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Foto: Ane Børrud

Padlekurs på Sørenga
Les også om:
50-årsfest 18.11 • Bondegårdstreff • Natursti på Sognsvann

Mer informasjon
Annonser
Presentasjoner
Forside
Oppslag

Brosjyrer
Brevark
Konvolutter

Postale trykksaker
Papir
Bruk av bilder
Fargefelt
Fargesteiner
Tekstbokser

Alle som ville fikk klappe kaninene.
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Bondegårds
Andre designelementer
Skriftsnitt

Hovedfarger
Sekundærfarger

Farger
Logo

10. juni inviterte NFU Oslo til
bondegårdstreff på Kampen
Økologiske Barnebondegård.
Som i fjor hadde vi hele
bondegården for oss selv.
Vi begynner kanskje å snakke
om en tradisjon med treff på
bondegården før sommeren?

Riktig bruk
Unngå enkle feil

Tekst og foto: Ane Børrud

Hvorfor er proﬁlen viktig?
Elementene i proﬁlen

Om proﬁlen
Tyra og Magnus gjør det de liker aller best. Tyra triller vogn, og Magnus leker med vann.
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Samling på A

Helene hadde med seg pappa, mamma og søster
på bondegårdstreffet

Hans Peter og Magnus tar en pause.

Her ser vi oppstilling i ridehallen, Anniken i forkant, på vei rundt i hallen.

Av Gry Brandsnes

NFUs lekne “fargesteiner” kan brukes, da alltid utfallende
slik at de sprenger formatet. (Eks. 1)

Lørdag 18 juni var det invitert
til samling for hele familien på
Alna ridesenter i Oslo. Et flott
og stort ridesenter sentralt i
Groruddalen. Vi var omkring
25 fremmøtte, foreldre, barn
og søsken. Her kunne alle få
være med å ri på hest, hvis de
ønsket det.

Fargesteiner

Sigrid, Yvonne, Helene og Thor titter litt mer på
kaninene.

og hvordan man skulle holde reimene.
Det var en ledsager til hver hest og
veiledning underveis. Dette var fint for
dem som ikke er vant med hest, eller
har vært med å ri på hest før. Etter
noen runder under tak i hallen, bar
turen ut i sola. Hest og rytter gikk rolig
tur i området en halvtimes tid, sammen
med ledsager, før de kom tilbake og
avsluttet med å gi hver enkelt hest en
klapp for god innsats!

Andre designelementer
Julie og Ingjerd kosa seg.

Alle startet med oppstilling inne i
ridehallen der enkle instruksjoner ble
gitt for å komme seg opp på hesten

Dette var populært for både store
og små! Takk til Shahram for et flott
arrangement.
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Av Idunn Bøyum

Fargesteiner

Stand på
Dissimilisfestivalen

NFUs lekne “fargesteiner” kan brukes, da alltid utfallende
slik at de sprenger formatet. (Eks. 1)

Marion og Helene på informerte om NFU på Dissimilis-festivalen

Sommeren 2016 avsa Høyesterett
den såkalte avlasterdommen. Den
slo fast at private avlastere må bli
betraktet som kommunalt ansatte, dvs
arbeidstakere og ikke oppdragstakere.
Dette medfører at en avlaster med
et kommunalt arbeidsforhold må få
betalt overtid for hele avlastningsperioden. I tillegg slo dommen fast at
arbeidstakere ikke kunne jobbe så
mange timer sammenhengene som
en helgeavlastning utgjør. Umiddelbart
etter dommen sa flere kommuner
opp avtaler med private avlastere,
eller informerte om at dette kom til å
skje. NFU kom på banen der vi har
lokallag og fikk stoppet flere avbrudd i
avlastertilbudet før konsekvensen var
blitt endelig utredet.

NFU Oslo inviterte representanter
for Byråd for eldre helse og sosiale
tjenester til å komme på et temamøte
for å redegjøre for situasjonen. Siden
saken ikke var avklart ønsket ikke
byrådsavdelingen dette. I stedet ble
noen av styremedlemmene invitert
til et møte for å utveksle både våre
erfaringer og få høre hvordan saken
stod i det kommunale apparatet. NFU
Oslo var også opptatt av hvilke tiltak de
satte i gang for å møte konsekvensen
av denne dommen. Her virket
byrådsavdelingen noe passiv. De kunne
ikke svare på om det ble opprettet flere
og varierte gruppeavlastningsplasser.
Slike møter er likevel nyttige fordi vi får
kommet fram med våre bekymringer og
synspunkter.
I juni i år kom den nye forskriften.
I pressemeldingen kan vi lese:
«Forskriften utvider arbeidstiden for
avlastere, slik at det er mulig å arbeide
som avlaster i tillegg til en annen stilling
i samme virksomhet. Forskriften åpner
også for at man kan arbeide 56 timer
sammenhengende. Dette gjør det mulig
å videreføre et tilbud om helgeavlasting,
slik det er mest vanlig i dag. For å sikre
arbeidstakerne nødvendig vern er det
blant annet krav til utvidet hvile før og
etter de lengste avlastingsperiodene.
Departementet fortsetter å arbeide
med løsninger som kan gi enda større
muligheter for fleksibilitet, inkludert
ferieavlasting.»

Andre designelementer

Av Helene Knævelsrud

Dissimilis jobber for å tilrettelegge
kulturelle fritidsaktiviteter for mennesker
med utviklingshemming. Dissimilis-festivalen arrangeres hvert år.
I år ble den holdt på Rådhusplassen
10.-11. juni. Da sto 43 ulike Dissimilisartister og grupper på scenen og lagde
god stemning. Festivalen hadde også
spennende gjesteartister som Ila Auto
og OnklP.
I år som i fjor var NFU Oslo
representert. Marion Riisa og Helene
Knævelsrud sto på stand på søndagen.
De delte ut informasjonsbrosjyrer om
NFU og forrige utgave av Oslo for alle.
Dessverre regnet det ganske mye, men
tilskuerne var likevel trofaste. Noen
søkte ly for regnet i stand-teltet og da
fikk de med seg en brosjyre og kanskje
et NFU nøkkelbånd!
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Det kom tidlig frem i media at dette var
helt uholdbart, både for familier som
trenger avlastning og dem som har
avlasting som biinntekt. Politikerne så
også fort at her var det flere utfordringer
som ikke nødvendigvis kunne løses
raskt. Derfor ble saken raskt løftet
opp på sentralt hold. Her var det flere
lover som var i konflikt med hverandre,
og helseminister, arbeidsminister og
familieminister ble utfordret til å løse
dette.

Høsten 2016 spurte NFU Oslo våre
medlemmer for å høre om noen ble
berørt og i så fall hva som var utfallet av
dommen. Noen hadde fått varsel om
opphør av avtale, men hadde klart å
forhandle ny midlertidig avtale siden det
tidlig ble klart at sentrale myndigheter
måtte løse problemet.

NFU Oslo kjenner ikke til hvordan
forskriften blir praktisert i de enkelte
bydelene. Vi vil gjerne høre din erfaring.
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NFU fyller 50 år i år! Vi ønsker alle våre medlemmer hjertelig
velkommen til bursdagsfest! Her kan du å møte andre NFUere
og bli bedre kjent :-)
Som i alle bursdager blir det: God mat, kaker, kaffe og brus,
underholdning, aktiviteter og godteposer.
Rundt klokka åtte avrunder vi familiearrangementet, og festen går
over i voksen-modus. «Alle Aas», et seksmannsorkester som spiller
svingende musikk fra ulike tider, spiller opp til dans. De som ønsker
seg et glass vin eller en øl kan kjøpe det i kafeen på huset.
Ordfører Marianne Borgen kommer – kommer du? Ta med familien!
Hvor? På Sagene Samfunnshus, Kristiansandsgate2, 0463Oslo
Når? 18. november 2017 klokken 17:00

Påmeldingsfrist: 1.11
Påmelding til Alette Reinholdt på e-post: alettereinholdt@online.no
eller sms: 90536649
Pris: 100 for voksne og 50 for barn under 18 år
Vipps til NFU Oslo Fylkeslag (kode: 115189) eller sett inn på
kontonummer: 6039.05.69575
Merk innbetalingen med navn og antall barn (B) og voksne (V)
(f.eks Per Hansen, 2B og 2V)
Håper vi sees!
Hilsen NFU Oslo og NFU Akershus
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Eks 1

NFU-kino
Tekst og foto: Ane Børrud

Du kjære lille snekkerbu
her kommer jeg igjen
Nå haster det, å huttetu
nå er det gjort igjen
Snikkerbua hopp fallera
og snikkerbua hopp fallerei
er bra å ha, hopp fallera
for stakars meg, hopp fallerei.
Emiil!

Hanna, Idunn, Maja, Kine og Jostein er spente før de skal på vannet

NFU-kino begynner også å bli en
tradisjon. I alle fall hvis vi godtar
premisset om at har vi gjort noe to
ganger, da er det tradisjon. Første gang
vi inviterte til NFU-kino var i januar i år,
da vi så Ronja Røverdatter.
I juni var det altså Emil i Lønneberget
som ble vist, til stor glede for publikum.
Det vil si medlemmer i NFU Oslo.

Kine fikk god fart!
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Fargesteiner

Etter forrige NFU-kino ble det etterlyst
filmer for litt eldre NFU-ere, for
eksempel Pirates of the Caribbean.
Slike filmer er ikke i Eldorados utvalg,
men vi er nå i gang med å undersøke
rettighetene til filmene. Om vi kan
få vise dem på lukket visning, og
eventuelt hva det vil koste. Dersom det
lar seg gjøre, og ikke er for dyrt, skal
dere ikke se bort ifra at Jack Sparrow
og kompani vil dukke opp på en
NFU-kino nær deg!

NFUs lekne “fargesteiner” kan brukes, da alltid utfallende
slik at de sprenger formatet. (Eks. 1)

For Eldorado bokhandel i Torggata
har dette unike tilbudet at de låner ut
sal gratis til frivillige organisasjoner.
I tillegg har de noen filmer de stiller
til disposisjon, som vi kan se på
storskjerm gratis. Deriblant altså Ronja
Røverdatter og Emil.

Andre designelementer
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Tekst og foto: Ane Børrud

Vi så for oss blikkstille hav, sol og måker
da vi - i samarbeid med Den Norske
Turistforening Oslo og omegn - inviterte
våre medlemmer til å prøve padling
på Sørenga i slutten av august. Men
den gang ei. Det blåste, var kaldt og
skumtoppene på sjøen gikk høyt.

Men heldigvis har badeanlegget på
Sørenga et innebygget barnevennlig
område. Der fikk vi prøvd kajakkene i
trygge omgivelser.

Og oppsummeringen for alle dere som
ikke var der? Kajakk er gøy! Og slitsomt.

Eks 1
Hanna fikk det til.

Så gøy var det å padle, viser Kine, Idunn og Hanna

Kine fikk kalde føtter av å padle barbeint. Men ikke
kalde føtter av å padle!

Trafikkork i fjæra! Idunn ordner opp.

NFUs lekne “fargesteiner” kan brukes, da alltid utfallende
slik at de sprenger formatet. (Eks. 1)

Fargesteiner

Andre designelementer
Med dobbelkajakk kunne Yvonne få kjøre kajakk med ledsager Elin.

Uti med deg Kine, sa kurslederen fra DNT, og dyttet
kajakken ut i vannet.
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Natursti
Tekst: Ane Børrud • Foto: Truls Thirud

I midten av september, da bladene begynte å bli gylne og
høsten sto for døra, inviterte vi til natursti på Sognsvann.
Som i fjor. For andre gang. Snakker vi igjen om en ny tradisjon?
Skal vi tolke etter oppmøte og entusiasmen, er svaret: Ja!

Tyra kjører Vidar. Rullestoler er det nest beste Tyra vet. Vogner er

Teamwork med team Maridalsveien.

Vidar, Hans Martin og Camilla.

Marion og Kari er perlevenner.
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Vidar ler av Albin.

Følg oss på Facebook!
NFU Oslo har egen Facebookgruppe. Her publiserer
vi fortløpende saker vi mener har interesse for våre
medlemmer. Og vi legger også ut informasjon om
våre arrangementer. Lik oss – og del sakene våre!

Jubileumskonferanse
i Bergen
NFU feirer 50 år i år. Som dere så på side 5, skal
NFU Oslo sammen med NFU Akershus ha en
storslått 50-årsfest 18. november. NFU Sentralt
markerer jubileet med en stor jubileumskonferanse
I Bergen i slutten av oktober. Det er satt sammen et
spennende program, med alt fra statsminister Erna
Solberg, forskere og en biskop. Men ikke minst skal
vår egen Anne-Margrethe Brandt, aktivt medlem
i Ullern lokallag og Oslo Fylkeslag i en årrekke,
samt medlem av NFUs sentralstyre 1970-73, gi et
historisk tilbakeblikk på NFU.

Hvordan få seg kjæreste?

det aller beste.

Og hva er egentlig forskjellen mellom å være venner
og å være kjærester? Dette og mye mer snakket vi
om på temamøtet vi hadde før påske om seksualitet
og samliv.
Innledere var Peter Zachariassen, psykologspesialist ved avdelingen for nevrohabilitering på Ullevål,
og Bente Ellinor Strømberg, vernepleier og veileder
ved habiliteringstjenesten samme sted. Det var en
flott kveld med bra innledere og mange engasjerte
NFUere.

«Et godt hjem ?»
Var tema møte på NFU
Oslos årsmøte
Vidar, Albin, Anne-Sophie, Tyra og Ane.

Berit Ovesen fortalte om sine erfaringer med å
etablere et godt hjem for sin datter Sigrid. Hun var
arbeidende styreleder i Tamino A/S i syv år (se:
Tamino.no). Et foretak etablert av foreldre for å
bygge boliger for en gruppe unge utviklingshemmede. Berit delte sine erfaringene som foreldregruppa
i Tamino gjorde seg. Det var en lang prosess
med å finne tomter, etablere gruppe, kamp om
bruksendring og finansiering. Boligene ble til slutt
bygget på Nordre Ammerud Gård. Dessverre ble
ikke alt som familien hadde håpet. Et godt hjem er
mer enn en fin leilighet. Hun reflekterte mye over hva
som kreves av omsorgstjenestene for at en bolig
skal bli et godt hjem. Dessverre fikk ikke datteren
hverken arbeid eller tjenester som var tilpasset
henne – og som hun kunne trives med. Du kan lese
om Sigrid på Facebook ‘Livet mitt som Sigrid’. En
av konklusjonen vi i NFU kan like er at vår kamp om
små bofellesskap er viktig.

Hans Martin og Camilla.
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Av Ane Børrud

Av Helene Knævelsrud

Akil Asgar er daglig leder i XTIL, et firma
som lager og selge bunader. 2,5 prosent av
overskuddet etter moms gir de til veldedighet.

Innvandrerbefolkningen i Oslo utgjør 23
prosent av befolkningen. NFUs motto er et
«samfunn for alle», men når vi ser på våre
medlemmer, har svært få innvandrerbakgrunn. Her ligger det et stort potensiale
for flere medlemmer, nye perspektiver og
en åpnere organisasjonskultur!

– Bunader er en norsk tradisjon, og vi ønsker å gi penger
tilbake til en norsk organisasjon som gjør noe bra, sier
Akil.
Han hadde noen i tankene, men så fikk han et tips.
– Siv Presthus var vår første kunde. Hun kjøpte bunad
til seg selv og sine to døtre. Så jeg spurte henne hvem
hun kunne tenke seg skulle få pengene.
Siv, som er medlem hos oss, foreslo NFU Oslo.
– Når vi fant ut om dere, så synes vi det var veldig bra,
fortsetter Akil.
I midten av april tikket 1500 kroner inn på kontoen vår
i NFU Oslo. Pengene brukte vi på arrangementet «Hest
er best» på Alna ridesenter (se side 3). Vi sendte en mail
til Akil i ettertid, med litt info om hva pengene gikk til, og
bilde av barn og unge på hesteryggen.
– Det er godt å vite at pengene går til noe bra, synes
Akil.
Så han ga oss en ny donasjon. Rett før ferien fikk vi
denne hyggelige e-posten: «Vi har igjen kr 1500 til å gi
til veldedighet av pengene vi har fått inn akkurat nå av
bunadene vi har solgt. Vi har tenkt å donere dette til dere
igjen, synes at en bra ide så vi vil gjerne at dere gjør noe
lignende igjen. :) Jeg matcher beløpet personlig og gir
i tillegg kr 1500. Til sammen får dere kr 3000».
Og han har ikke tenkt å gi seg med det.
– Vi har igjen penger som vi skal donere, og dem har
vi igjen tenkt å gi til dere, forteller han.
Vi i NFU Oslo er veldig glade for at Akil og XTIL gir oss
penger. Vi bruker dem på aktiviteter for medlemmene
våre. Og en ting er iallfall sikkert: En så god NFU-venn
som Akil blir i alle fall invitert på bursdagsfesten vår
i november!
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Derfor holdt NFU Oslo en workshop om inkludering
av etniske minoriteter 12. september i år, med mål om
å utfordre oss selv og få noen verktøy for inkludering.
Helene T. Strøm-Rasmussen, sosialantropolog og
rådgiver i NFU, ledet deltakerne gjennom programmet.
Deltakerne fikk luftet tanker og idéer om hvor
inkluderende NFU Oslo og lokallagene er i dag.
Blant annet svarte vi på 15 spørsmål om hvordan vi
selv ble mottatt som nye medlemmer i NFU og hva vi
mener lokallaget gjør for å fremme integrering. Tema
som ble diskutert var: «Hvorfor er inkludering viktig?»
«Er vi klare til å satse på inkludering?» «Hvordan
gjennomføre inkluderingsarbeidet?»
Det ble diskutert at NFU Oslo ønsker å ha en
medlemsmasse som gjenspeiler sammensetningen
av befolkningen fordi vi ønsker medlemmer som kan
bidra med sine ulike erfaringer og fordi vi mener vi
har noe å tilby til alle mennesker med utviklingshemming og familiene deres, både interessepolitisk og
i form av sosiale arrangementer. I løpet av workshopen
forsøkte vi å komme frem til tiltak på ulike nivå som
kan gjøre oss til en mer inkluderende organisasjon.
Tiltakene handlet om organisasjonskultur, rekruttering
og inkludering. Noe av det som ble diskutert kan bli til
spennende arrangementer neste år.
Hvis du har gode idéer eller tips til hvordan NFU Oslo
kan bli mer inkluderende og rekruttere medlemmer
med alle slags bakgrunner, så send gjerne dine forslag
til styret i NFU Oslo!
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Styret i NFU
Alle vi i styret i NFU Oslo fylkeslag har
svart på disse spørsmålene:

1: Hva jobber du med?
2: Hvorfor er du medlem?
3: Hvorfor vil du sitte i styret?
4: H
 vilke saker er viktig for
deg når det gjelder utviklingshemmede?
Ane Børrud er leder i NFU Oslo,
45 år og bor i Gamlebyen.

1: Jeg er redaktør i et fagblad som
heter Arbeidsmanden.
2: Fordi datteren min på 13 år har en
sjelden utviklingshemning. Og fordi
det er masse bra folk i NFU, som
jobber med mange viktige saker for
utviklingshemmede:)
3: Jeg tenker at alle som har mulighet
til å ta en tørn for å jobbe for at utviklingshemmede i Oslo får det de
har krav på, bør gjøre det. Og nå tar
jeg min tørn.
4: Inkludering på skolen, fritidstilbud
og ikke minst bolig.
Truls Thirud er nestleder,
57 år og bor i bydel Nordre Aker.
1: Jeg jobber med å lage
data-programmer for Statens
vegvesen.
2: Jeg har en voksen datter Camilla
(28 år) som har en multifunksjonshemming. Etter at hun ble voksen
har vi oppdaget at det er mange
ting som kan forbedres når det
gjelder det å skaffe en ålreit bolig
og bo i for henne.
3: Jeg vil gjerne bidra til bedre levekår
for mennesker med utviklingshemming. Det er mye å ta tak i, så her
må flest mulig bidra, synes jeg.
4: Akkurat nå er det dette med bolig
og gode hjem som jeg brenner
mest for. Å jobbe for at mennesker
med utviklingshemming får delta
overalt i samfunnet er også viktig.
Idunn Bøyum er sekretær i styret,
56 år og bor i bydel Grorud.
1: Jeg er høgskolelektor på Høyskolen
i Oslo og Akershus.
2: Jeg er medlem fordi NFU er den
viktigste organisasjonen innenfor
dette området. Det er spesielt NFUs
interessepolitiske oppgave det er
viktig å støtte.

3: Det å være styremedlem gir meg en
mulighet til å være med å påvirke
beslutninger som får konsekvenser
for mennesker med utviklingshemming og deres familier.
4: Jeg er spesielt opptatt av gode og
relevante tjenestetilbud som skal
være tilpasset den enkelte.
Frode Hauglin er økonomiansvarlig, 46 år og bor i Nittedal.

1: Økonomi
2: Fordi jeg ønsker å støtte alle de
viktige sakene NFU jobber med.

3: Jeg vil hjelpe til med å holde god
oversikt over økonomien til NFU
Oslo slik at vi kan få til mange og
gode aktiviteter for medlemmene
våre.
4: Utdanning, arbeid og NFUs
internasjonale solidaritetsprosjekter.
Olav Grimdalen Jr er styremedlem, 48 år og bor i Stovner bydel, i
Tangerudbakken borettslag

1: Oslo Kommune.
2: Jeg har vært medlem siden 1998.
Lokallag først, så fylkeslag. Jeg er
opptatt av de tingene NFU jobber
med.
3: Viktig å få med seg sakene man
brenner for.
4: Et sted å bo og en meningsfull fritid.
Helene Knævelsrud er styremedlem,
33 år og bor i Ullern bydel.

1: Jeg er forsker på Radiumhospitalet.
Jeg bruker bananfluer til å forske på
grunnleggende kreftmekanismer.
2: Jeg er medlem av NFU fordi
sønnen min på 5 år har en sjelden
genfeil som gir utviklingshemming.
Det er viktig for oss som familie å
være i kontakt med andre i samme
situasjon. Det er viktig å være med i
en organisasjon som arbeider for at
mennesker med utviklingshemming
skal ha gode liv!
3: Jeg vil gjerne bidra til å skape gode
arrangementer for medlemmene i
NFU Oslo. Jeg vil også engasjere
meg i det politiske arbeidet til NFU.
4: Jeg er opptatt av opplæringstilbudet i barnehage og skole, gode
aktiviteter på fritiden og at familien
blir ivaretatt. Jeg er også opptatt
av alternativ og supplerende
kommunikasjon (ASK).

Gry Brandsnes er styremedlem,
45 år og bor på Sagene i Oslo.
1: Jeg jobber med organisasjonsutvikling.
2: Fordi jeg ønsket tilhørighet til et
miljø som kan relatere seg til min
livssituasjon og min familie sin
hverdag, med både opp- og nedturer.
3: Jeg ønsker muligheten til å bidra
til at alle mennesker i vårt samfunn
skal bli behandlet likeverdig og å
leve likeverdige liv, med de samme
rettigheter som alle andre.
4: To av de er rett til tilpasset og
inkludert skolegang og rett til jobb.
Dette følger jeg er en viktig del av
menneskets verdighet.
Lisbeth Hansen er styremedlem,
40 år og bor på Nordstrand
1: Utdannet tannhelsesekretær.
2: Jeg vil være med i en organisasjon
som har mange medlemmer og
jobber sammen for å gjøre livet
bedre for utviklingshemmede.
3: Jeg ønsker å være et aktivt
medlem og gjøre en innsats for
medlemmene i Oslo.
4: En god skolegang, et trygt og
godt sted å bo og muligheten til å
bestemme over sin egen fritid.
4: Gå på kino og konsert. Lese bøker
og være med venner.
Anders Moholt er vara til styret,
47 år og bor i Bjerke bydel.
1: Frukt
2: Synes det var spennende.
3: Ble spurt om jeg ville sitte i styret.
4: TT-kjøring.
Marion Risa er vara til styret,
50 år og bor på Berke
1: Sjefredaktør for Ervaldavisen.
Jobber i Tonsen kirke.
2: Utviklingshemmede skal ha de
samme rettighetene som alle andre.
3: Overtok for faren min da han
sluttet.
4: Likt betalt for likt utført arbeid.
Alle skal bli behandlet på samme
måte uansett om de har en
funksjonshemning eller ei.
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Mer informasjon
Annonser

Eks 1

Presentasjoner

Minneord
Forside
Oppslag

Brosjyrer

Brevark
Konvolutter

Postale trykksaker
Papir

Bruk av bilder
Hovedfarger
Sekundærfarger

Farger

Riktig bruk
Unngå enkle feil

Logo

Hvorfor er proﬁlen viktig?
Elementene i proﬁlen

Om proﬁlen

Harald satt i styret i NFU Oslo fylkeslag i over 20 år. Han
var leder i flere perioder. Men også i de periodene da
fylkeslaget sto uten leder, tok han på seg ansvar. Han
hadde et sterkt ønske om at NFU Oslo skulle være et
sterkt og oppegående fylkeslag.
Harald var ikke bare engasjert i fylkeslaget. Han meldte
seg også til å være vår representant i styret i SAFO
Sør-Øst, der han la ned et stort arbeid for at utviklingshemmede skulle være på radaren i helseforetaket. Dette
engasjementet for at utviklingshemmede skal bli sett og
hørt i helsevesenet gjorde at han også tok på seg vervet
som representant i brukerrådet på A-HUS. Dette vervet
hadde han fram til begynnelsen av februar i år.
Også skole var et av Haralds hjertesaker. Han jobbet
både som lærer og inspektør, noe som tilførte NFU
Oslo en unik innsikt i skolesystemet i Oslo. Et eksempel
er hans innsats under skolereformen Reform 94. Før
denne reformen hadde flere utviklingshemmede fått
muligheten til å gå flere enn tre år på videregående
skole. Nå lå denne muligheten i fare. NFU mobiliserte
som organisasjon, og i Oslo var det Harald som var
krumtappen i arbeidet med å sikre at utviklingshemmede kunne få mulighet til å søke om å gå inntil fem år på
videregående. En kamp som ble kronet med seier.

Andre designelementer

Skriftsnitt

Det startet da sønnen Hans ble
født i januar 1975, med Downs
syndrom. Seks uker etter
meldte Harald og kona Aashild
seg inn i NFU Oslo. Her fant de et fellesskap med andre
foreldre, og Harald et sted å bruke sitt samfunnsengasjement. Han brukte ikke sitt overskudd bare til å gjøre
hverdagen bedre for sin egen sønn, men jobbet for at
alle som ikke kunne tale sin egen sak, skulle få en bedre
hverdag.

Harald satt også tre perioder i rådet for funksjonshemmede, som det het den gang, i bydel Stovner.
To av periodene var han leder av rådet. Totalt 12 år var
han med i rådet i bydelen. Det står det respekt av.

Fargesteiner

Andre designelementer

Harald Korsgaard døde av
kreft 27. februar i år. Han
var en hedersmann, med et
sterkt og ikke minst langvarig
engasjement for NFU sitt
arbeid i Oslo og i bydel Stovner.

Med bydelsreformen i Oslo på slutten av 1980-tallet,
kom bydelslag i NFU. NFU Stovner lokallag ble etablert,
og her gjorde Harald en stor innsats. Han var leder på
nesten hele 1990-tallet, og gjorde en innsats politisk
for utviklingshemmede i bydelen. Han etablerte et bra
samarbeid med bydelsadministrasjonen, ved å bruke
sine diplomatiske sider og gode evner til å formulere seg.
NFUs lekne “fargesteiner” kan brukes, da alltid utfallende
slik at de sprenger formatet. (Eks. 1)

Fargefelt
Fargesteiner
Tekstbokser

Harald Korsgaard
31. mai 1938 – 27.februar 2017

Men det medlemmene i Stovner lokallag kanskje husker
best, er alle de fantastiske medlemsturene Harald var
med på å dra i gang. Harald var en fjellets mann, og
valgte å bli ledsager på de lange fjellturene da laget var
på de årlige høstturer til fjells.
Harald vil også bli husket for sin banebrytende innsats
for at Tangerudbakken borettslag ble etablert. Som så
mange andre foreldre opplevde Harald og Aashild at
bo-tilbudet Hans fikk av kommunen var uakseptabelt.
Etter et møte med bydelen helt på tampen av 2004, satt
de seg ned med ideen: Vi må bygge et hjem til Hans.
Sammen med andre foreldre. Hvem er med?
Harald satte i gang. Han satte seg inn i hva som måtte
gjøres. Fant en egnet tomt, utbygger, etablerte kontakt
med Husbanken, kommunen og bydelen. Sommeren
2006 sto Tangerudbakken ferdig. Hans kunne flytte inn
i et eget hjem, sammen med seks andre personer med
utviklingshemming.
Tangerudbakken borettslag var et pilotprosjekt i Oslo.
Et prosjekt som ble vellykket ikke bare for Hans og hans
naboer som fikk et eget hjem, men et prosjekt som flere
pårørende har kopiert i ettertid.
Harald delte NFU sin filosofi fullt ut. Målet var et samfunn
for alle. Hans store engasjement ble satt ut i praktisk
arbeid, nøye og pliktoppfyllende. I en mannsalder gjorde
Harald en enorm innsats for utviklingshemmede i Oslo.
Vi lyser fred over hans minne.
På vegne av NFU Oslo
Ane Børrud
leder

Kontaktinformasjon NFU Oslo fylkeslag: tlf 22 39 60 51. Epost: oslofylkeslag@nfunorge.org. Adresse: Youngstorget 2, 7. etg, pb 8954 0028 Oslo

