
 

 

 

Mandag 29. november braker det løs! Funkisuka varer hele uke 48, og avsluttes med grand 

finale fredag 3. desember, på selveste FN-dagen for funksjonshemmede. 

Vi gleder oss enormt til mange spennende og engasjerende arrangementer! 

Her er en foreløpig plan for uka: 

• Mandag 29/11 – Vi erklærer Funkisuka 2021 for åpnet, og det blir filmpremiere! 

Vi lanserer årets kampanjefilmer og snakker om hvorfor kampanjeuka er viktig. 

  

• Tirsdag 30/11 – Quizkveld 

Lansering av nye menneskerettighetsnettsider med quiz. 

  

• Onsdag 1/12 – Julekalenderstart 

Vi åpner den første luka i den digitale julekalenderen og snakker om 24 gode grunner 

til å endre samfunnet. 

  

• Torsdag 2/12 – Barnas dag 

HBF og Redd Barna snakker om hvordan fordommer skaper utenforskap som varer 

hele livet. 

  

• Fredag 3/12 – finale og høydepunkt! 

Vi følger med på og gleder oss over alt som skjer over hele landet! 



 

Her er noe av det som står på planen i regionene så langt:  

• Region Øst markerer 3. desember i Fredrikstad sammen med NHF Fredrikstad. 

  

• Region Oslo gjennomfører et større arrangement på Tøyen Torg – samarbeid mellom 

bibliotekene, skolen, næringslivet og frivilligheten på Tøyen. 

  

• Region Oslofjord Vest skal ha et arrangement i Sandefjord på kveldstid og i Drammen 

på dagtid. 

  

• Region SørVest planlegger en dagskonferanse i samarbeid med det kommunale rådet 

for funksjonshemmede i Bergen 2. desember, med Lippestad og Alexander Petersen 

og byråder på plakaten. Hele helgen 3.–5. desember blir det Fest og protest på Hotel 

Norge, med mellom 25 og 30 tillitsvalgte fra de fleste lokallagene i regionen. 

  

• Region Trøndelag skal gjennomføre flere digitale samtaler. 

  

• Region NordVest inviterer til digital lounge med unge voksne i målgruppen, og 

deretter fysisk lounge som streames den 3. desember på Waterfront Hotel i Ålesund. 

  

• Region Innlandet får vi snart høre mer fra. 

  

• Region Agder står ansvarlig for lansering av julekalenderen, og skal også invitere til 

en samtale mellom ledelsen i Stormberg og en kjendis. 

  

• Region Nord-Norge gjennomfører funkisuke gjennom hele uka, med mangfold og 

likestilling: frokostmøter og aktivitet sammen med handelsnæringen i Tromsø, 

muligens også i Alta og Nordland. 

Ikke glem å følge med på NHFs og regionenes Facebook-sider for å få med deg alt det flotte 
og spennende som skjer! 
 
Bli med du også! 
Vil du også være aktiv gjennom Funkisuka, markere 3. desember og/eller gjennomføre din 
egen Funkisuke-samtale? Les mer om hva du kan gjøre på nettsidene våre. Vi legger snart ut 
mer av årets Funkisuke-materiell og en enkel tipsliste for å gjennomføre samtalene, så følg 
med på våre nettsider og på Facebook. 
 

https://nhf.us19.list-manage.com/track/click?u=ec1dc3319062786f33f4125cb&id=8f79e0156f&e=bfffc948e2
https://nhf.us19.list-manage.com/track/click?u=ec1dc3319062786f33f4125cb&id=8435d645ec&e=bfffc948e2

