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VELKOMMEN TIL JULEMØTE  

PÅ KILDE GJESTGIVERI, LØTEN 

 
FREDAG 26. NOVEMBER 2021 KL. 18.00 

Tor Karset synger og forteller 

 

Det blir servert juletallerken med øl / 

vin eller mineralvann, etterfulgt av 

dessert og kaffe. 

GRATIS!!!!!! for medlemmer.     

EGENANDEL for ikke medlemmer  

kr. 200 person som betales ved inngang.  

Bindende påmelding innen 21. november til:  

 Birger Helstad tlf.  951 85481 

I tillegg til kontanter blir det også mulig å betale med Vipps. 

Vippsnummeret er: 718263. 

På grunn av smittefare blir det heller ikke loddsalg denne 

gangen. 
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Hei alle sammen! 
  

Nå er tiden inne for å avslutte før 
julehøytiden settes inn.  
Må si jeg er veldig fornøyd med å ha 
gjennomført arrangementer denne 
høsten sammen med flere av Dere i 
«gamlefylket» Hedmark.  
Håper at mange av Dere vil delta på 
Kilde Gjestgiveri, Løten den 26. november 2021 og dersom 
det er noen dere kjenner som ikke er medlem av NORILCO 
tross tilsvarende sykdomsutfall prøv å få disse også med på 
Kilde Gjestgiveri i Løten. Kanskje de etter hvert ønsker å 
være i lag med oss ved senere anledninger også!  
Da vi ikke blir «kvitt» pandemien med det første så må vi ta 
hensyn til hverandre på julemøte og holde avstand og 
benytte oss av antiback. Vi ha fått dette til tidligere – så vi 
klarer det også denne gangen.  
NORILCO sentralt arrangerte ledermøte og avholdt 50-års 
jubileum på Gardermoen i oktober måned. Her var det 
deltagelse fra hele Norges land. Veldig koselig 
arrangement og mimring av 50 års eksistens av 
pasientforeningen NORILCO. Knut Ellingsen var en av flere 
som fikk startet en pasientforening for oss og jobbet for en 
bedre hverdag for oss alle med blant annet 
bandasjemateriell som vi får dekket mot en egenandel som 
øvrige og hjelper oss med å jobbe aktivt i departement som 
lager regler som alle må forholde seg til. Det er veldig godt 
å ha en trygg pasientorganisasjon i ryggen som jobber for 
våre rettigheter for at vi skal ha en god livskvalitet tross 
sykdomsforløp med det å få stomi/reservoar eller mage-
/tarmkreft.  
  
  
Inger Johanne Heggelund 
Leder 
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MEDLEMSPLEIE 
 
 
Den viktigste oppgaven for oss som distriktsavdeling i 
NORILCO er å gjøre hverdagen enklere for medlemmene. 
Først og fremst dreier det seg om å gjøre hverdagen med 
stomi, reservoar og lignende enklere. 
Dernest er det den sosiale biten, et avbrekk i hverdagen. 
Medlemsmøtene er et av våre viktigste tiltak. 
Her møter du gode venner, som ofte har erfaringer du ikke 
finner noe annet sted.  
Har du et problem knyttet til diagnosen, er det sikkert noen 
som har erfart det før. 
Dessuten har vi som regel dyktige stomisykepleiere til stede 
på møtene. Stomisykepleierne informerer om nyheter og 
svarer på spørsmål. 
De har ofte vareprøver tilgjengelig. 
 
Det første medlemsmøtet 
på nyåret vil finne sted i 
Elverum i slutten av januar 
eller begynnelsen av 
februar. 
Jentene på Helseartikler 
vil være vertskap, og har 
med seg representant fra 
en importør.  
«Øss i Milla» vil komme i 
postkassa di med 
invitasjon i god tid før møtet. 
 
 
 



4 
 

Storbyens mysterier. 
 
Det dypt religiøse amish-folket lever som kjent slik man 
gjorde for hundre år siden – uten biler, TV, radio, 
videospiller og det meste som hører moderne hverdag til. 
Derfor var amish-gutten og hans far passe storøyde da de 
besøkte et kjøpsentere i byen for første gang. 
Det som særlig forundret dem, var to 
skinnende sølvblanke vegger som 
skled fra hverandre og deretter 
sammen igjen. 
-Hva er det for noe, far? spurte 
gutten. 
Faren, som aldri hadde sett en 
heisdør, svarte: -Min sønn, noe slikt 
har jeg aldri sett før. Jeg aner ikke 
hva det er. 
Mens de stirrer forunderlig på 
innretningen kom en tjukk gammel 
dame kjørende i rullestol. Hun stanset 
foran den bevegelige veggen og trykket på en knapp. Døren 
åpnet seg, og damen rullet inn i et lite rom. 
Så lukket døren seg mens en loddrett rekke knapper 
begynte å blinke – lyset forflyttet seg fra nederste tallet, 1, 
opp til 8, som var øverste. Og deretter ned igjen. 
Og ut kom en smellvakker ung blondine. 
Faren sa lavt til sønnen sin:  

-Gå og hent mora di, gutt. 
 

Styret i NORILCO Hedmark 2021: 

Funksjon Navn Mobil e-mail 
Leder Inger J. Heggelund     951 82661 inj-gun@online.no 
Nestleder Birger Helstad   951 85481 anne-birger@fam-helstad.com 
Kasserer Svein Lillehovde 928 33942 svein.lillehovde@gmail.com 
Sekretær Kjell Erik Andersen 474 16306 kjerik-a@online.no 
Besøksleder Wenche Th. Rønningen 975 28815 
Styremedl Paula Kristine Alfsen         977 30270     johnnyalfsen@hotmail.com 
Styremedl. Gunnar Nordsveen 957 09096 g.nordsveen@live.no    
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