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Kjære medlemmer og andre som 
les bladet vårt, så vart det min tur 
til å ta over «roret» i LUPE. Eg vil 
takke alle landsmøtedelegatane for 
tilliten dei viste meg ved å velge 
meg inn som forbundsleder, og eg 
håper at eg vil være i stand til å vise 
meg tilliten verdig.

Det å ta over som leder etter Ole 
Berntsen, som sat som leder i 16 år, 
var ikkje lett og det var eit vanske-
leg valg eg gjorde. Etter grundige 
vurderinger og samtaler med kjen-
de, og ikkje minst familien min, fann 
eg ut at eg skulle stille til val. Det er 
ikkje enkelt å stille til val som leder 
for eit landsomfattende forbund, 
når ein tenker på kva det krevst av 
deg i form av kunnskap, lederegen-
skaper m.m., og ikkje minst om ein 
har tid til eit slikt verv. I LUPE har vi 
ikkje lønna leder og derfor blir alt 
arbeid gjort på dugnad, noko eg 
trur ville ha vore umogleg å fått 
til viss ikkje våre tillitsvalde hadde 
dette arbeidet som si hjertesak 
nummer 1, noko eg sjølv har. Eg 
vil derfor takke alle våre tillitsvalde 
for den gode jobben dei gjer og 
håper at dei har vilje og mulighet 
til å fortsette vårt viktige arbeid.  No 
går vi mot valet, med ein litt foren-
kla valkamp, og det er her valgets 
kvaler kjem verkeleg fram. Kven skal 
man stemme på? Kva parti støtter 
dei sakene eg arbeider for? Det er 
ikkje enkelt å finne eit enkelt parti 
som støtter våre saker og ein op-
plever at ein strengt tatt burde ha 
stemt på fleire parti då alle har teke 
med litt om våre saker, men det er 
dessverre ikkje nok. Eg var nyleg på 
ein paneldebatt, arrangert av FFO, 
der vi fekk mulighet til å stille poli-
tikerne ein del spørsmål og prob-
lemstillinger. Eg tok opp saker om 
den gløymde reforma, bustad og 
mulighet til å eige eigen bustad, 
økonomi og eigenbetaling. Det 
viste seg at politikerne trudde at 
vår gruppe hadde det veldig godt 
og hadde nesten ingen problem. 

Etter debatten vart eg «overfalt» av 
politikere som måtte spørje om det 
verkeleg var slik eg fortalde dei det 
var, noko eg sjølvsagt kunne bek-
refte. Dett mest overraskande var 
ein politiker, frå den kommunen vi 
var i, som ikkje hadde det minste 
begrep om kva han hadde vore 
med på å vedta i kommunestyret. 
Der hadde dei ein eigenbetaling 
for inntekter mellom 2-3G på kr. 
2.100,- noko som medførde at dei 
funksjonshemma i kommunen ik-
kje har noko mulighet til å leve 
eit tilnærma normalt liv. Eg vil tru 
at dei fleste der var avhengige av 
bostøtte og muligens sosialstøtte 
for å klare dagleglivets kostnader. 
Det er mogleg at valet er over når 
de får bladet, men eg håper at de 
alle har gjort eit val som kan være 
med på å gjere kvardagen for våre 
litt lettare i framtida.

Det viser seg, dessverre, at vårt 
medlemstal har gått litt nedover i 
år. Det er derfor viktig at alle som 
har mulighet til det, prøver å gjere 
noko for å endre denne negative 
utviklinga. Vi i Landsstyret arbeider 
no med å gjere oss litt meir synlege, 
ved å kjøpe inn ein del profilering-
sartikkler og brosjyrer. Dessverre så 
kan ikkje vi være over heile landet 
og dele ut brosjyrer, så her er det 
vi må stole på våre medlemmer og 
tillitsvalde. Ta med brosjyrer når du 
tek deg ein tur til naboen eller in-
nom legekontoret o.l. institusjoner 
legg dei ut godt synleg slik at andre 
ser dei. Når det gjeld institusjoner 
som legekontor o.l. så er det viktig 
å spørje om det er geit at ein legg 
ut nokre brosjyrer. Eg oppfordrer 
alle medlemmer å kontakte fylkes-
styret i det fylket du bur i og be om 
å få tilsendt nokre brosjyrer slik at 
ein kan få bidra i arbeidet med å 
gjere oss betre skikka til å overleve 
i famtida.

Harald Kvame Hansen

Valgets kvaler
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Grillparty på eventyrøya

Lørdag 3.september inviterte 
LUPE Midt-Troms alle medlemmer 
og andre interesserte til grillparty 
på Refsnes ute på eventyrøya Senja.

Omtrent 60 sultne sjeler møttes 
til en meget trivelig tilstelning satt 
i stand av styret i LUPE Midt-Troms. 
Det var beboere og ansatte fra 
Busletta, Hamnaveien, Seljebergan 
og Rossfjord. Det var også flere 
familier med hjemmeboende barn 
som hadde anledning til å komme. 
Vi hadde også den gleden av å få 
besøk fra KOA Midt-Troms (Kvæf-
jord Opplevelse og Avlastning) som 
holder til i Rossfjord.

Unge og gamle strålte om kapp 
med sola hele denne nydelige et-
termiddagen. Det gode været 
gjorde at vi kunne sitte ute og nyte 
mat og sol i en skjønn blanding. 

Etter at magene var velfylte med 
god grillmat av diverse slag ble det 
duket opp med kaker og kaffe. Det 
er rart med det, men man finner 
alltid et lite rom igjen til kake selv 
om magen sier noe annet.

Det var trivelig å se så mange 
blide fjes over alt. Samtalene og 
latteren runget ut over fjorden. Vi 
kunne ikke få nok. Men som man 

sier. For å få den store gjensyns-
gleden så kreves det triste avskjed-
er. Derfor var vi til slutt bare nødt til 
å si ha det og dra hjem hver til vårt.
Jeg vil rette en stor takk til hele 
styret i LUPE Midt-Troms. Dere har 
virkelig stått på for at dette skulle 
bli en fin opplevelse for alle oss an-
dre. Hjertelig takk for innsatsen! Jeg 
har allerede begynt å glede meg til 
julefesten.

Av Magnus Westberg



Under Lupen nr. 3 2011  |  5

Praktfull grillfest i Melhus
Den 19. juni i år inviterte Kari og 
Asbjørn Sandvik til en hyggelig 
sammenkomst for utviklings-
hemmede og pårørende hjemme 
hos seg i Øyåsbakkan i Melhus. 
Eiendommen ligger flott til med 
fin utsikt til alle kanter. Ikke mindre 
enn to verandaer har villaen deres 
hvor vi fanger inn litt av et pan-
orama. Vi ser utover mot Heimdal, 
Gaulosen og Kattem. Vi ser også 
store deler av Bymarka med Gråkal-
len og Storheia.

Vi var 24 stykker som hadde sagt 
ja takk til denne LUPE-invitasjonen, 
noe vi ikke skulle angre på. Kari og 
Asbjørn svingte opp på tre forskjel-
lige griller med både fisk og kjøtt 
Til maten fikk vi brød og Karis fine 
salat. Alt stemte denne dagen: 
Været var godt og varmt, maten 
var fortreffelig og ikke minst utsik-
ten nøt vi til fulle.

Melhus er jo et historisk sted. Erik 
Hofte fra Melhus historielag for-
talte fra den delen av bygda hvor 
vi befant oss. Den eldste gården 
hette Øyås, den ble senere delt i 
tre gårder. På en av diss vokste Kari 
opp. Hun fikk fradelt egen tomt og 
bygde eget hus med fin beliggen-
het. Det er dette som vi nå har så 
stor glede av i LUPE-sammenheng.

Kari og Asbjørn er rause og gjest-
frie. Utpå dagen hadde Kari dekket 
et flott kaffebord med hjemme-
bakte kaker. Skal si det smakte! 
Stor takk til vertskapet for denne 
strålende dagen. 

Hele selskapet samlet. Asbjørn i forgrunnen. Foto: Randi Voll.

Litt avet party. Legg merke til den fine utsikten. Foto: Kari Øyås Sandvik

Eksempel på Karis kakekunst. 
Foto: Randi Voll

Det grilles til den store gullmedalje. 
Foto: Randi Voll.

Av Tore Gulbraar
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Glimt fra åpen dag 
på Olsrud
I forbindelse med 20-årsjubileet 
for HVPU-reformen ble det den 
1.juni holdt åpen dag på Olsrud ar-
beidssenter ved Hamar.

På denne fine dagen, slike hard 
et vært få av hos oss i sommer, var 
det omvisning ved de forskjellige 
arbeidsstedene, og salgsutstilling 
hvor de stolte kunstnerne viste 
frem sine flotte ferdige produkter.  
Produksjonen ved arbeidssenteret 
har vært stor, og de har grunn til 
å være svært stolt av produktene 
som de legger ut for salg. Strikkeg-

ruppas produkter, sammen med 
keramikken og smykkene er bruk-
skunst av høy kvalitet, bade med 
tanke på design og utførelse. 

Den store og gode jobben som 
vedgruppa har gjort, får oss til å se 
neste vinter i møte med godt mot. 
Selv om sommeren for det meste 
har vært hustrig og våt, og vinteren 
kan bli både lang og kald, så kan de 
levere tørr ved i massevis for alle til 
å varme seg med. 

Mange pårørende, ansatte i 
boliger, utviklingshemmede og 
andre interesserte var møtt frem. I 
kantina var det mulig å få kjøpt seg 

en enkel lunsj, og slik dagen ble, var 
det mulig å sitte utendørs å nyte 
den – for den som ønsket det. 

Det var satt ut stoler til de frem-
møtte ved den nye paviljongen 
hvor det ble holdt en liten konsert 
av Olsruds eget musikklag, med det 
artige navnet Olsrud Spillopp og 
Musikalis 1. Det var en flott og fen-
gende konsert.

Etter at vi hadde fått sett en del fra 
de utviklingshemmedes hverdag, 
arbeidssted og de flotte tingene 
de produserer på Olsrud, ble dagen 
avsluttet med en underholdende 
fotballkamp.

Av Turid Jahren
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Orkesteret Stars ble etablert i 
2000 som et tilbud til en sammen-
satt gruppe på Finnsnes. Tilbudet 
viste seg å være veldig godt egnet 
som aktivitet til denne gruppen. 
I løpet av de elleve årene den har 
eksistert, har gruppen utviklet seg 
og blitt en stabil og fin gjeng som 
har gjennomført mange konserter 
og gledet mange, både musikk-
glade lyttere og de danseglade.

Medelmmene i gruppa er Sylvi 
Jensen, Kenneth Myrvang, Asbjørn 
Sørvik og Arild Berntsen. i tillegg 
finner vi også instruktørene Sigurd 
Mørkved og Dag-Helge Konradsen.
Torsdag 2. juni i år foretok gruppa 
en reise fra Finnsnes til Kristiansand, 

Tekst Wenche Berg Angell
Foto: Vibeke Johnsen

Stars i Kristiansand 
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Barne-, likestillings- og inklud-
er-ingsdepartementet har utgitt 
et hefte på 24 sider som har fått 
denne tittelen: Mennesker med 
utviklingshemming skal heller ikke 
diskrimineres! Informasjons- og ut-
viklingsprogram 2010 – 2013.

I et forord sier statsråd Audun 
Lysbakken: Mennesker med ut-
viklingshemming har rett til et 
selvstendig liv og til å være en del 
av samfunnet sammen med an-
dre. Utviklingshemmede skal ha 
de samme valgmuligheter som an-
dre. Det var hovedinnholdet i den 
såkalte ”HVPU-reformen” eller ”an-
svarsreformen” som ble vedtatt for 
20 år siden. Dette gjelder fortsatt. 
Mennesker med utviklingshem-
ming skal ikke diskrimineres.

Den politiske utfordringen er å 
legge til rette for at mennesker med 
utviklingshemming skal kunne 
bruke denne rettigheten. Lykkes vi, 
vil også mennesker med utvikling-
shemming kunne leve sine egne liv 
etter egne valg på flere arenaer og 
med mangfoldige impulser. Dette 
er ”normalisering”. Vi får økt likhet 
mellom ulike mennesker og et rik-
ere samfunn. 

Heftet er et manifest mot dis-
kriminering og for likestilling. 
Tradisjonelt har likestilling handlet 
om å fremme like muligheter og 
rettigheter for kvinner og menn. 
I dag brukes begrepet i videre 
forstand, og det omhandler også 
likestilling uavhengig funk-sjon-
sevne, seksuell orientering, alder, 
etnisitet, religion mv. Det enkelte 
menneske kan være offer for dis-
kriminering på flere måter. 

Heftet bør studeres nøye av alle 
pårørende i fellesskap med ut-
viklingshemmede. En bør spørre 
seg i hvilken grad disse intensjo-
nene er blitt gjennomført for den 
enkelte. Her får vi noe helt konkret 
å holde oss til. Med dette heftet i 
hånden kan vi stille krav ikke minst 
overfor kommunale myndigheter. 
Fint om foreldre og andre kunne 
danne samtalegrupper med ut-
gangspunkt i stoffet slik det kom-
mer fram her.

Heftet kan bestilles fra Departe-
mentenes servicesenter, post og 
distribusjon.

E-post: 
publikasjonsbestilling@dss.dep.no

Telefon: 
22 24 20 00  

Tore Gulbraar

Viktig bok for 
utviklingshemmede 
og pårørende

BOKOMTALE

der de ankom om ettermiddagen i 
et nydelig vær. Den neste dagen til-
brakte de i den berømte dyreparken 
i byen, der de hadde mange nye og 
spennende opplevelser som har 
gitt dem mange minner å tenke 
tilbake på. Lørdagen deltok Stars 
på ”Sound og happines-festivalen” 
sammen med mange andre dyk-
tige artister. 

Stars overgikk seg selv med en 
fantastisk framføring og høstet stor 
applaus. På festivalen deltok også 
Tom Hell og koret hans. Stars hadde 
en utrolig fin tur til Kristiandsand, 
og både gruppemedlemmene og 
ledsagerne storkoste seg.
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Dette er et utdrag av protokollen 
fra møtet, der hele styret unnatt ett 
av medlemmene stillte.

Av saker som ble behandlet, kan 
vi kort nevne programmet for Like-
mannssamlinga i 2012, der det ble 
lagt fra forslag til budsjett. Forslaget 
ble vedtatt etter at det var gjort 
mindre endring av det.

Blant sakene som er ført opp til 
Likemannssamlinga er hjelpev-
erges og pårørendes muligheter til 
påvirkning i enkeltvedtak.

Styret drøftet profileringen av  
LUPE. Det er nedgang i medlems-
tallet og noe bør gjøres for å pro-
filere oss og verve medlemmer. Pro-
fileringsartikler drøftet. I tillegg er 
det viktig å få kontinuerlig oppdat-
ering av hjemmesidene og få rettet 
noen feil og mangler på dem. Dette 
tas opp med redaktøren. 

Samhandlingsreformen og for-
slag til høring i forbindelse med 
forskriftendringer og nye forskrifter, 
var også blant høyst aktuelle saker 
som styret drøftet. Formannen er 
foreslått som medlem i FUG. Han vil 
også melde seg på SOR-konferanse 
om habilitering av barn og unge.

Diverse høringer om forskrifter.
Thor orienterte bl.a. om forskrift om 
helse- og omsorgstjenesteloven, 
-koordinator,  fordeling,  kostnader, 
brukerbetaling, forskrift om indivi-
duell plan og forskrift om kontanty-
telser i forb. med samhandlingsre-
formen.

Det ble vedtatt utarbeiding av 
høringsuttalelse om forskrifts-
forslaget vedr kontantytelser og 
eventuelt andre forskriftsforslag. 
Styremedlemmene slik at de send-
er kommentarer, uttalelsespunkter 
m.v. til Thor innen 10. september.

Egenbetaling for tjenester. Det 
er et stort problem at kommunene 
ganske fritt bestemmer egenande-
lene for tjenester i hjemmet for de 
som har over 2G i inntekt. En kom-
mune på Vestlandet har egenandel 
på 2100 kroner i måneden. Sam-
men med forholdsvis høye bout-
gifter fører det til dårlige muligheter 
for et liv på linje med jevnaldrende. 
LUPE skal gjøre en henvend-else til 
kommunal- og regional-departe-
mentet og helse- og om-sorgsde-
partementet om et møte for å ta 
opp saken.

Bostøte. I møte med aktuelle de-
partementer vil det tas opp at 
få av våre får bostøtte på grunn 
av litt for høy inntekt (lønn, opp-
muntringspenger, renter). Strøm- 
og varmeutgifter har imidlertid for 
lav sjablon og grensa for godtatt 
husleie er for lav. Våre utviklingsh-
emmede har til dels høye husleier.

Problemer i bolig. Fra Hamar er 
det meldt om en noe underlig sak, 
der Hamar kommune har gjort et 
fellesrom for beboere om til rom for 
de ansatte. Som en følge av dette 
har naturligvis beboerne ikke noe 
fellesrom lenger. Landsstyremedle-
mmene ga råd om hvordan saken 
bør tas opp av hjelpeverge. 

Ellers anmoder styret på det ster-
keste om at fylkeslagene sender inn 
stoff til Under Lupen. Det kan være 
fra arrangementer, årsmøter, år-
smeldinger, info om saker en jobber 
eller har jobbet med, info om nytt 
styre valgt i år m.v.

Torsdag 10. mai
19.00 
Frammøte sentralt likemannsutvalg

20.30 
Individuelt forberedelsesarbeid

Fredag 11. mai
09.00-12.30 Forbere-
delsesmøte sentralt likemannsut-
valg

13.30-17.00 
Temaforberedelse felles og indivi-
duelt

18.00-19.00
Ankomst deltakere

Lørdag 12. mai
09.30-09.45 
Åpning sentral likemannssamling,  
registrering m.v. 

09.45-11.30 
TEMA 1: KOMMUNENS JURIDISKE 
ANSVAR I BOLIGEN. 

Hvordan forstår vi kommunens to-
tale og juridiske ansvar for utvikling-
shemmede i boligen? Det gjelder 
alt fra praktisk bistand i forhold til 
enkeltvedtak og til bl.a. skadeverk 
utført av den utviklingshemmede. 

Arbeidsform: Innledning og orien-
tering. Spørsmål og innlegg fra 
likemenn,  erfaringsutveksling og 
drøfting.

Temaansvarlig: Frøydis Lange. 

Innleder: Ikke fastsatt

  

ORGANISASJONSSAKER

Protokoll fra LUPEs 
landsstyremøte 
24.-25. august 2011

Program sentral 
likemannssamling 
2012
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11.45-12.30
TEMA 2: LIKEMANNSOPPGAVER 
I FORHOLD TIL FORSKRIFTER TIL 
Ny VERGEMÅLSLOV OG SELVE 
VERGEMÅLSLOVEN

Ny vergemålslov er vedtatt og 
forskrifter utarbeidet. Målet med 
temaet er å oppdatere likemen-ne-
nes kunnskaper på området med 
sikte på et så godt likemannsarbeid 
som mulig og god rådgivning i ak-
tuelle saker. Viktig at likemennene 
har god kjennskap til lov og for-
skrift.

Arbeidsform: Orientering. Innled-
ning om de nye forskriftene og den 
nye vergemålslova, drøfting av ut-
fordringer, erfaringsutveksling og 
spørsmål. Erfaringsutveksling.

Innleder: Ivar Tolstad, sentralt like-
mannsutvalg

Temaansvarlig: Ivar Tolstad, sentralt 
likemannsutvalg

12.30-13.30
Lunsjpause

13.30-15.00 
TEMA 3: HJELPEMIDLER, HVOR-
DAN KAN LIKEMENN BIDRA I SLIKE 
SAKER, INFORMASJON TIL LIKE-
MENNENE OM HJELPEMIDLER

Dette er et tema som er meget ak-
tuelt for våre likemenn, da mange 
av våre brukere er avhengige av 
hjelpemidler til dagen. ”Jungelen” 
av hjelpemidler er uoversiktlig og 
vanskelig å finne fram i, da det er 
mye å velge mellom på dette om-
rådet. I tillegg opplever en at de 
kommunale hjelpemiddelkoordi-
natorene har lite eller ingen kom-
petanse innen hjelpemidler som 
våre har behov for. LUPE mener det 
er viktig at likemennene blir opp-
datert på området for å kunne bistå 
i konkrete saker, søknader m.v.

Arbeidsform: Det satses på en ut-
stilling av kognitive- og aktivitets-
hjelpemidler fra forskjellige lever-
an-dører så en får innblikk i hva som 
finnes på markedet. Innlegg der en 

informerer om regelverket i forhold 
til hjelpemidler, søkeprosessen, 
hvordan man søker og hva som er 
viktig å ta med i søknader for våre 
brukere, ankeprosessen ved avslag. 
Spørsmål, drøfting, erfaringsutveks-
ling.

Innledere: Harald Hansen, sentralt 
likemannsutvalg, og en repres-
entant fra NAV eller hjelpemidde-
lfirma.

Temaansvarlig: Harald Hansen, sen-
tralt likemannsutvalg

15.15-16.45 
TEMA 4: INDIVIDUELL PLAN OG 
ENKELTVEDTAK. 

Hvem som skal utarbeide individu-
ell plan og hva den skal inneholde, 
ansvar for oppfølging, koordinator-
rollen, utfordringer for likemannsar-
beidet.

Arbeidsform: Innledning, orienter-
ing om lover og forskrifter/vei-led-
ninger, erfaringsutveksling, drøf-
ting av spørsmålsstillinger.

Innledere: Erna Drønnesund og 
Otto Drage.

Temaansvarlige: Erna Drønnesund 
og Otto Drage

Søndag 13. mai
09.00-10.15 
TEMA 5: LIKEMANNSROLLEN, HVA 
SLAGS LIKEMANNSARBEID SOM 
ER UTFØRT, PROBLEMER I LIKE-
MANNSARBEIDET.

Arbeidsform: Meningsutveksling fra 
deltakerne om hvordan likemen-
nene blir brukt og hørt, hva som 
føles som de største problemene 
ved å være likemann, hva slags like-
mannsarbeid som utføres.

Innleder: Helga Jørgensen

Temaansvarlig: Helga Jørgensen
10.45-11.45

TEMA 6: SØSKENUTFORDRINGER I 
LIKEMANNSARBEIDET.
Søskens opplevelser, følelsen av 
å komme i annen rekke. Den utv.
hemmede alltid ”viktigst” og får 
mye tid og oppmerksomhet av 
foreldre, søsken som blir gitt for 
mye ansvar. Hvordan likemenn kan 
hjelpe foreldre og søsken. Overta-
gelse av vergerollen etter gamle 
foreldre – tør søsken si nei? Retten 
til søskens egne liv. 

Arbeidsform: Innledning, innspill 
fra salen, drøfting av problemstill-
inger for likemenn, gode råd.

Innleder: Thor Henriksen, sentralt 
likemannsutvalg  

Temaansvarlig: Thor Henriksen, 
sentralt likemannsarbeid

12.00-12.30 
Evaluering, avslutning.

13.30-15.00
Ledermøte.
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I Notodden kommune i Telemark 
opplever vi at utviklingshemmede 
og andre funksjonshemmede fest-
deltakere må dra hjem til boligene 
sine før fester er slutt på grunn av at 
de må hjem før vaktskifte.

Dette opplever vi bl.a. i forbin-
delse med det store arrangementet 
Notoddenleikene om høsten. Dette 
er godt tilpassede idretts- og aktiv-
itetsleiker med deltakere fra hele 
fylket og nabofylkene.

På lørdagskvelden etter at idretts- 
arrangementet er slutt, arrang-eres 
høydepunktet som er fest-bankett 
på hotellet i byen. Når klokka er 21 
om kvelden må Not-oddendeltak-

erne forlate festen før den langt-
fra er slutt, på grunn av vaktskiftet 
klokka 22. Rapport skal jo også de 
ansatte rekke, må vite! Dette er det 
stor misnøye med, og Notodden-
deltakerne er svært skuffet.

Deltakerne fra andre kommuner 
har stort sett ikke dette problemet. 
De får være med til festen er slutt, 
og mange av dem overnatter sam-
men med sine ledsagere uten at 
det er snakk om vaktskifteproble-
mer.

Både vi i LUPE og de i NFU synes 
dette er en horribel, lite fleksibel 
og diskriminerende og over-greps-
lignende ordning. Hvorfor kan ikke 

ledsagerne/de ansatte gå en time 
eller to ekstra og så avspassere en 
annen gang? Det er ikke SÅ mange 
ganger i året det er fest for våre 
utviklingshemmede. Situasjonen 
gjelder også de årlige høstfestene 
LUPE Telemark arrang-erer.

Vi vil nå ta saken opp med ledelsen 
for tjenestene, og kanskje blir det 
nødvendig med et møte med fag-
foreningene for å rette opp dette 
forholdet. SLIK FINNER VI OSS IKKE 
I AT DET SKAL VÆRE! Undertegnede 
kaller det rett og slett en råtten 
behandling av våre utviklingshem-
mede!

Ivar Tolstad

Festivaltrøbbel
Utviklingshemmede festdeltakere må hjem før festen er slutt

Klipp ut, eller ta kopi av talongen og send den til:

Under Lupen, Hans Nielsen Haugesgt. 44B, 0481 Oslo

VERV ET MEDLEM
Du vet sikkert at LUPE får statstil-
skudd for hvert betalende medlem. 
Derfor trenger vi din støtte i form av 
medlemskap.

Vi trenger også din hjelp til å verve 
flere medlemmer. Det gir oss økono-
misk styrke til kursing av tillitsvalgte 
og medlemmer til kamp for våre ut-
viklingshemmedes rettigheter.

Start med dine nærmeste. De som 
står den  utviklingshemmede nær, 
ansatte i boligen eller på dagsent- 
eret, venner og bekjente. Som 
medlem støtter de en god sak og får 
fritt tilsendt vårt medlemsblad.

Medlemskontingenten er 
i 2011 kr 200,-.

Om meg:

Navn: 

Adresse:

Postnr.:             Poststed:

Jeg har vervet:

Navn: 

Adresse:

Postnr.:              Poststed: 

Navn:

Adresse:

Postnr.:              Poststed: 
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ANNONSER
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ANNONSER
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ADRESSER OG TELEFONNUMMER

Verv Navn Adresse Telefon E-post:

Landsstyret

Leder Harald Hansen Djupedalen, 6740 Selje 57 85 99 74 / 986 49 364 mkvameha@online.no 

Nestleder  Erna Drønnesund Midøy, 6475 Midsund 71 27 97 30 / 411 62 851 ernad@online.no

Sekretær  Ivar Tolstad Villaveien 3B, 3674 Notodden 35 02 03 84 ivar.tolstad@nenett.no

Kasserer  Helga Jørgensen 9302 Rossfjordstraumen 908 71 580

Styremedlem  Turid Jahren Hellevn. 13, 2319 Hamar 62 52 26 25 / 909 43 894  turidjah@online.no

1. vararepr.  Otto Drage 6146 Åheim 481 05 029 / 70 02 41 69

2. vararepr.:  Thor Henriksen Karl Andersensvei 149, 1086 Oslo 22 21 11 14 / 977 46 003 thorkhenriksen@hotmail.com 

3. vararepr. Frøydis Lange Folke Bernadottesvei 43, 0862 Oslo 22 58 01 85 / 922 08 880

Fylkesledere

Oslo og Akershus Geir Hanssen Grindstuvn. 36, 1349 Rykkin 412 34 932

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

Fylkeskontakter

Vestfold Ivar Tolstad Villaveien 3B, 3674 Notodden 35 02 03 84  (se ovenfor)

Annet

Redaktør Jann-Oskar Granheim Finnfjordeidet, 9300 Finnsnes 932 11 937 jann-osk@online.no

LUPEs kontor LUPE Hans Nilsen Haugesg.  22 22 14 82 
  44B, 0481 Oslo 
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