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Vinner tar alt
”Kjenner du en ildsjel innen idretten som fortjener en påskjønnelse?”
Spørsmålet har utover høsten vært stilt i beste sendetid på rikskanalen av
to profilerte idretts-TV-kjendiser.
Jeg skulle gjerne sett at spørsmålet lød ”Kjenner du en ildsjel som
fortjener en påskjønnelse?”
For all del. Jeg vil ikke underslå at det er mange ildsjeler innen idretten som
gjør en fantastisk jobb, ofrer alt engasjement i idrettslaget sitt og legger
til rette for at alle skal ha glede av idretten – unge som eldre. De gjør en
kjempeinnsats – og fortjener honnør og ære for det. Og jeg skal heller ikke
underslå den nytten mye av idretten har for folkehelsen.
Idrett er i tillegg en viktig aktivitet for mange grupper; som aktiv utøver
på mange nivåer, som en del av ens fritidsaktiviteter, eller at man har nytte
og glede av den på annet vis. Reportasjer i denne og andre utgaver av
Under Lupen forteller om noe av det.
Jeg er litt sportsidiot. Jeg slapper gjerne av med en fotballkamp og synes
at lyden av vintersport på TV´n i helgene er godlyd. Det gir assosiasjoner
til radiolyd i glade ungdomsår. Det var den gangen stort sett all idrett ble
spilt på amatørenes arena. Den gangen da enda mindre ville skjedd uten
ildsjelene.
Likevel...
Bildet av idretten som skyver ildsjelene foran seg i sin hyllest av seg selv,
stemmer liksom ikke helt med de idealene som burde danne grunnlaget for
all frivillig innsats.
I mange år har jeg hatt nær kontakt med arbeidet som utføres av frivillige
lag og foreninger. Jeg har sett på nært hold den enorme innsatsen til mange
ildsjeler. Det har vært ildsjeler som har kjent på kroppen hva det koster å
ha idealer og ville noe, selv om ressursene de har hatt å rutte med har vært
små – fryktelig små – mens hyllesten fra verden rundt uteble. Og det er
riktig at den innsatsen og offerviljen de dedikerte frivillige ildsjelene legger
for dagen, fortjener sin forestilling i Oslo Spectrum. Men det gjelder langt
flere enn bare de som gjør en innsats for idretten.
Det burde kommet fram i sterkere grad enn det gjør, at brød og sirkus
ikke er nok – likevel.
Men idretten har mange og store ressurser. Den har midler og den har makt
- og media med seg på laget.
Den er en vinner.
Og vinner tar alt.
Jeg ønsker ALLE ildsjeler, og alle medlemmer og de som støtter LUPEs
arbeid, en Fredelig og God Jul, en god avslutning på året som er gått og et
Godt Nytt år å virke i!
Jann-Oskar Granheim
redaktør

Materiellfrist neste nummer:
1. mars 2010
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Nok en vellykket tur i regi av Oddny Lillevik

Sensommertur til
Høversjøfløyta ved Hurdalsjøen
Lørdag 30. august satte en glad gjeng fra Lupe Oslo/
Akershus med Ragna Ringsdals dagsenter som
utgangspunkt turen mot Høversjøfløyta ved Hurdalssjøen.
Som vanlig når Lupe skal på tur var været på vår side.
Vår etter hvert faste sjåfør Tove Mette var med på å gjøre
turen behagelig og vellykket. De praktiske utfordringene
er aldri noe problem for henne. Alt går rolig og greit for
seg. Hun er blitt en verdifull del av gruppa.
Ved Høversjøfløyta ble vi møtt av keramiker Trond
Rastad som ønsket oss velkommen. Det var salg av
kunsthåndtverk av Pottemakeren og gjesteutstillere, og
som vanlig ble lommebøkene til noen av oss noe slankere.
Det var mye fint å se.

Over: Sommersolkos ved Hurdalsjøen. Under. Sommerkoteletter på grillen hører med for å gjøre dagen komplett.

Sangeren Kristin Seim Buflod og fortelleren Marit tok oss
med inn i Alf Prøysens verden. At dette falt i smak, var det
ikke vanskelig å se på mange av deltakerne som nynnet
med på mange av sangene som de tydelig kjente igjen.
Mitt i blinken!
De av oss som ønsket, fikk deilig rømmegrøt med saft
og de andre fikk grillmat samt kaffe og kake. Alle ble
fornøyd. At fasilitetene ikke var helt på topp, ødela ikke
for stemningen, og alle fikk med seg det de ønsket og fikk
utført de nødvendige ærender. Godt er det at holdningen
til å gi hverandre en håndsrekning når det trengs alltid
er på plass! Hyggelig var det også å treffe kjentfolk som
hadde flyttet ut av Oslo.
Nok en gang hadde Oddny stått i bresjen for en vellykket
tur! Tror ikke alle er klar over alt arbeidet som ligger bak
et slikt arrangement. Det er bestillinger og avbestillinger
og stadige endringer. Oddny får det til! Takk!!
Truls og Unni

RETTELSE!
VINTERFESTEN I TELEMARK

I forrige nummer oppga vi feil dato for vinterfesten 2010 som kommer i stedet for
høstfesten vi måtte avlyse/flytte p.g.a. arrangementskollisjoner.
RIKTIG DATO ER LØRDAG 27.FEBRUAR 2010.
Invitasjon blir sendt alle medlemmene i Telemark.
Hilsen styret i Telemark fylkeslag.
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NOTODDENLEKENE 2009
Vellykket friidrettsarrangement nok en gang!
Av Ivar Tolstad

De 22. ”Notoddenlekene” gikk av stabelen i idrettshallen
på Notodden 24. oktober med stor og god deltakelse
fra hele Telemark og noen fra andre fylker. På grunn av
kollisjon med et stort musikk- og dansearrangement for
utviklingshemmede i Midt-Telemark om kvelden samme
dagen, var det noen færre deltakere i år enn i fjor, men
stemningen, humøret og idrettsgleden var like stor som
før i den ganske så store og fargerike gjengen som møtte
opp. Mange har vært med på alle de 22 lekene.
Neste år får vi håpe at arrangementskollisjon unngås.
Et annet problem er at kommunene slett ikke bestandig
er så flinke til å få ut informasjon til boligene og de
utviklingshemmede, dessverre.
Notoddenlekene selv har ikke lov til å ha et register
over aktuelle deltakere, så en er prisgitt kommunenes og de
ansattes velvilje for å få deltakere. Synd!
Årets leker var atter en gang meget vellykkede, og Notodden
bymusikk spilte opp som vanlig under innmarsjen og med
fanfareblåsere under medaljeutdelingene.
Han som hoppet 30 cm. i lengde var like stolt og glad
som han som hoppet to meter. Det er ekte idrettsglede det,
og alle fikk i hvert fall bronsemedaljer. Det viktigste er jo
å være med og skape fellesskap og glede.
Etter det cirka 5 timer lange arrangementet var det stor
bankett på hotellet i byen med god mat og dansehæla i
taket! Klart en må feste etter en slik konkurransedag, og
det var nok mange trøtte, fornøyde deltakere og ledsagere
som sovnet blidelig i sine senger den kvelden med gode
minner om flott innsats og en stor opplevelse!
En stor takk til Snøgg friidrett og deres gode sponsorer
og hjelpere som til de grader stiller opp og lager en
stor og minnerik dag for de utviklingshemmede/
funksjonshemmede deltakerne. ”Og det blir vel de 23.
lekene neste år”, sa en blid deltaker.
Stemingsbilder fra Notoddenlekene.
Det er høytid når Notodden bymusikk ledsager deltakerne inn i hallen. De fleste på dette bildet er medlemmer
av LUPE.
I midten: Tidligere kultursjef i Notodden(nå rådgiver)
Egil Rye-Hytten og ordfører Lise Wiik flankerer LUPEmedlem og glad deltaker Eivind Kvålen (sønn av Anne og
Ivar Tolstad).
Underst: Noen av Notoddendeltakerne under innmarsjen
i hallen.
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Historisk dag i Kristiansund
Av Harald Hansen, fylkesleder i LUPE Sogn og Fjordane

Torsdag 05.11.2009 var ein svært spesiell dag for dei som møtte fram på stiftelsemøtet til stiftinga
Familiesenteret i Kristiansund.

Grete åpner stiftelsemøtet og informerer om arbeidet som har blitt gjort. På bildet ser ein Grete Reitan (ryggen
imot,) Nora Kornes Wråle (Kristiansund Kommune), Bjørn Michelsen (økonomikonsulent), Arvid Hungnes( LUPE
M&R), Harald Hansen (LUPE S&Fj.), Aslaug Koksvik (prosjektleiar) .
Møtet var resultatet av eit omfattande arbeid som Grete
Reitan begynte på i 2006 etter at ho opplevde mangelen på
eit fagsenter, der familien og den utviklingshemma vart sett
i fokus.
Grete har sidan 1999 utgitt bladet Marihøna, og gjennom
dette bladet mottok ho mange signal på at eit fagsenter for
barn og unge med Downs syndrom var nødvendig.
Allereie frå første dag var Kristiansund kommune svært
positive til prosjektet og ved hjelp av støtte frå næringsfondet
i kommunen, eigne midler, støtte frå Ups and Downs
Nordmøre og fylkeskommunen kunne Grete starte på det
omfattande arbeidet med å få til dette prosjektet.
Ein brukarundersøkelse i 2007 viste at det var eit stort
behov for eit slikt senter, dette gav Grete styrke til å
fortsette dette arbeidet. Ho fortsatte arbeidet åleine fram
til 2008, då Autismeforeningen i Norge gjekk inn og
støttet arbeidet hennar, og seinvinteren 2009 kom LUPE
Møre og Romsdal med i prosjektet. Det vart nedsett ei
styringsgruppe som skulle arbeide med prosjektet fram til
stiftelsen. I styringsgruppa deltok det medlemmer frå LUPE
Møre og Romsdal, Autismeforeningen i Norge, Ups and
Downs Nordmøre, i tillegg til representanter frå kommuna
og fylkeskommunen.
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Sommaren 2009 vart det bestemt at LUPE Sogn og Fjordane
og LUPE Trøndelag ville gå inn i dette prosjektet og støtte
det vidare arbeidet.
Arbeidet som styringsgruppa la ned førde til at stiftinga vart
offisielt stifta denne dagen.
Stiftinga har som formål å etablere, drive og videreutvikle
et senter for barn, unge og voksne med behov for spesielle
tilbud, deres foresatte, søsken og andre nærpersoner, samt
fagfolk mfl som arbeider med disse.
Vidare står det at tilbudet skal ha fokus på livskvalitet
gjennom mestring av hverdagen og hjelp til planlegging av
overgangene mellom livsfasene, og at ein vil arbeide for
kompetanseheving, nettverksbygging og at opplevelser
skal stå sentralt i virksomheten.
Styringsgruppa la fram eit forslag til innhold i senteret som
bl.a omfatter:
– Kompetanseheving
– Kurs om diagnosen, rettigheter, språk og andre fagområder
– Veiledning og støttesamtaler
– Hjelpemidler
– Nettverksbygging
– Foresatte møter andre i samme situasjon

Grete Reitan signerer stiftelsedokumentet, mens Arvid
Hungnes, til venstre, og Arne Solbakken venter for å
signere dokumentet.

– Søsken møter andre som dem
– ”Den det gjelder” ser at det er andre som meg
– Opplevelser
– Foresatte: Hente seg inn igjen, motivasjon til videre
innsats
– Barn og unge: Utprøving av utfordrende fysisk
aktivitet
– Deltakelse, mestring og livsglede i fokus.
Tilbudet vil også inneholde sommeropphold, kurs for
støttekontakter, kurs og konferanser, avlastningsopphold,
butrening m.m.
Ein planlegg også at det skal opprettast fem stillinger for
utviklingshemmede ved senteret, med tanke på å arbeide
for ei betre integrering i arbeidslivet.
Familiesenteret skal bli eit landsdekkende tilbud, det skal
være eit supplemang til det offentelige tilbudet. Ein skal
arbeide for eit helhetlig tilbud rundt familien som inkluderer
fagfolk.

I styret for stiftelsen vart 3 representanter frå
organisasjonane innvald, dei var: Grete Reitan frå Ups and
Downs, Arvid Hungnes frå LUPE og Arne Solbakken frå
Autismeforeningen. Arne Solbakken vart vald til styreleiar
og Grete Reitan var vald til nestleiar.

På stiftelsemøtet møtte følgende frå LUPE: Harald Hansen,
Sogn og Fjordane; Arvid Hungnes, Møre og Romsdal;
Asbjørn og Kari Øyås Sandvik frå Trøndelag.
I tillegg møtte representanter frå Ups and Downs
Nordmøre, Autismeforeningen i Norge og kommunale og
fylkeskommunale representanter.

I styremøtet etter stiftelsemøtet vart det vald eit arbeidsutval som skal arbeide videre med prosjektet opp mot styret.
I arbeidsutvalet vart følgende valde: Grete Reitan, Harald
Hansen (LUPE Sogn og Fj.), Amy Baumann (konsulent),
Hanne Tengren (Autismeforeningen). I tillegg til desse er
det engasjert ein prosjektleder. Det er Aslaug Koksvik.

Foto: Turid Jahren

Gratulerer!
På siste styremøte lørdag den
17. oktober hadde vi i styret en
markering av at HARALD HANSEN
fylte 40 år den 23. oktober. Som
den beskjedne person han er, ville
han ikke ha noen blest om dagen.
Vi er alle glad for å få en ung
mann sammen med oss i styret
og syntes det var en selvfølge å gi
han en oppmerksomhet med en
pengegave i anledning dagen.
Vi ønsker Harald lykke til videre.
Landsstyret
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Samtidsdans, verken mer eller mindre...
Av Tore Gulbraar

Mennesker med utviklingshemming har mange forutsetninger
for å gi noe til andre gjennom et kunstuttrykk. Er du publikum
til f. eks. en danseforestilling i en sammensatt gruppe, blir du
berørt. Den kunstneriske kvaliteten ligger ofte i inderlighet og
ekthet i uttrykket.
På konferansen ”Utviklingshemning og habilitering” i Trondheim
stiftet vi bekjentskap med to forskjellige dansegrupper som på hver
sin måte hadde noe å si oss gjennom bevegelse og dans. Dette var
ikke noe lettvint og overfladisk, et sterkt engasjement preget dansen. Bak arbeidet kan ligger både måneder og års trening og perfeksjonering.
Fra Namsos kom ei gruppe med dansere som kalte seg Teater non
STOP. Gruppa består av 15 danser som alle har en utviklingshemning og 5 – 10 vernepleierstudenter fra HINT (Høgskolen i NordTrøndelag). Teatret er et samarbeidsprosjekt mellom HINT og
Namsos kommune. Teateret har daglig leder og to prosjektledere.
Denne dansegruppa består av personer med utviklingshemning og
vernepleierstudenter som er i praksis i en meningsfull sosial ramme.
Danserne er seg bevisst at de har et budskap å formidle om seg selv
og sine meddansere og deres plass i samfunnet. På den måten går
de rett inn i samfunnsdebatten og bruker teatret politisk. Skal mennesker med utviklingshemning bli tatt på alvor, må de også få muligheter til å vise seg fram.
Danselaboratoriet er ei gruppe som holder til i Trondheim og jobber innenfor det vi gjerne kaller samtidsdans. Danselaboratoriets
målsetting er å skape en arena for å lære, utforske og skape dans i
samtiden i møte med ulike mennesker. Det spørres ikke om du er
funksjonshemmet, utviklingshemmet, bevegelseshemmet eller er
innenfor andre grupperinger med merkelapper av ulikt slag.
Det som teller er lysten til å utforske hva dans er i møte med høyst
forskjellige mennesker. Gjennom et skoleår arbeider gruppen fram
en forestilling som blir vist i ulike miljøer. Gruppa er drevet av kulturenheten i Trondheim kommune.
Danselaboratoriet består av voksne dansere med og uten funksjonshemning, profesjonelle og amatører.

Øverst: Dansere fra Teater Non STOP gjør seg
klar til en dans med masker.I midten: Dansere fra
Danselaboratoriet formidler kloke ord til bladets
utsendte medarbeider. Fra venstre: Vibeke Heland
og Elen Øyen. Nederst: Elen Øyen og Tone Pernille Østern i en flott samdans.
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Elen Øyen, en av danserne, uttrykte seg slik i et sterkt innlegg før vi
fikk bivåne dansen som ble en stor opplevelse for mange av oss:
- I Danselaboratoriet blir det som i samfunnet ellers ofte framstilles som en hindring, brukt som en ressurs. Det handler om å bli
kjent med seg selv og sin egen kropp. Det handler om å bli kjent
med andre og andres kropper. Danselaboratoriets grunntanke er
å se hver enkelt persons kvaliteter, og gjennom dansen bruke disse
kvalitetene for det de er verdt i samhandling med andre. Resultatene av denne tanken blir et vakkert kunstnerisk uttrykk. Det er
samtidsdans, verken mer eller mindre.

Høstfesten i Hedmark og Oppland
Av Turid Jahren

Mange lokallag har faste tilstelninger en gang i året. Dette er viktige sosiale sammenkomster for de som er
involvert, enten det er som arrangører eller som deltakere. Turid Jahren har sendt en bildereportasje fra den
årlige høstfesten som lokallaget hun er leder i, holdt den 16. september.

Til v. øverst: Festdeltagere. I bakgrunnen ishockeytrening i ishallen. I midten: Dansen går. Nederst: Grethe synger akkompagnert av Stein.
Over: Alltid like trofaste Stein Bjerke med trekkspillet sitt er en humørspreder av de sjeldne.              
Forsamlingsstedet Høyvang, hvor vi tidligere har holdt
mange fester, er lagt ut for salg nå, så vi måtte finne nye
lokaler. Hamar Kommune ga oss gratis lokaler på ISKROA
som befinner seg i Ishallen. Denne ble bygget i forbindelse
med OL i 1994. Greie lokaler med kjøkken og to koselige
medhjelpere.
Det ble en hyggelig fest med god varm mat, kaffe og kringle,
og ikke minst god musikk. Også i år stilte Stein Bjerke med

musikk, og der han er blir det alltid god stemning. Han er
en humørspreder av de sjeldne. Han kjenner mange av de
utviklingshemmede fra sitt arbeid i vedgruppa, der flere av
deltagerne har sitt daglige arbeid.
Mange svingte seg i dansen, andre bare kikket seg rundt og
nøt musikken. Alle så ut til å trives og ha det koselig, noe
mange også ga utrykk for da de takket for seg.
Vi ser tilbake på et vellykket arrangement.
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Organisasjonssaker

Staten tar!!
Kommunene må dekke mye mer selv av utgiftene til
ressurskrevende brukere.
I forslaget til Statsbudsjett for 2010 foreslår regjeringa
å øke kommunenes utgifter vesentlig hvis de har ressurskrevende brukere. En kommune med for eksempel 15000
innbyggere har fort vekk 10-20 brukere der tjenestene til
dem koster over en million kroner for hver bruker og i
sum utgjør en ikke uvesentlig kostnad.
Hittil har kommunene fått dekket 85% av utgiftene
over 835 000 kroner. I budsjettforslaget for 2010
foreslår regjeringen at kommunene selv må dekke alt
inntil 865 000 kroner og 80 prosent av det overskytende innenfor de vanlige rammene og tilskuddene.
Årsaken er nok at stadig flere ressurskrevende brukere
”dukker opp” og gir økte utgifter for staten.
Med for eksempel 20 ressurskrevende brukere a 1,5
millioner kroner øker kommunens egenandel med ca.
1,2 millioner kroner totalt.

Det er mye penger i disse trange kommuneøkonomitider! Resultatet kan veldig fort bli en nedbygging av
tilbud og tjenester til våre utviklingshemmede og økte
egenandeler.
Kan vi håpe at FFO i sitt påvirkningsarbeid klarer å få tilskuddsordningen tilbake til den vi har i år? Troen på det er
meget svak, men det går an å håpe. Budsjettet er for øvrig
sikkert vedtatt når dette bladet leses.
Notodden kommune for eksempel har startet racet med
at de vil ha en kraftig økning av egenandelene for sosiale
tjenester for utviklingshemmede i 2010.
Må vi atter en gang opp på barrikadene og kjempe for
våre kjære?
Må vi atter en gang hyre advokat for å fremme våre
klager overfor fylkesmannen?
Det er slitsomt aldri å få fred!
Ivar Tolstad

Kommunens ansvar ved tyverier

Høyesterettsdom om kommunenes erstatningsansvar når
kommunale hjemmehjelpere begår tyverier
En enstemmig Høyesterettsdom 28.05.08 avklarer kommunens/bydelens ansvar når en kommunalt ansatt stjeler
verdier i hjemmet til brukere.
En kommunalt ansatt hjemmehjelper i Trondheim stjal
i 2005 minibankkortet og pinkoden til en bruker, og tappet deretter brukerens konto for 310.000 kroner. Banken
varslet om saken etter at det var foretatt flere store kontantuttak.
Den 35 år gamle hjemmehjelperen ble senere dømt til
sju måneders fengsel. Hjemmehjelperen ble også dømt
til å betale erstatning, men hadde ikke midler til å betale
tilbake pengene.
Familien gikk til erstatningssak mot Trondheim kommune
fordi de mente at kommunen som arbeidsgiver måtte
holdes erstatningsansvarlig i denne saken.
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HØYESTERETT FASTSLO AT KOMMUNEN VAR
ERSTATNINGSANSVARLIG!
Dette betyr at om en utviklingshemmet blir frastjålet
penger eller gjenstander av en kommunalt ansatt er kommunen pliktig til å erstatte beløpet eller gjenstandene.
Tilsvarende gjelder selvfølgelig også for bydeler.
Ta derfor umiddelbart opp erstatningskravet med kommunen/bydelen dersom en utviklingshemmet blir frastjålet
penger eller gjenstander. Om nødvendig ta kontakt med
ditt fylkeslag eller LUPE sentralt for å få hjelp av en likemann.
TH

Organisering av likemannsarbeidet i Oslo og Akershus fylkeslag
Denne orienteringen om hvordan vi har organisert likemannsarbeidet i Oslo og Akershus fylkeslag håper vi
kan være av interesse for andre fylkeslag i LUPE. Samtidig er det en informasjon til medlemmer i vårt fylkeslag, som oppfordres om å melde seg som likemenn. Vi trenger flere likemenn i både bydeler og kommuner.
Nødvendig opplæring vil bli gitt.
Likemannsarbeidet er i prinsippet medlemmers hjelp til andre medlemmer i ulike
sammenhenger. Oslo og Akershus fylkeslag har i flere år hatt et likemannskorps,
med en likemannskoordinator i spissen,
som har tatt tak i saker der medlemmene
har hatt behov for hjelp. Slik hjelp kan
være i forhold til myndigheter, i forhold
til bolig, dagtilbud og annet. Likemennene har fått opplæring både ved eksterne
og interne krefter. Likemannskoordinator
møter i fylkeslagets styre med tale- og
forslagsrett, men uten stemmerett.
I 2008 fant fylkeslaget ut at man ville se
på organiseringen av likemannsarbeidet
på nytt, og følgende utgangspunkt ble etter hvert klart:
Likemannsarbeidet kan bygges opp omkring tre typer tiltak:
1. Direkte likemannsarbeid, en-til-entype likemannsvirksomhet
Med dette mener vi at en av våre likemenn
bistår en annen person direkte. Ut fra erfaringer antok vi at ca 30 personer melder
behov for hjelp i Oslo og Akershus pr.
år, og at vårt likemannsapparat tar seg av
dette gjennom direkte kontakt.
2. Direkte likemannsarbeid, flere-tilflere-type likemannsvirksomhet
Vil foregå på medlemsmøter kunngjort
som likemannsmøter, og vil innebære at
flere likemenn har samtaler med forskjel-

lige medlemmer. Vil også innebære foredrag om likemannsarbeidet, om ønskelig
ved eksterne foredragsholdere, fra f eks
FFO.
3. Rekruttering og kompetanseoppbygging/kompetansevedlikehold av
likemenn
Vi hadde i 2008 satt søkelys på søsken
i fylkeslaget, og avviklet et møte med
søsken spesielt invitert, hvor likemannsarbeidet var i fokus. Vi håpet derved å
kunne få også søsken som likemenn, ikke
bare eldre foreldre.
Med disse tre tiltakene som utgangspunkt
arbeidet vi høsten 2008 og våren 2009
med å få på plass en oversikt over våre
disponible likemenn, fordelt på bydeler
i Oslo og kommuner i Akershus. Det
er fortsatt flere ”hvite flekker” når det
gjelder likemenn i våre to fylker, og en
utfordring blir å bygge ut videre, samt
kvalifisere de nye og viderekvalifisere de
vi har på plass.
Det viser seg at det spesielt er
tre forhold hvor det trengs kunnskap. Det
gjelder enkeltvedtak, individuell plan og
makt/tvang-problematikken, såkalt § 4
A. Det siste har vi hatt oppe på et kombinert likemannsmøte/medlemsmøte på
vårparten 2009, og også på likemannsmøte i oktober 2009. På det siste møtet
ble også personale fra noen boliger og
dagsentre invitert, vi ser ikke bort fra at
enkelte av disse kan bli medlemmer og

likemenn som vi kan ha stor glede av i
tiden fremover.
Neste skritt nå er å invitere til et likemannsmøte i desember, hvor vi kombinert
med invitasjonen anmoder medlemmer i
våre to fylker om å melde seg som likemannskandidater. Nødvendig opplæring
vil bli gitt, og vår optimistiske målsetting
er å ha minst en likemann i hver bydel i
Oslo og i hver kommune i Akershus. Det
er nok et stykke igjen før den målsettingen nås, men vi synes det er riktig å ha et
mål å strekke oss etter.
Vi vil i 2010 arrangere to likemannssamlinger. Disse vil dels være av kompetansetilførsel type, dels være erfaringsutveksling og drøfting av hvordan
likemannsarbeidet kan utvikles videre. Videre vil nok minst ett av våre
medlemsmøter bli lagt opp som likemannsmøte. Det viser seg at det er lettere
for medlemmer å ta opp saker de er opptatt av eller har problemer med på slike
møter, enn ved å ta direkte kontakt.
Vi baserer våre likemannsmøter dels på
eksterne foredragsholdere, dels på egne
krefter. Vi forsøker å gjøre møtene attraktive innholdsmessig, og legger samtidig
vekt på å ha det hyggelig, med en enkel
servering.
FL og PT

Medlemmer i Oslo og Akershus:
Vi viser til saken ovenfor:
LUPEs medlemmer i Oslo og Akershus sitter inne med
betydelig erfaring og kunnskap ut fra egen situasjon. Til
de av dere som har overskudd og interesse for å utvikle
denne erfaringen og kunnskapen videre anmoder vi om
at dere melder dere som likemenn.
Nødvendig opplæring bil bli gitt på møter og på annen
måte. Målet vårt er å ha likemenn på plass i så mange
kommuner og bydeler som mulig, slik at når noen har

behov for hjelp kan denne gis av lokale krefter i første
omgang. Vår sentrale likemannskoordinator eller andre
likemenn vil selvsagt kunne hjelpe hvis det skulle være
nødvendig.
Ring kontortelefonen 22 22 14 82, eller send en e-post
til pettertomren@hotmail.com hvis du kan tenke deg å
engasjere deg.
PT
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Sammen får vi det til...
Imponerende teaterforestilling på Finnnsnes
Av Jann-Oskar Granheim

En fullsatt sal overvar den vakre forestilllingen med fortellingen fra Jungelboken...

... der Alexander Rindestu sin tolkning av den sorte panteren Bagheera og Amalie Svendsen som Fiffi gjorde inntrykk.
Jungelboken, som er skrevet av Rudyard Kipling, inneholder fortellingen om menneskegutten Mowgli som ble
funnet av panteren Bagheera, og som tok han med seg til
en ulvefamilie. Der vokste han opp med ulveungene som
sine søsken. Historien utspiller seg i jungelen hvor blant
annet tigeren Shere Khan er en stor fare for Mowgli.
Jeg hadde Jungelboken som en av de virkelig spennende
leseopplevelsene under oppveksten, og som ett av de
første skrittene inn i skjønnlitteraturens verden. Derfor
var gjensynet med Mowgli, den sorte panteren Bagheera,
slangen Kaa, den onde tigeren Shere Khan, den godlynte
12

bjørnen Baloo og ulveflokken til Tara et godt gjensyn. Og
jeg kunne ikke la være å bli en smule grepet av det arbeidet som var lagt ned av Mowgliteateret på Finnsnes.
De hadde maktet spille på evnene og mulighetene til de
psykisk utviklingshemmede i samarbeid med de øvrige
skuespillerne og musikerne på scenen. Det hele ble understreket av budskapet i stykket.: ”Husk at sammen står vi
sterkere. Sammen får vi det til.”
Hele settingen var imponerende – og vakker. Kulissene ga
oss assosiasjoner til en jungel, og det var lagt på jungellyder i bakgrunnen som forsterket opplevelsen.

Den 28. oktober fremførte det integrerte teateret, Mowgliteateret, Jungelboken i Kulturhuset
på Finnsnes. Salen, som har over 400 sitteplasser, var fylt til nesten siste sete av publikum som
hadde en stor teateropplevelse denne høstkvelden.

Det store bildet: Dag Helge Konradsen er bjørnen Baloo, mens
Stein Ove Berntsen viste stor innlevelse i rollen som Mowgli.
Under til venstre: Tommy Hagen som Shere Khan, sammen med
den svært livlige hyenen Tabaqui (Åsne Karolius) til venstre og
gribbene Fiffi (Amalie Svendsen) og LuLu (Pauline Dahlø).
Til høyre: Møtet mellom Mowgli og Mira (Harriet Hanssen) er
en vakker avrunding på fortellingen

Det var ikke vanskelig å kjenne igjen karakterene fra boken
slik jeg en gang forestilte meg dem, med menneskelige
tanker og trekk. Det betyr at de som har har stått for regi
og produksjon har gjort en god jobb.
Sminkingen av aktørene må ha tatt sin tid, men jeg kan
levende godt forestille meg at den som stod for den biten,
må ha hatt det kjempeartig. Det er også tydelig at de som
har sydd kostymene virkelig har fått utfolde seg.
Dette er ei forestilling som fortjener å bli vist flere steder
og flere ganger. Og de som har stått bak, har gjort en

fabelaktig innsats og fortjener all honnør de kan få. For
hele oppsettingen var profesjonelt gjennomført. Regi,
produksjon, musikk og enkelte av rollene var da også
tatt hånd om folk som har dette som fag, eller som en
del av sitt daglige virke. Flere av regionens dyktige
amatørskuespillere var også trukket inn i arbeidet.
KOnklusjonen blir at gjennomføringen av stykket fulgte i
opp budskapet i forestillingen på en fremragende måte:
”Husk at sammen står vi sterkere. Sammen får vi det til.”
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Notiser
Helsedirektoratet satte ned foten

Nok en gang er et planlagt forskningsprosjekt ved Nasjonalt Senter for fostermedisin ved NTNU i Trondheim bokstavlig talt kvalt i fødselen. Denne gangen er det Helsedirektoratet som konkluderer med at prosjektet strider
mot bioteknologiloven. Når loven begrenser muligheten
til tidlig ultralyd, er det på grunn av frykten for at fostre
skal sorteres bort.

Uhørte stemmer og glemte steder –
fortellinger fra utviklingshemmedes historie

Siden 2006 har vi hatt et innsamlings-, dokumentasjons- og
formidlingsprosjekt på gang i vårt land under betegnelsen
Uhørte stemmer og glemte steder.
Prosjektet ønsker å bringe fram nyanserte erfaringer fra de mange menneskene som har vært og er berørt av utviklingen innenfor
omsorgsapparatet for menneske med utviklingshemning.
En grunnleggende ambisjon er å skape en arena der en
rekke ulike aktører og stemmer fra perioden før og etter
HVPU-reformen skal få komme direkte til orde.
Prosjektet består av nettsiden www.institusjon.no, en utstilling og en miniutstilling til skoler, biblioteker og andre
offentlige institusjoner. Utstillingen omfatter både tekst-,
bilde-, film- og gjenstandsmateriale. Dette er et samarbeid
mellom Sør-Troms museum, avdeling Trastad samlinger,
Emma Hjorth museum, Sverresborg Trøndelag folkemuseum, Nasjonalt medisinsk museum og Bymuseet i Bergen.
Foreldre og andre pårørende har nå mulighet til å dele sine
erfaringer med andre ved å ta kontakt med en av de ovenfor
nevnte museene.

Ledsagerbevis for
funksjonshemmede

Ordningen med ledsagerbevis er ment for funksjonshemmede som har behov for følge eller assistent for å gå
på for eksempel kino, idrettsarrangement, teater, konsert
eller reise kollektivt.
Den som eier kortet velger selv hvem hun eller han vil
ha som ledsager.
Ledsagerbeviset gjelder hele landet, men vel å merke der
arrangøren, transportselskap eller institusjoner som krever inngangspenger, har akseptert ordningen. Ikke alle har
gått med på ordningen, derfor må den enkelte selv ofte
undersøke om beviset gjelder. De som utsteder kortet i
kommunen skal gi informasjon om hvor kortet gjelder.
Landskonferansen om Downs syndrom 2010 er i Bergen
Landskonferansen om Downs syndrom avholdes hvert
annet år på ulike steder i Norge. En lokal foreldreforening
er arrangør på oppdrag fra NNDS (Norsk Nettverk for
Down Syndrom). Det har vært økende oppslutning om
konferansene siden starten. Arrangementet er nå blitt en
stor arenaen for møte mellom foreldre og fagfolk.
Den 18. – 20. mars 2010 arrangeres landskonferansen
i Bergen. Arrangementskomiteen – Ups & Downs Hordaland – er godt i gang med både program og organisering.
Mer informasjon på nettsidene: http://upsaddownshordaland.no.

Nytt fra NAKU

Kartlegging av behov for barn med
nedsatt funksjonsevne og deres familier

gen skal være relevant for ansatte i habliliteringstjenesten,
psykisk helsevern og kommuner der slik dobbeltkompetanse blir vurdert som nødvendig.
Tverrfaglig kompetansetiltak vil bli utviklet med
bakgrunn i et sterkt og økende behov for psykiatriske
helsetjenester for utviklingshemmede. Det er håp om at
utdanningen kommer i gang allerede neste år.

NAKU er av Kultur og kirkedepartementet forespurt om å
rapportere status og kartlegge utfordringer når det gjelder
utviklingshemmede barn og unges deltakelse innen organisert fritid.
Dette pilotprosjektet har til hensikt å anskueliggjøre
hvordan barn og unge med utviklingshemning har plass
i det organiserte fritidstilbudet. Prosjektet tar sikte på å
belyse hvordan kommunene og enkelmennesker kan bidra Ny TV-kanal
i dette arbeidet. Prosjektet jakter også på de gode eksem- Tellus TV – Norges første TV kanal med personer med utviklingshemning som reportere, programledere og tekniplene.
kere er endelig på lufta.
Tellus TV sendes torsdager kl. 17.00 på Frikanalen TV.
Mastermodul – psykisk utviklingshemning Reprise på fredager kl. 14.00.
og psykiske lidelser
Frikanalen finnes foreløpig bare i det digitale bakkenPå oppdrag fra Helsedirektoratet har NAKU tatt på seg ar- ettet (gratis tilgjengelig i RiksTV) og på kanalens egen
beidet med å utvikle tverrfaglig kompetansehevende tiltak nettside www.tellustv.no. Tellus sendes også på TV Follo
innen utviklingshemning og psykiske lidelser. Utdannin- som kan tas imot i store deler av Akershus og Østfold.

ADRESSER OG TELEFONER
Verv

Navn / Adresse

Telefon

E-post:

Leder

Ole Kr. Berntsen, Leiknes, 9300 Finnsnes

905 60 531

olkrbe@online.no

Nestleder

Thor Henriksen, Karl Andersensvei 149, 1086 Oslo

22 21 11 14 / 977 46 003

thorkhenriksen@hotmail.com

Sekretær

Ivar Tolstad, Larskåsvn. 36, 3676 Notodden

35 02 03 84

ivtol@online.no

Kasserer

Helga Jørgensen, 9302 Rossfjordstraumen

908 71 580

Styremedlem

Turid Jahren, Hellevn. 13, 2319 Hamar

62 52 26 25 / 909 43 894

turina6@start.no

1. vararepr.

Erna Drønnesund, Midøy, 6475 Midsund

71 27 97 30 / 411 62 851

ernad@online.no

2. vararepr.:

Harald Hansen, Djupedalen, 6740 Selje

57 85 99 74 / 986 49 364

mkvameha

3. vararepr.

Frøydis Lange, Folke Bernadottesvei 43, 0862 Oslo

22 58 01 85 / 922 08 880

Oslo og Akershus

Eva Pavels Wilhelmsen, Finstadsvingen 26, 1400 Ski

64 87 39 69

epw@multiconsult.no

Hedmark og Oppland

Turid Jahren, Hellevn.13, 2319 Hamar

62 52 26 25 / 909 43 894

turina6@start.no

Telemark

Gudrun Bergsland, Gulltunvn. 26, 3676 Notodden

35 02 02 30

Rogaland

Beathe Hebnes, Hundvågvn.41, 4085 Stavanger

51 54 81 93

Hordaland

Jostein Søreide, Saksarrinden 62, 5253 Sandsli

55 22 97 98 / 995 39 430

jossoer@frisurf.no

Sogn og Fjordane

Harald Hansen, Djupedalen, 6740 Selje

57 85 99 74 / 986 49 364

mkvameha@online.no

Møre og Romsdal

Astrid Aarø Engen, 6146 Åheim

70 02 40 24 / 975 74 971

amaenge@online.no

Troms

Ole Kr. Berntsen, Leiknes, 9300 Finnsnes

905 60 531

olkrbe@online.no

Midt-Troms

Helga Jørgensen, 9302 Rossfjordstraumen

908 71 580

Trøndelag

Tore Gulbraar, Thaulowkaia 4, 7042 Trondheim

73 80 91 93 / 934 68 291

gulbraa@online.no

Ivar Tolstad, Larskåsvn. 36, 3676 Notodden

35 02 03 84

ivtol@online.no

LUPEs kontor, Hans Nilsen Haugesg. 44B, 0481 Oslo

22 22 14 82

Jann-Oskar Granheim, Finnfjordeidet, 9300 Finnsnes

932 11 937

Kåre Kvalvåg, Unnelandsvn. 482, 5267 Haukeland

55 24 39 86 / 951 07 741

kaare-kvalvaag@c2i.net

Fordelings-nemnda, Postboks 8054 Dep, 0031 Oslo

24 16 35 29(kontor)

www.helsedir.no/levekar uts@helsedir.no

Landsstyret

Fylkesledere

Fylkeskontakter
Vestfold
Annet
Redaktør

jann-osk@online.no

VERV ET MEDLEM

Jeg har vervet:

Du vet sikkert at LUPE får statstilskudd for hvert betalende medlem.
Derfor trenger vi din støtte i form
av medlemskap.

Navn.............................................................................................................

Vi trenger også din hjelp til å verve
flere medlemmer. Det gir oss økonomisk styrke til kursing av tillitsvalgte og medlemmer til kamp
for våre utviklingshemmedes rettigheter.
Start med dine nærmeste. De som
står den utviklingshemmede nær,
ansatte i boligen eller på dagsenteret, venner og bekjente. Som
medlem støtter de en god sak og
får fritt tilsendt vårt medlemsblad.

Medlemskontingenten er
i 2010 kr 200,-.

Adresse..........................................................................................................
Postnr ...........................Poststed ..................................................................
Navn.............................................................................................................
Adresse..........................................................................................................
Postnr ...........................Poststed ..................................................................
Navn.............................................................................................................
Adresse..........................................................................................................
Postnr ...........................Poststed ..................................................................
Klipp ut, eller ta kopi av talongen og send den til:

Hans Nielsen Haugesgt. 44B, 0481 Oslo
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