver dag.

Gunnar’s virke ble en inspirasjon for alle oss som  
fortsatt fører likestillingskampen videre i hans ånd.

Våre tanker går til hans kone Ingelinn, hans familie og 
til alle hans venner i og utenfor NHF.

Gunnar har satt sterke og varige spor etter seg i NHFs 
historie, og i funksjonshemmedes kamp for like rettig-
heter. Vår takknemlighet er stor for hans omfattende 
og utrettelige innsats for vår felles sak.

Vi lyser fred over Gunnar Buviks sterke og varige 
minne.

Norges handikapforbund Øst
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INFORMASJON FRA 
ADMINISTRASJONEN

Ny artikkel i Kunnskapsbanken.

Gå inn på kunnskapsbanken for å lese artikkelen:
Hjemmeside adresse: 
https://www.kunnskapsbanken.net/opptak-fra-
mangfold-i-mai/

Servicetorgets åpningstider –  
både telefon og epost:

Servicetorget har følgende  
åpningstider for telefon: 
Mandag, onsdag og fredag – fra kl 10.00 – kl 14.00

Servicetorget besvarer eposter følgende dager: 
Mandag, onsdag og fredag.

Stengt tirsdager og torsdager – både telefon og 
epost.

Har du glemt å betale din kontingent?
Det har gått ut påminnelser både i brevs form og 
sms til de som står med manglende betaling av 
kontingenten for 2022. 

Skulle det være sånn at du har glemt oss –  
ta kontakt med administrasjonen – og vi kan sende 
ut en ny giro på epost hvis det ønskes.

Vi ønsker selvsagt å beholde alle våre medlemmer!

Nytt fra NHFU Øst!

Før sommeren var vi med NHF Øst på et 
hyggelig Stortingsbesøk. Vi fikk en god 
omvisning der og fikk se ”kongerommet” 
med utsikt til slottet. Vi fikk også se litt 
debatt i Stortingssalen.

Utover høsten planlegger vi arrangemen-
ter for medlemmene som medlemshelg 
på Quality hotel Sarpsborg, julebord og 
andre sosiale aktiviteter. Vi jobber også 
med forberedelser til NHFU sitt lands-
møte i november.

Styret.
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Nettec AS
Kolbotnvn. 36, 1410 Kolbotn

Tlf. 66 81 06 40   •   www.nettec.no

På veien for deg!

Ring 064 85

Gå inn på våre hjemmesider:

www.follotaxi.no  
for å laste ned appen.

Eller fi nn den i din app store:

Taxibestilling kan nå også gjøres 
med vår nye app.

064 85 /
64 85 68 68 

På veien for deg!

Ring 064 85

Gå inn på våre hjemmesider:

www.follotaxi.no  
for å laste ned appen.

Eller fi nn den i din app store:

Taxibestilling kan nå også gjøres 
med vår nye app.

På veien for deg!

Ring 064 85

Gå inn på våre hjemmesider:

www.follotaxi.no  
for å laste ned appen.

Eller fi nn den i din app store:

Taxibestilling kan nå også gjøres 
med vår nye app.

På veien for deg!

Ring 064 85

Gå inn på våre hjemmesider:

www.follotaxi.no  
for å laste ned appen.

Eller fi nn den i din app store:

Taxibestilling kan nå også gjøres 
med vår nye app.

064 85 /
64 85 68 68 

På veien for deg!

Ring 064 85

Gå inn på våre hjemmesider:

www.follotaxi.no  
for å laste ned appen.

Eller fi nn den i din app store:

Taxibestilling kan nå også gjøres 
med vår nye app.

På veien for deg!

Ring 064 85

Gå inn på våre hjemmesider:

www.follotaxi.no  
for å laste ned appen.

Eller fi nn den i din app store:

Taxibestilling kan nå også gjøres 
med vår nye app.

HAB er en ISO-sertifisert anleggs-
entreprenør med hovedfokus  
på betong og grunnarbeid samt  
bygg virksomhet.
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1954 Setskog • Tlf. 980 01 659
www.hfanlegg.no

www.bakke-as.no

Skala 1:30

Skala 1:30

Skala 1:30

Størrelse 150x65 mm

1

2

3

Størrelse 150x75 mm

Tlf: 47 61 12 00 - uteanlegg.no

uteanlegg.no 
Tlf: 47 61 12 00

Størrelse 150x65 mm F R O G N

AURSKOG-HØLAND

L Ø R E N S K O G

E N E B A K K

www.nitschke.no

A S K E R

credor.no

B Æ R U M

E I D S V O L L

www.saltosystems.no

Flere utfordringer
en leverandør

- oljetanksanering, tørrsuging, tette avløp
24 timers vakt telefon: 815 00 088

www.klmas.no

Epost: vs@sandaas-fjell.no

 

www.heiaas-regnskap.no

www.okaba.no
Tlf: 46 91 62 36

Ringtrostvegen 11, 2032 Maura
Tlf. 905 84 165 • www.an-bygg.no

E-post: alf-kristian@an-bygg.no

www.mrpukk.no | E-post: holand@mrpukk.no

Askerveien 50, 1384 Asker
Telefon: 40 00 23 32

www.privatmegleren.no/asker

RÅHOLT
Vi støtter NHF Eidsvoll

COCA-COLA NORGE

www.pooltech.no

www.moelven.no/byggeogbo

                                                NANNESTAD
                                                                      Teiegården, 
                                                                      2030 Nannestad

Tlf. 63 99 72 50    Fax. 63 99 83 76
Åpent: 9 - 23  (9 - 21)

Støtter Norsk Handikapforbund

Tlf. 63 99 72 50
Åpent: 07-23 mandag-lørdag

N A N N E S T A D

Entreprenørselskapet Johs Granås AS
2030 Nannestad, Tlf.  63 99 99 10

firmapost@johsgranas.no

N E S

vitusapotek Vollen
Tlf: 66 98 89 00
www.vitusapotek.no

Utfører alt innen nybygg, rehabilitering, tilbygg og påbygg 
tlf. 905 68 999       jamoentreprenor.no

Vi utfører - reparasjon og service på de fleste bilmerker
Ta gjerne kontakt i dag for ytterligere informasjon
vedrørende priser og annet!
Tlf. 63 95 17 90 • www.eidsvollauto.no

Låsesmed

Tlf: 64 80 88 04

www.norlaas.no

E N E B A K K

VI GIR OSS ALDRI  
PÅ PRIS!
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www.asbank.no
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www.oie-e.no

Bølerveien 61, 2020 Skedsmokorset
Tlf: 67 17 30 00 | entreprenorservice.no

firmapost@entreprenorservice.no

fasec.no

Sentralbord: +47 77 75 27 00
firmapost@consto.no

S K E D S M O

Tlf: 03550 | firmapost@taxiromerike.no
taxiromerike.no

www.nrbygg.no

advonico.no

T: 40 49 49 92
www.saetherelektriske.no

 

Grefsen Eiendom AS 

S K E D S M O

O P P E G Å R D

LARMERUD RØRSERVICE AS
Tlf. 66 89 29 00

www.larmerud.no

Industrivegen 30, 2069 Jessheim 
Tlf.: 67 21 02 03  •  www.layher.no

Flere muligheter.   Stillassystemet.

AKERSHUSGARTNEREN AS
Dyrskuveien 9
2040 Kløfta
Tlf: 97698108/97118457
Email: agartner@agartner.no
www.agartner.no

U L L E N S A K E R

24t – varebiler, lastebiler 
og kranbiler i alle størrelser 

Tlf 63 94 38 80
Industrivegen 22, 2069 Jessheim

www.alna.as

S Ø R U M V E S T B Y

Postboks 87, 1483 Hagan
Tlf. 67 07 38 00 • alimenta.no

www.skedsmo-betong.no

Vestbyveien 29, 1543 Vestby
Tel 64 98 30 40  •  www.vesas.no

Vestby Storsenter

U L L E N S A K E R

Å S

Myrveien 2, 1430 Ås
Tlf. 64 94 10 00  •  www.acdc.as

Langbakken 9, 1430 Ås
Tlf. 64 97 23 30

ÅPENT HELE DØGNET

N I T T E D A L

NITTEDAL
Stasjonsveien 69, 1482 Nittedal

Tlf: 67 07 21 61
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AKERSHUS:

LARS Øst/Oslo (region NHF Oslo)
(Landsforeningen for Ryggmargskadde)
Leder: Ingrid Njerve 
Messepromenaden 3, 0279 Oslo 
e-post: ingrid.njerve@lars.no 

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 og Akershus
(Landsforeningen for Slagrammede)
Leder: Esben Madsen 
Heggelibakken 71, 0374 Oslo
e-post: esbenmadsen54@gmail.com

NHF Bærum
Leder: Trude Skaseth 
Glassverkveien 85, 1363 Høvik 
e-post: trudeskaseth@gmail.com

NHF Eidsvoll
Leder: Aina Irene Søberg
Ludvikbakken 2, 2080 Eidsvoll
Tlf: 988 09 218 / 63 96 56 52
e-post: nhfeidsvoll@gmail.com /
esoeber@online.no
 
Enebakk (lokallag nedlagt)
Kontaktperson: Robert Fostaas
Potsboks 110, 1917 Ytre Enebakk
Tlf: 452 48 024
e-post: robedel6@gmail.com 

NHF Lillestrøm og omegn
Fung.leder: Tor Inge Møller
Lensm. Klevsvei 156 B, 2019 Skedsmokorset
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) 

NHF Lørenskog
nedlagt 30.6.2022

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: Hjalti Helgason
Trollveien 2A, 1482 Nittedal
Tlf: 906 11 518
e-post: akershus@hbf.no 
(privat hjalti.helgason@hbf.no)

LFPS Akershus
(Landsforeningen for Polioskadde)
Sekretær: Helene Kjølstad
Framveien 9, 1472 Fjelhamar
Tlf: 97110207
e-post: post@lfps-akershus.no
Hjemmeside: http://lfps-akershus.no 
(privat: helene.kjolstad @gmail.com)

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 
(privat: mo.lundby@gmail.com )

Nittedal / Hakadal (lokallaget nedlagt)
Kontakt: regionskontoret NHF Øst

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 / gry.karterud@
online.no 

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: Maren Huseby 
Ullerudåsen 11A, 1447 Drøbak
Tlf: 417 61 685 
e-post: dmumarenh@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

LFPS Østfold
(Landsforeningen For Polioskadde)
Leder: Ragnhild Skovly Hartviksen
Saltnesbekken 27, 1642 Saltnes
Tlf: 957 75546
e-post: post@lfps-ostfold.no /  
ragnhsk@online.no 
Hjemmeside: www.lfps-ostfold.no 

LKB Østfold
(Lf for Kvinner med Bekkenleddsmerter)
Leder: Ellen Merethe Knutsen
Dyrødveien 17, 1622 Gressvik 
e-post: ellen@whoknew.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: Jostein Rygge
Mellomveien 11, 1820 Spydeberg
Tlf: 958 30 085
e-post: jr@nerdefabrikken.no 

NHF Moss og omegn
Leder: Dagfinn Glad 
Elgveien 26 A, 1534 Moss 
Tlf: 934 60 198
e-post:dagfinn.glad@mac.com 

Lokallag i Norges Handikapforbund Øst

HBF Østfold
(Handikappede Barns Foreldreforening)
Leder: Runar Tønnesen
Tlf.: 482 63 222
e-post: ostfold@hbf.no
Post: HBF Ø c/o Fredrik Fjeld Johansen, 
Syrinveien 3 A, 1636 Gamle Fredrikstad

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)
v/Pål Nygaard
Paul Holmsens vei 19 B, 1613 Fredrikstad
e-post: paal.nygaard@slag.no
Tlf: 988 95 864

NHF Halden / Aremark
Leder: Anne Karin Johansen  
e-post: ankjohan@online.no
Hjemmesider:  http://nhfhalden.no/
(privat: ankjohan@online.no)

NHF Lisleby
Anne Grethe Hansen
Emil Holters vei 10, 1619 Fredrikstad
Tlf: 971 08 203
Ingen e-post

NHF Rygge og Råde
Leder: Ragnhild S Hartviksen
Saltnesbekken 27, 1642 Saltnes
Tlf: 957 75 546
e-post: ragnhsk@online.no 

NHF Sarpsborg 
Nestleder Gunn Aagaard
epost: nhf.sarpsborg@gmail.com
Tlf: 920 99 642
Hjemmeside: http://nhfsarpsborg.no

Landsforeninger med medlemmer i  
NHF Øst, men uten egne lokallag:

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 

Tilleggsinformasjon pr. 1.6.2022 om  
landsforeningsledere som er bosatt i Øst:
NASPA v/Jarle Sterner, Gneisveien 62,  
1430 Ås. Tlf: 90 28 277,  
e-post: jsterner@online.no 
LFS v/Roger Amundsen, Kongelholgutua 22 B, 
2380 Brumundal. Tlf.: 959 82 527. 
E-post: leder@slag.no

www.oie-e.no

Bølerveien 61, 2020 Skedsmokorset
Tlf: 67 17 30 00 | entreprenorservice.no

firmapost@entreprenorservice.no

fasec.no

Sentralbord: +47 77 75 27 00
firmapost@consto.no

S K E D S M O

Tlf: 03550 | firmapost@taxiromerike.no
taxiromerike.no

www.nrbygg.no

advonico.no

T: 40 49 49 92
www.saetherelektriske.no

 

Grefsen Eiendom AS 

S K E D S M O

O P P E G Å R D

LARMERUD RØRSERVICE AS
Tlf. 66 89 29 00

www.larmerud.no

Industrivegen 30, 2069 Jessheim 
Tlf.: 67 21 02 03  •  www.layher.no

Flere muligheter.   Stillassystemet.

AKERSHUSGARTNEREN AS
Dyrskuveien 9
2040 Kløfta
Tlf: 97698108/97118457
Email: agartner@agartner.no
www.agartner.no

U L L E N S A K E R

24t – varebiler, lastebiler 
og kranbiler i alle størrelser 

Tlf 63 94 38 80
Industrivegen 22, 2069 Jessheim

www.alna.as

S Ø R U M V E S T B Y

Postboks 87, 1483 Hagan
Tlf. 67 07 38 00 • alimenta.no

www.skedsmo-betong.no

Vestbyveien 29, 1543 Vestby
Tel 64 98 30 40  •  www.vesas.no

Vestby Storsenter

U L L E N S A K E R

Å S

Myrveien 2, 1430 Ås
Tlf. 64 94 10 00  •  www.acdc.as

Langbakken 9, 1430 Ås
Tlf. 64 97 23 30

ÅPENT HELE DØGNET

N I T T E D A L

NITTEDAL
Stasjonsveien 69, 1482 Nittedal

Tlf: 67 07 21 61



Retur: NHF Øst, Postboks 9219, Grønland – 0134 Oslo

Tlf. 69 84 69 00 • rorleggern@rm-as.no
www.rorleggernmysen.no

H A L D E N S K I P T V E T

M A R K E R

Jernbanegata 10, 1767 Halden
Tlf. 69 17 86 10

Jernbanegata 10, 1767 Halden
Tlf. 69 17 86 10

Marker kommune
1870 Ørje

A S K I M

R Y G G E

Murmester
Sigbjørn Smerthu AS

Askimveien 492, 1816 Skiptvet
Tlf. 970 07 546

E I D S B E R G

ØSTFOLD

TØMRER- MURER OG
BETONGARBEID

Tlf:  69 35 70 80 
www.backeostfold.no

F R E D R I K S T A D

Stenseth & Grimsrud arkitekter as

S A R P S B O R G

ASKIM
Rådhusgata 5, 1830 Askim • Tlf. 69 84 41 40
Åpningstider: 10 -20 , lørdager 10 - 18

F R E D R I K S T A D


