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det kreves mye av oss som pårørende. travelheten er i anmarsj, og 
begynner allerede å melde seg. både lokalt og sentralt forbereder 

vi oss på oppgaver som vi må få gjort før høytiden setter inn.
sentralstyret arbeider nå med å lese gjennom høringsutkast til 

endringer i helse- og omsorgstjenesteloven. den kanskje mest sen-
trale loven vi har overfor våre voksne utviklingshemmede. det er etter 
denne loven vedtakene om tjenester i boligene fattes. her skal Lupe 
komme med en høringsuttalelse innen årets slutt. 

styremedlemmer i Lupe har gjennom hele året løpt ned kontorene 
til ulike komiteer og råd. her skal vi komme med kommentarer og 
forslag til endringer som vil være til det beste. vi har sågar forsøkt 
oss på om vi ikke kan få et eget ombud for utviklingshemmede. det 
ville vært synligere enn å benytte pasient- og brukerombudet som vi i 
dag benytter. dette ombudet er opprettet i hvert fylke. de skal kunne 
hjelpe deg i saker du opplever som vanskelig. men her som ellers: ting 
tar tid.

det nærmer seg jul for likemannen...
vi får støtte fra barne- og familiedirektoratet (bufdir) til drift av Like-
mannsvirksomheten, eller Likepersonsmidler som det også nå skal om-
tales som. gjennom sentralstyret søkes det Likepersonsmidler som 
deretter fordeler til fylkeslag/lokallag. bruken av disse midlene skal 
dokumenteres, og nå stilles det krav til dokumentasjon av aktiviteten. 
Likepersonene vil få tilsendt rapporteringsskjemaer etter hvert. 

det nærmer seg jul og hva er status i kassa...
norge er flinkest i verden til drive inn penger. både skatter og avgifter 
er med på å finansiere aktivitet i samfunnet. i Lupe har vi en mulighet 
til å få tilbakebetalt moms, men da må regnskapet være formelt i 
orden. det er et behov for å lage en mal med informasjon til lagene. 
det er like mange forskjellige oppsett i dag som det er lag. 

det nærmer seg jul for nissen... og tid for ettertanke
for noen år siden besøkte jeg folkemuseet på bygdøy. her står utstilt 
mange eldre hus samlet inn fra bygd og by. dette er enkle bygninger 
med få rom, men kjennetegnes ofte med et stort felles oppholdsrom 
og en stor åpen grue eller peis. tidligere i uken hadde jeg vært inne 
i en sak med en familie som bodde trangt, hadde flere barn hvorav 
en utviklingshemmet i familien. det meldte seg noen tanker der jeg 
vandret rundt blant nasjonalskattene. hva ville situasjonen vært om 
tilsvarende familie bodde her i det gamle huset for noen hundre år 
siden? hva om vi mikset folketro, overtro, skam, skyldfølelse, barnets 
evner og atferdsrepertoar, foreldrenes arbeidsoppgaver m.m? hva ville 
løsningen være for denne familien kunne være? vi har alle hørt om 
byttingen, det nyfødte barnet som var et sterkt synlig funksjonshemmet 
barn som man mente var forbyttet av de underjordiske, og hvor løs-
ningen var å legge det ut i skogen i håp om at de underjordiske skulle 
bytte det tilbake. hva med de som ikke hadde synlige defekter, men 
hvor utfordringene meldte seg senere i oppveksten? utfordringer som 
var vanskelige å takle opp i alt. sammenligner vi med beskrivelsen av 
nissen så ser vi hvor det bærer hen. 

så moralen er: ta vare på nissen! vis omtanke og gjør noe hyggelig 
for ham i år også.

ha en riktig god julefeiring.

det nærmer seg juL...

annonser

Vi støtter arbeidet i forhold til mennesker med
psykisk utviklingshemming i kommunen.

Slik at de får bedre levevilkår og livskvalitet

AKERSHUS

Asker kommune
Tlf. 66 90 90 00
E-mail: epost@asker.kommune.no

www.bergen.kommune.no

Frogn kommune
Enhet for utvikling, tilrettelegging og omsorg
Tlf. 64 90 60 00
E-mail: postmottak@frogn.kommune.no

www.frogn.kommune.no

HEDMARK

Hamar kommune
Tlf. 62 51 02 00
E-mail: postmottak@hamar.kommune.no

www.hamar.kommune.no

HORDALAND

Bergen kommune
avdeling for Psykisk Helse Fana og Ytrebygda
Tlf. 55 56 12 29
E-mail: postmottak@bergen.kommune.no

www.bergen.kommune.no

OPPLAND

Søndre Land kommune
Tlf. 61 12 64 00
E-mail: epost@sondre-land.kommune.no

www.sondre-land.kommune.no

MØRE og ROMSDAL

Vestnes kommune
Tlf. 71 18 40 00
E-mail: postmottak@vestnes.kommune.no

www.vestnes.kommune.no

NORDLAND

Steigen kommune
Tlf. 75 77 88 00
E-mail: postmottak@steigen.kommune.no

www.steigen.kommune.no

Vefsn kommune
Tlf. 75 10 10 00
E-mail: vkop@vefsn.kommune.no

www.vefsn.kommune.no

NOR-TRØNDELAG

Namsos kommune
Tlf. 74 21 71 00
E-mail: postmottak@namsos.kommune.no

www.namsos.kommune.no

ROGALAND

Time kommune
Tlf. 51 77 60 00
E-mail: postmottak@time.kommune.no

www.time.kommune.no

Tysvær kommune
Tlf. 52 75 70 00
E-mail: post@tysver.kommune.no

www.tysver.kommune.no

TROMS

Tromsø kommune
Tlf. 77 79 00 00
E-mail: postmottak@tromso.kommune.no

www.tromso.kommune.no

ØSTFOLD

Ski kommune
Kommunalteknikk
Tlf. 64 87 87 00

E-mail: postmottak@ski.kommune.no

www.ski.kommune.no

Ski
kommune

Kommunalteknikk

1402 SKI   -   Tlf. 64 87 87 00
www.ski.kommune.no

Asvo Bjørkelangen AS
 Stasjonsveien 27

1940 BJØRKELANGEN

Tlf. 63 85 38 00

Gjøas gate 27 A
4016 STAVANGER

Tlf. 902 33 987

Rindals Ragna Dagsenter

Hans Nielsen Hauges gate 44 A
 0481 OSLO

Tlf. 23 40 08 00

Fredrikstad
Nygaardsgata 49/51, 1607 FREDRIKSTAD

Tlf. 69 31 24 24 - www.colosseumklinikken.no
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i de kommende utgaver av medlemsbladet, vil vi presentere 
mennesker og institusjoner som har betydd og betyr mye for 

mennesker med utviklingshemming. først ute er solgården og 
seniorkonsulent irene guvaag.

guvaag jobber som seniorkonsulent med reiser for utviklings-
hemmede som sitt spesialområde ved solgården ferie- og helse-
senters oslokontor.

 solgården står for trygghet, trivsel og glede gjennom sitt 
eget feriested i spania,  i regionen Costa blanca. senteret dekker 
et område på ca 400 mål og har bygget opp mange fasiliteter 
tilpasset blant annet mennesker med utviklingshemming. 
solgården har i en årrekke støttet  Lupe med fast annonseplass 
på baksiden av vårt medlemsblad og mange av våre medlemmer 
har med stor tilfredshet flere ganger besøkt feriestedet.

irene har bred erfaring i arbeidet med utviklingshemmede, 
og gjennom 13 år i solgården har hun sett hvor viktig det er at 
denne målgruppen får dekket sitt behov for gode tilrettelagte 
ferietilbud. egne chartrede direktefly fra sas med dedikert beset-
ning og egen lege og sykepleiere ombord og bagasjebistand 
fra flyplassen til feriestedet, bekrefter at ferieturen er godt 
tilrettelagt. innkvarteringen skjer i vakre, lave gjestehus uten 
dørterskler og med kort avstand til restaurant, basseng og 
velværeavdeling. problemfritt for rullestolbrukere. foruten egne 
basseng på området, er det med tilrettelagt transport enkelt å 
ta seg ned til stranda hvor det finnes solskjerming og ramper for 
rullestolbrukere.

irene forteller at de gjennom året har et snitt på 95% belegg og 
at de flyr ca hver 14. dag året gjennom. de fleste avganger går fra 
gardemoen med enkelte avganger fra blant annet sola, flesland, 
kjevik og værnes. målgruppen er gruppert i tre, med utviklings-
hemmede som de viktigste, videre rene pensjonistturer gjennom 
vinteren og familieturer på sommeren. utviklingshemmede er 
velkommen på alle typer turer.
 

noen reiser gruppevis som medlemmer av organisasjoner, gjen-
nom idrettslag, musikkorps og kirken. alle med ønsker om 
tryggheten solgården gir. en næringsholdig og tilpasset kost er 
inkludert i den totale ukeprisen. sjømannskirken som solgården 
eier, men som sjømannskirken drifter, ligger inne på området 
og er den mest besøkte av alle sjømannskirker. rundt området 
er det mange fine turstier, en flott aktivitespark og en nydelig 
sansehage.

solgården er organisert som en ideell stiftelse. for ferieturer 
til solgården kan det søkes om støtte fra Wenche foss ledsager-
fond. det er mange funksjonshemmede som etter søknad har 
fått reisetilskudd derfra.

irene bekrefter avslutningsvis at arbeidet med vellykkede 
ferieturer for blant annet utviklingshemmede, gir henne enormt 
mye i hverdagen. som vert ved avreiser og årlige opphold på 
solgården, er hun gjennom alle disse årene blitt kjent med mange 
utviklingshemmede fra hele landet.

Lupe ønsker henne og alle frivillige og ansatte i solgården 
lykke til videre og håper samtidig på at mange utviklingshemmede 
også fremover får nyte feriegleden på solgården.

trygghet, 
trivseL og gLede
 tiLretteLagt ferietiLbud på soLgården

– magne skjetne –

irene guvaag, seniorkonsulent solgården ferie- og helsesenters.
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årets Løveleker for midt-norge ble arrangert for 3. gang på 
bratsberg/trondheim lørdag 12. septeber. 42 deltakere fra 

sør- og nord-trøndelag, møre og romsdal og hedemark viste stor 
innsats både på løp, lengdehopp og kast. 

åpningen skjedde med tradisjonell innmarsj og nasjonalsang 
med hornmusikk hvor deltakerne fulgte bak sitt respektive fylke. 
arrangementet er støttet av Lions (viser til egen omtale i dette 
bladet). all honør til vigdis og hennes arrangørstab. vi alle gleder 
oss til neste års arrangement.

bakgrunn
takket være et samarbeid i 2003 mellom Lions Club oslo/nord-
strand og nordstrand if ble ideen om en idrettsgruppe for barn 
og ungdom med utviklingshemminger mulig å realisere. dette ble 
starten på en fantastisk reise. 

i 2007 ble Løvelekene etablert. det var et resultat av at der 
var ingen arrangementer rettet direkte mot barn og ungdom med 
utviklingshemminger. i 2007 var det rundt 30 påmeldte. i dag er 
det 100 påmeldte fra mange idrettsklubber på østlandet. opp-
slutningen til Løvelekene viser at der er et reelt behov for denne 
type arrangementer.

forankring i friidrett og idrett
Løvelekene er skapt i et idrettslig miljø ved et tett samarbeid 
med nordstrand if allsportgruppe og Lambertseter friidrett. det 
er viktig at forankringen i idrettsklubb videreføres i nye Løveleker. 
Løveleker skal være arrangert av en eller flere idrettsklubber eller 
idrettsforeninger. 

for personer, spesielt barn og unge, med nedsatt funksjons-
evne er det viktig direkte eller indirekte å være inkludert i den 
ordinære idrettsbevegelsen. synliggjøring er en viktig del av å bli 
tatt på alvor og hensyntatt. 

Litt om arrangementet
det er et reelt friidrettsarrangement, tuftet på friidrettens best-
emmelser. øvelsene er løp, kast, lengde og stafett. Løvelekene 
skal være engasjerende i løpet av hele arrangementsdagen. ikke 
vare for lenge. helst start kl. 09.30 og avsluttes senest kl. 15.00. 

de første årene var lekene primært rettet mot barn og ungdom 
under 20 år. etter hvert har vi tatt bort den øverste aldersgrensen. 
hovedtyngden er barn og unge fra 6-17 år. en aldersgruppe som 
tidligere i stor grad var glemt. 

antall Løveleker
Løvelekene har fått sin første avlegger, på bratsberg i trøndelag, 
som ble arrangert høsten 2013. i tillegg er det et arrangement 
i vestfold som ikke er en avlegger fra våre Løveleker, men er 
tyde-lig inspirert av oss. Løveleker bør kunnes etableres flere 
steder. en tanke er å starte med å se på muligheter på sørlandet, 
vestlandet og nord norge. på vestlandet i sogndal jobbes det 
allerede med planer om å gjennomføre et arrangement i 2015. 

Lions og veien videre
Løvelekene har en viktig støttespiller i Lions. Lekenes navn har et 
direkte utspring fra relasjonen. Lions norge har klubber over hele 
landet. til sammen 460 klubber og rundt 11.500 medlemmer. 
disse kan nyttes på en god og konstruktiv måte. 

 

mange Lionsklubber har allerede aktiviteter for personer med 
nedsatt funksjonsevne, men disse må ikke forveksles med Løve-
lekene. Løvelekene har sitt utspring i idretten, mens de andre 
aktivitetene stort sett har sitt utspring fra Lions klubbene. 
forskjellene er at de lokale Lions aktivitetene er basert på en 
aktivitetsdag, så er Løveleken et friidrettsstevne. de lokale 
Lionsklubbene som har støttet dette arrangementet økonomisk, 
gjør at alle deltakere får hver sin pokal og diplom, noe som er et 
av høydepunktene under Løvelekene.

en manual for gjennomføring av Løvelekene er skrevet av 
nordstrand allsportgruppe. den er utformet på en måte som skal 
gjøre det enkelt å sette i gang. denne vil være tilgjengelig for de 
klubbene som ønsker å sette i gang.

Løvelekene 2015 i trondheim
årets Løveleker for midt-norge ble også i år arrangert på 
bratsberg stadion like utenfor trondheim.  som i 2013 0g 2014 
hadde vi god hjelp fra Lions Club trondeheim/student. de stilte 
opp som funksjonærer og gjorde en meget god jobb. dette setter 
vi veldig stor pris på.

idrettskretsen i trondheim markedsførte arrangementet 
gratis på sine hjemmesider i tillegg til at bratsberg idrettslag 
bruker sosiale media til å markedsføre lekene.

under lekene, som ble arrangert lørdag 12. september,  stilte 
hele 42 deltakere fra blant annet sør- og nord-trøndelag, møre 
og romsdal og hedemark. de viste stor innsats både på løp, 
lengdehopp og kast. åpningen skjedde med tradisjonell innmarsj 
og nasjonalsang med hornmusikk hvor deltakerne fulgte bak sitt 
respektive fylke. arrangementet er støttet av Lions. all honør til 
vigdis og hennes arrangørstab. vi alle gleder oss til neste års 
arrangement.
 

LøveLekene
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Lupe – Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende, 
ønsker å styrke informasjonarbeidet til utviklingshemmede 

og pårørende.

i medlemsbladet i tiden fremover, vil det under overnevnte over-
skrift kunne finne opplysninger av ymse art. noe av det dere 
finner nedenfor, vil bli hyppig gjentatt. ta gjerne kontakt med 
redaktøren om det er noe dere ønsker å formidle av interesante 
opplysninger.

Likemanntjenester – behov for noen å snakke med?
trenger du gode råd eller har spørsmål du gjerne ønsker bistand 
til, kontakte vårt sentrale likemannsutvalg: 

  22 22 14 82
 landsstyret@landsstyret-lupe.no

i tillegg har våre fylkeslag egne likemenn, se oversikten over våre 
fylkeslag bakerst i medlemsbladet vårt «under Lupen».

medlemsbladet «under Lupen» utgies 4 ganger årlig  
– se materiellfrist i bladet.
har du noe å formidle, send gjerne stoff til redaktøren direkte:

  932 11 937
 jann-osk@online.no

individuell plan (ip) 
når en person har behov for langvarige og koordinerte tjenester 
fra både kommunen og spesialisthelsetjenesten, er det kom-
munen som har hovedansvaret for at det blir utarbeidet en indi-
viduell plan. 

www.helsedirektoratet.no

ansvarsgrupper opprettes nærmest automatisk og består av 
barne-og familietjenesten, barnehage/skole og pårørende. andre 
grupperinger kan også delta som fastlege, aktivitetsområde, til-
rettelagt dagaktivitet etc. det anbefales at pårørende i barnets 
tidlig alder er pådriver for oppretting av ansvarsgruppe. det 
vanlige er at representanten fra kommunen er gruppens sekretær 
og har ansvaret for å skrive møtereferater.

hotellavtaler
Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (Lupe) 
har som medlem av paraplyorganisasjonen ffo (funksjons-
hemmedes fellesorganisasjon) tilgang til følgende rabatterte 
hotellavtaler (ref.nr er oppgitt i parantesene):
 

thon kjeden (th117777)
Quality hotels (Ch14660)
scandic hotels (d000004481)
 
for nærmere informasjon, se hotellkjedenes hjemmesider. husk 
at refransenummer alltid må oppgis. hotellavtalene kan gjelde 
både for overnatting og servering og kan benyttes både av med-
lemsorganisasjonene og dets medlemmer.

grunnstønad 
du kan ha rett til grunnstønad dersom du har visse ekstrautgifter 
på grunn av sykdom, skade eller lyte. ekstrautgiftene må tilsvare 
minst grunnstønad sats l. aktuelt er bla. slitasje på klær og 
sengetøy – omfatter også sko og støvler og oppstår enten på 
grunn av uvanlig ofte vasking eller at bruken medfører ekstra 
slitasje. 

hjelpestønad 
kan fås dersom du har et særskilt behov for pleie og tilsyn på 
grunn av sykdom, skade eller en medfødt funksjonshemning. når 
hjelpebehovet vurderes, vil det også legges vekt på behovet for 
stimulering, opplæring og trening som skjer i hjemmet.

forhøyet hjelpestønad
kan gis til barn og unge under 18 år dersom de har et pleie-og 
tilsynsbehov som er vesentlig større enn det som dekkes av 
ordinær hjelpestønad. 

www.nav.no

pasient- og brukerombudet 
i fylket der du bor kan gi råd, veiledning og informasjon om dine 
rettigheter som pasient, bruker eller pårørende. enkelte større 
kommuner har i tillegg eget ombud som kan kontaktes – kontakt 
kommunens servicekontor.

www.pasientombudet.no
 
Ledsagerbevis 
personer som på grunn av funksjonsnedsettelse har behov for 
følge eller assistanse for å kunne gå på offentlige arrangementer, 
kan ha nytte av et ledsagerbevis. det er den enkelte arrangør 
eller virksomhet som avgjør om de aksepterer ledsagerbevis, 
og hvilken rabatt ledsagerbeviset gir. https://helsenorge.no/
hjelpetilbud-i-kommunen/ledsagerbevis – eller ringe kommunens 
servicekontor. 

 

nyttig å vite for eksempel på alle arrangement i regi av norges idrettsforbund 
gjelder ledsagerbevis. Ledsagerbevis gjelder også innen transport 
som buss, tog, trikk og båt, men ordningen og rabattene kan 
variere.
 
jobbstrategi 
er rettet mot unge under 30 år med nedsatt funksjonsevne og 
som har behov for hjelp for å komme i arbeid. 

www.nav.no

for unge med utviklingshemming gjelder særskilte regelverk.

skolehjelpemidler 
elever med lese- og skrivevansker kan søke via rektor om data-
hjelpemidler fra nav hjelpemiddelsentral. det gjelder programvare 
til datamaskinen som f.eks. stavekontroller, tale-synteser og 
ulike skannerløsninger. all pensumlitteratur skal også være 
innlest på lyd. Lydbøker kan være en svært god støtte for elever 
med lese- og skrivevansker. skolen har ikke anledning til å avslå 
tiltak som leie av lydbøker med økonomiske begrunnelser. ved å 
kontakte nærmeste bibliotek, er det muligheter for leseombud. 
per idag eksisterer ca 1000 leseombud i norge for mennesker 
med nedsatt funksjonsevne. 

www.nav.no
www.statped.no

medisiner på utenlandsreise 
du kan ha med deg nødvendige medisiner med narkotiske 
virkestoffer for inntil 30 dagers bruk. det er viktig at du kan 
dokumentere at det er dine legemidler. Legemidlene bør være i 
original-emballasjen. kopi av resept eller bekreftelse fra lege er 
lurt å ha med. 

alle apotek utsteder «schengen-attest» som gjelder inntil 30 
dager. statens legemiddelverk kan etter søknad gi tillatelse til å 
ha med legemidler for mer enn 30 dager bruk. 

www.legemiddelverket.no

skattehjelpen 
hjelper skattebetalere som på grunn av en særlig vanskelig 
livssituasjon ikke er i stand til å oppfylle skatteforpliktelsene 
sine eller ivareta rettighetene sine, til å betale riktig skatt. 

  800 80 000, skattehjelpen. 
 sko@skatteetaten.no 

 
Likestillings- og diskrimineringsombudet 
gir råd og veiledning og arbeider for likestilling og mot dis-
kriminering på grunn av kjønn, etnisitet, religion, funksjonsevne, 
seksuell orientering og alder. 

www.ldo.no
 

ffo´s rettighetssenter 
rådgivnings- og kompetansesenter i rettighetsspørsmål som 
gjelder funksjonshemning og kronisk sykdom. bistår brukere i 
enkelte saker. 

  966 22 760
 rettighetssenteret@ffo.no

åpningstid: man.-tors. kl. 10-14 

medlemmer av Landsforbundet for utviklingshemmede og pårør-
ende (Lupe) kan selv kontakte ffos rettighetssenter da vår 
organisasjon er ett av 77 medlemsorganisasjoner innen ffo 
(funksjonshemmedes fellesorganisasjon).

hvilke rettigheter har familien? 
barn og unge med nedsatt funksjonsevne og familiene deres har 
behov for tjenester som ofte gis av mange forskjellige instanser 
og etater. helsedirektoratet har utgitt et hefte som er ment å 
gjøre det lettere å orientere seg i lovverk og tjenestetilbud. is-
1298, rev. utg. 2013.

Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (Lupe) 
har i tillegg til overnevnte egen avtale om juridisk bistand: 
advokatfirmaet nicolaisen @ Co ans med kontorer på romerike, 
Lillestrøm, oslo, asker og bærum. 

kontaktperson: adv. borge ongstad
  468 09 899
 borge.ongstad@advokatfirmaet-nicolaisen.no 

første gangs konsultasjon er gratis for våre medlemmer, deretter 
rabattert timesats eller særavtale ved å kontakte sentralstyret 
direkte.
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det var med stor sorg Lupe den 5. november Lupe mottok 
budskapet om dissimilis gründer kai Zahls bortgang.

kai Zahl ble født i bærum 03.01.1932, han gikk på rud videre-
gående skole og studerte deretter til å bli frisør. han åpnet 
deretter kai Zahls damefrisør som i 1995 ble overtatt av hans 
datter hege Zahl.

i januar 1962 fikk kai Zahl sønnen børge, børge var ikke som 
andre barn og kai og hans daværende kone bjørg skjønte fort at 
børge trengte ekstra oppfølging.

kai Zahl begynte etter hvert å spille i dansebandet karokombo. 
dette gjorde børge meget nysgjerrig og tilslutt tok han med sine 
venner og ga uttrykk for at de ønsket å spille i band og lurte på 
om kai kunne være behjelpelig med dette.

kai tok utfordringen, han videreutviklet et allerede eksister-
ende fargesystem og henvendte seg til bærum kommune og ba 
om 20 000 kroner så skulle han i løpet av seks måneder få på 
beina en støtteapparat og i 1982 resulterte dette i blostopp-
bandet som fikk navnet sitt etter forbokstaven i fornavnet på 
medlemmene.

dette tilbudet ble fort kjent i bærum og tilbudet vokste og i 
1985 så navnet dissimilis dagens lys.

 

ordet dissimilis er latin og betyr annerledes
den 2. november 1987 oppførte kai Zahl sammen med hans 
gode venn arne furuseth «dissimilis en annerledes musikal» 
i oslo konserthus og de samlet ni fulle hus og det resulterte i 
at de i 1987 fikk spellemannsprisens hederspris samme år. 
denne forestillingen brøt med noen barrierer fordi den viste at 
utviklings-hemmede kunne være en ressurs.

kai Zahl var kanskje den største bidragsyteren til at institu-
sjonene for utviklingshemmede ble lagt ned og at man fikk re-
formen for utviklingshemmede.

i forestillingen hadde dissimilis med sanger som handlet om 
at barn med utviklingshemming ville leke med andre barn, men 
foreldre til «normale» barn stoppet dette, forestillingen handlet 
om personer som ikke ville ha utviklingshemmede naboer i 
harbitz allé, fordi det ville føre til redusert takst. dem sang om 
at isolasjon på en institusjon er et samfunnsutlegg på en million.

tekstene skapte debatt om utviklingshemmedes levekår, men 
samtidig skal det sies at han kanskje ikke helt så for seg hvordan 
reformen ville bli når dissimilis oppførte «dissimilis show med 
løs snipp», der han skrev teksten til sangen «hvpu reformens 
blues», hvor deler av teksten er: 

 

kai ZahL 
tiL minne

– steinar Wangen, varamedLem i styret –

det er flere som har bodd på samme sted i 
mange år,

som kjenner alle stier og veier der de går
har fått seg mange venner på steder der de bor

reformen sier alle skal flytte hjem til mor

talekor:  
der bodde mor da jeg var 16 men jeg kjenner ingen der nå.

parallelt med dette startet dissimilis med sitt internasjonale 
arbeid, og til nevnte forestilling var grupo guatifay fra Lanzarote 
med som gjestende artister.

i ettertid har man fått både dissimilis norge og dissimilis 
utland. dette har resultert i at dissimilis har medlemsgrupper og 
enkeltartister fra kristiansand i sør til alta i nord og i tillegg er 
de etablert i 14 land.

i desember 1993 flyttet dissimilis til emma hjort der de fikk sitt 
kompetansesenter, og etter dette har de hatt flere oppsetninger 
i oslo konserthus, og da den norske opera og ballett sto klart ved 
sjøsiden av oslo s, sto klart ble det en naturlig arena for både kai 
Zahl og hans dissimilis.

 

kai Zahl har også gitt ut to bøker med titlene «boka om børge i 
1988 og skal vi velge livet i 2011»

i sistnevnte bok åpnet han for seleksjon av sterkt funksjons-
hemmede fostre, noe som førte til debatt, og enkelte hevdet at 
han var for et sorteringssamfunn.

kai Zahl var med og danne Lupe, hvor han var medlemut livet.

i mars 2015 sto han offentlig frem med at han var dement og at 
han skjønte at det gikk mot slutten.

den 22. april 2015 ble det oppført en forestilling til ære for kai 
Zahl og hans livsverk for dissimilis.

Lupe ønsker med det å takke kai Zahl for den betydningen han 
har hatt for utviklingshemmede både i inn og utland. våre tanker 
går til kai Zahls kone, barn og øvrig familie.
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retteLse:
 
i forrige nummer kom vi i skade for å publisere bilder 
fra korpsfestivalen i trondheim under reportasjen om 
notodden bluesfestival. vi beklager og bringer teksten 
fra korpsfestivalen her, sammen med et av bildene fra 
forrige nummer.

korpsfestivalen i trondheim
i begynnelsen av juni ble årets korpsfestival «vi vil 
2015» for utviklingshemmede arrangert i trondheim. 
bildet viser glade musikere med deltakere fra musik- 
korpsene  austjord, haug, torshovkorpset, utsikts-
bakken brassband, vasshjulet tut@blæs og trønder-
brazz som arrangør. i tillegg deltok utenlandske korps 
fra ælabogin, færøyene og trupa muzikore fra albania.

det var mye fin korpsmusikk i trondheimsgatene de 
to dagene festivalen varte. god økonomisk støtte fra 
frivillige lag og organisasjoner, stat og kommuner, og 
ikke minst næringslivet, gjorde at dagene i trondheim 
forhåpentligvis ble til glede for deltakerne. en stor takk 
til korpsfestivalleder thorleif og hans stab.  allerede nå, 
ser de frem til neste festival om tre år.

notodden bluesfestival
ovenfor viser bildet som skulle vært med i forrige 
nummer om notodden bluesfestival. bildet er tatt av 
arthur shorty, united by music holland.

asbjørn sandvik – en god støttespiller for Lupe har forlatt oss.       
asbjørn sandvik døde den 19. oktober i år på orkdal sykehus, 

73 år gammel. han døde ikke ensom, hans ektefelle kari, satt 
trofast ved dødsleiet. 

asbjørn ble stedt til hvile fra melhus kirke den 30. oktober. det 
var stort fremmøte i kirken. magne skjetne, leder av trøndelag 
fylkeslag av Lupe og nestleder i landsstyret, holdt minnetale 
ved båren og takket for hans store engasjement for de 
utviklingshemmede i nærmere 40 år.

asbjørn sandvik var et organisasjonsmenneske. han var til 
å begynne med medlem av noff (norsk foreldreforening for 
funksjonshemmede). 

familien var bosatt i agder og sønnen arnt petter fikk ulike 
tilbud i den perioden integrering for alvor ble satt på dagsordenen. 
asbjørn var sjømann og hver gang han var i land måtte han ordne 
opp som best han kunne.

en kort periode var asbjørn også medlem av daværende nfpu, 
men fant seg ikke til rette. i likhet med andre noff-medlemmer 
gikk han over til Lupe, nettopp i den perioden forbundet var i en 
oppbygningsfase. han gikk helhjertet inn i arbeidet for Lupe og 

representerte agderfylkene på sitt første landsmøte i 1990. her 
skulle han knytte sterke bånd til petter tomren og ivar tolstad, 
et vennskap som stod seg i alle år.

asbjørn sandvik søkte etter hvert nordover. han var født i dale i 
bremsnes, nå en del av kristiansund.  

han tok utdanning i trondheim hvor han gikk på sjømanns-
skolen og hadde mange slektninger både i møre og i trøndelag. 
således hadde han alle forutsetninger for å kunne drive organisa-
sjonsarbeid i vår region. nå ble det riktig fart i lagsarbeidet, og vi 
fikk mange nye medlemmer. 

vi hadde mange fine utfarter og aktivitetstilbud med særlig 
tanke på medlemmer som hadde støttebehov. medlemsmøtene 
ble holdt i lokalene til trondhjems sjømandsforening.

for mange av oss vil grillfestene på øyås i melhus være et 
godt minne. kari og asbjørn åpnet sitt vakre hjem. den store 
eneboligen har en spesiell flott utsikt mot trondheimsfjorden 
og de vakre jordbruksområdene som bygda er kjent for. her var 
asbjørn i toppform som vert og grillsjef. bare synd at helsa etter 
hvert begynte å rakne, men asbjørn sto på for den saken han 
brente for. til slutt ble det for mye for ham, og han måtte takke 
av som leder på årsmøtet i 2013.

asbjørn sandvik 
tiL minne

– tore a. guLbraar –

sammenkomst
for de eLdre:

i en alder av nesten 25 år, har Lupe mange eldre 
medlemmer. disse kan være foreldre, besteforeldre, 
mennesker som har arbeidet i omsorgstjenesten og 
andre sympatører.

på siste årsmøte vedtok trøndelagsavdelingen å 
arrangere hyggelig sammenkomst for disse.  bildet viser 
noen av deltakerne og tilbakemeldingen i ettertid tydet 
på at alle hygget seg med historier og mimring hvordan 
tjenestetilbudet var tidligere, men samtidig bekymret 
over de innstrammninger som nå gjøres i mange 
kommuner. tiltaket ga mersmak, så kanskje vi kan få 
til et årlig sammenkomst for de eldre som kanskje ikke 
lenger av helsemessige årsaker er i stand til å bistå på 
stands og møter.

små gLimt fra

store
begivenheter
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en upolitisk likemannsforening for deg som er psykisk utvik-
lingshemmet og deg som er pårørende i nord-norge.

Lupe sentralt er landsdekkende med hovedkontor i oslo. 
organisasjon ble etablert i 1991. hovedårsaken til at Lupe ble 
dannet var «motstand mot gjennomføring av nfpu-reformen ved 
tvang».

Lupe nord-norge (tidligere Lupe midt-troms) med hovedbase 
i Lenvik kommune i troms, arbeider for:
•	 utviklingshemmedes rett til likeverd.
•	 utviklingshemmedes rett til reelle valgmuligheter som bolig, 

arbeid, utdanning og fritidstilbud.
•	 å gi medlemmer kunnskap og veiledning om sine rettigheter.
•	 å spre info om utviklingshemmedes rettigheter og levekår.

 
 

nytt styre i 2015:

    

Lupe 
nord-norge

ann jorid strømholt (leder)   
tlf. 915 99 839  
annstromholt@gmail.com

ole kristian berntsen (n.leder)
tlf. 905 60 531 
olkrbe@online.no

gerd gjærum (kasserer)
tlf. 986 87 442 
gerd-g@online.no
 

thea strømholt (sekretær) 
 
Lisa gresseth (styremedlem)  
   
rigmor bertsen (styremedlem) 
     
kai petter gulmæle (vara)i begynnelsen av november arrangerte Lupe trøndelag den 

årlige bowlingkvelden med påfølgende kjøttkakemiddag på 
sandmoen kro.

på de 4 bowlingbanene viste også våre at de kan kunsten 
med å bowle – noen rakk flere runder. under den påfølgende 
middagen ble det stor gjensynsglede for ungdommene som i sin 

tid gikk sammen på dalgård skole, skolen i trondheim tilrettelagt 
for utviklingshemmede. gledelig var at det var mange av våre nye 
medlemmer som deltok denne ettermiddagen. flere pårørende 
satte pris på å komme i kontakt med andre i samme situasjon 
for å diskutere felles problemer og gleder.

boWLing 
med middag

medlemsverving. Lupe nord-norge driver aktiv medlemsverving  og oppnår å få nye medlemmer. her har de stilt på amfi på finnsnes 
og truffet handlende en lørdags formiddag, der forbipasserende stanset opp, slo av en prat og fikk brosjyrer og eksemplarer av 
medlemsbladet. i etterkant har de vært på bardufoss i samme ærend, og neste framstøt skal gjøre i sørreisa. på bildet ser vi fra 
venstre, sittende bak bordet, gerd gjærum, herdis gjærum og kai petter gulmælæ.
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En virksomhet i Stift. Signo
Sentrumsbygget, 3240 ANDEBU

Tlf. 33 43 88 00

Kongeveien 79, 3188 HORTEN - Tlf. 33 04 98 80

Epcon AS
 Kvalebergveien 21, 4016 STAVANGER

Tlf. 51 88 66 00

Gravearbeider - Transport - Pukkverk - Deponi
Tlf. 952 14 751
www.krlarsen.no

Autocadsenteret AS
 Nedre Rælingsveg 154

2005 RÆLINGEN
Tlf. 900 67 900

Setra v 16 C, 0786 OSLO
Tlf. 22 70 34 50

Peppes Pizza Hamar AS
2301 HAMAR

Tlf. 62 53 52 55

Harila AS - Finnmarks største bilforhandler
Vestre Jakobselv - Tlf: 78 95 45 60

Hammerfest - Tlf: 78 40 78 20
Alta - Tlf: 78 44 56 00

www.har i la.no

Tvete i Gågata AS
St Marie g 97

1706 SARPSBORG
Tlf. 69 15 25 10

Malermestrene
Indre Østland AS

Fåberggata 140
2615 LILLEHAMMER

Tlf. 61 25 14 10

Comfort
Fagernes Rør AS

Valdresv. 14
2900 FAGERNES
Tlf. 61 35 78 00

5430 BREMNES
Tlf. 53 42 89 00

Wear Maskin
 Hurumveien 19
3440 RØYKEN
Tlf. 31 28 52 13

Johan R. Sunde AS
6037 EIDSNES
Tlf. 70 19 07 03

Opaas
Kompetansesenter

 Telegata 2
3674 NOTODDEN
Tlf. 35 01 30 00

Brautvegen 12
6408 AUREOSEN
Tlf. 996 98 231

Møre og Romsdal
avd. Molde

Tlf. 71 24 93 00

Tlf. 78 42 48 80

Stiftelsen
Trasoppklinikken

Trasoppterr. 25
0672 OSLO

Tlf. 23 34 82 00

Asko Øst AS
Delitoppen 4, 1540 VESTBY

Tlf. 02 425
www.asko.no

Andøy
Installasjon A/S

Industrivegen 2 B
8440 ANDENES
Tlf. 76 14 10 60

Kotsøy
7387 SINGSÅS
Tlf. 72 43 60 60

YX Valestrandsfossen
Småland

5281 VALESTRANDSFOSSEN
Tlf. 56 39 41 86

Bayer AS
3165 TJØME

Tlf. 33 39 04 04

Spiseriet
Indisk Tandori

Storgata 24
3256 LARVIK

Tlf. 33 13 11 22

Garverløkkevegen 55
2415 HERADSBYGD

Tlf. 958 30 886

Vinn Industri
Drammen AS

3003 DRAMMEN
Tlf. 32 21 08 60

2686 LOM
Tlf. 61 21 90 00

avd Slemmestad
 Rortunet Kjøpesenter
3470 SLEMMESTAD

Tlf. 31 28 20 61

Kapellv. 6, 0487 OSLO
Tlf. 22 79 73 00

Halden
Betongtransport AS

 Korterødveien 26
1794 SPONVIKA
Tlf. 69 18 40 76

Hitra
videregående skole

7240 HITRA
Tlf. 72 44 20 30

Tomterv 41
1408 KROKSTAD
Tlf. 64 86 31 03

Solstein AS
 Bleikmyrvegen 45
4276 VEDAVÅGEN

Tlf. 52 04 40 40

Norge AS
 Buråsen 35

4636 KRISTIANSAND S
Tlf. 37 13 22 44

5643 STRANDVIK
Tlf. 56 58 16 49

Taktekkermester
Bjørn Schramm AS

Skjærdalen 2
3533 TYRISTRAND

Tlf. 31 41 12 99

Tlf. 78 42 48 80

Vikemyra 7
6065 ULSTEINVIK
Tlf. 70 01 15 92

AS Elektro
Skeivegen 49

6650 SURNADAL
Tlf. 71 66 23 52

Kiwi 020 Dokka
Storgata 55

2870 DOKKA
Tlf. 61 11 06 00

Finnmark
Entreprenør AS

Nordre Langg 39
9950 VARDØ

Tlf. 78 98 75 27

Neglspretten
Fotterapi

 Døvlahamna 12
3158 ANDEBU
Tlf. 909 73 200

Kongsv 75
2920 LEIRA I VALDRES

Tlf. 61 35 95 00

Mesterfarge
Brødr Skolbekken
Malerforretning AS

Knappåsen 35
2120 SAGSTUA
Tlf. 952 77 949

Omsorgspartner
Vestfold AS

Damtjernveien 141
3175 RAMNES
Tlf. 33 05 93 21

Faleide, 6783 STRYN
Tlf. 57 87 28 80

Wollenbergs
Ortopediske AS

Strømdallia 4 A
3726 SKIEN

Tlf. 35 91 53 91

SK Maling
 Nordliskrenten 1

3271 LARVIK
Tlf. 906 35 536

Tofte
Østre Strandvei 48

3482 TOFTE
Tlf. 32 79 42 49

Klippotequet L
Farmandstredet

Jens Müllers gate 3
3110 TØNSBERG
Tlf. 33 31 18 12

Rørlegger
Trygve Myrer AS

Haslemoen
2346 VÅLER I SOLØR

Tlf. 62 42 01 44

Comfort
Harstad AS
 Kongsveien 14
9408 HARSTAD
Tlf. 952 59 060

fra 1. oktober 2015 kom det nye regler som sier noe om 
hvordan man skal avhøre barn og utviklingshemmede som 

enten har blitt utsatt for, eller vært vitne til, et seksuelt overgrep.

tidligere skulle avhør av barn ledes av en dommer, med forsvarer 
til stede fra første avhør. det blir det slutt på nå. i tillegg er det 
ikke lenger automatikk i at mistenkte i saken blir varslet eller 
siktet nå.
(nrk.no/troms)

skal denne nye regelen ha noe som helst slags virkning er man 
helt avhengig av at overgrep blir politianmeldt.
 
høsten 2014 lagde barne- ungdoms og familiedirektoratet ret-
ningslinjer som viser hvordan voksne med utviklingshemming og 

tjenesteapparatet skal reagere når et overgrep har funnet sted. 
overgrepsveilederen finner dere på vernmotovergrep.bufdir.no
 
den 14. januar 2015 uttalte statsråd horne til fagbladet at hun 
ikke vil lovfeste overgrepsveilederen. horne sier at hun forventer 
at kommunene følger opp.

 
så langt er det kun fauske kommune som har pålagt sine 
ansatte å jobbe etter veilederen.
(fontene.no)
 
når kommunene fritas fra å følge veileder kan man slik praksis 
er i dag ikke forvente at det vil foreligge noe særlig med politi-
anmeldelser, noe som sparker fullstendig beina av den nye loven.

ny Lov tiL 
ingen nytte 

for utvikLingshemmede
– steinar Wangen, varamedLem tiL styret –

Lupe  gratuLerer
på vegne av medlemmene våre gratulerer vi harald kvame hansen, som på ffos kongress den 22.11.2015 

ble valgt som styremedlem i ffos hovedstyre.
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    verv                navn                    adresse                             teLefon              e-post:

Landsstyret

Leder harald hansen djupedalen, 6740 selje 57 85 99 74 / 986 49 364 mkvameha@online.no 

nestleder  magne skjetne amundsdalv. 840, 7036 trondheim 992 44 720 magneei@online.no

sekretær  geir hanssen grindstuvn. 36, 1349 rykkinn 95 10 72 25 geir.hanssen@gmail.com

kasserer  yngvar bjarne hurlen fallanveien 30a, 0495 oslo 476 14 769 yngvar.hurlen@nordreaasen.no

styremedlem  solveig klinkenberg bredo stabelsvei 3, 0853 oslo 959 35 597 sol-kli@online.no

1. vararepr.:  turid jahren hellev. 13, 2319 hamar 909 43 894  turidjah@online.no

2. vararepr.:  ann jorid strømholt nordli 2, 9300 finnsnes 915 99 839 annstromholt@gmail.com

3.vararepr. steinar Wangen kråkstadveien 8, 1400 ski 454 33 601  

fyLkesLedere

agder synnøve tisland øvre Laudal, 4534 marnadal 32 28 71 84 / 924 19 625 syn-ti@online.no

oslo og akershus geir hanssen grindstuvn. 36, 1349 rykkin 95 10 72 25 geir.hanssen@gmail.com

hedmark og oppland turid jahren hellevn.13, 2319 hamar  909 43 894  turidjah@online.no

telemark ivar tolstad villaveien 3b, 3674 notodden 35 02 03 84  ivar.tolstad@nenett.no

rogaland beathe hebnes hundvågvn. 41, 4085 stavanger  51 54 81 93 / 974 14 176 beathe.signy.hebnes@lyse.net

hordaland  jostein søreide saksarrinden 62, 5253 sandsli  55 22 97 98 / 995 39 430  jostein@avdeling5.no

sogn og fjordane harald hansen djupedalen, 6740 selje 57 85 99 74 / 986 49 364 mkvameha@online.no 

møre og romsdal otto drage 6146 åheim 481 05 029 / 70 02 41 69 eina-dra@online.no

troms ole kr. berntsen Leiknes, 9300 finnsnes  905 60 531  olkrbe@online.no

midt-troms ann jorid strømholt nordli 2, 9300 finnsnes 915 99 839  annstromholt@gmail.com
      
trøndelag magne skjetne pb. 5337, nardo 7430 trondheim 992 44 720 magneei@online.no

vestfold ivar tolstad villaveien 3b, 3674 notodden 35 02 03 84  ivar.tolstad@nenett.no

annet

redaktør jann-oskar granheim vassendveien 54, 9300 finnsnes 932 11 937 jann-osk@online.no

Lupes kontor Lupe hans nilsen haugesg.  22 22 14 82 
  44b, 0481 oslo 

kontakt info

Øvre Telemark Trafikkskule
Telemarksg 4
3660 RJUKAN
Tlf. 911 76 711

Malermestrene BMV AS
Gammelseterlia 7

6422 MOLDE
Tlf. 71 20 13 50

Abactus AS

Storhamargata 32
2301 HAMAR

Tlf. 911 94 093

Forusparken 28
4031 STAVANGER

Tlf. 51 85 99 00

t-aasen.noavd Moss avd rør
1522 MOSS

Tlf. 69 26 26 00

www.bravida.no

Vidaråsen Landsby
 Landsbyveien 34, 3158 ANDEBU

Tlf. 33 44 41 00

AB Maskin
 Akslastien 3, 7820 SPILLUM

Tlf. 74 27 61 05

Vegg- og Takmontasje AS
 Produksjonsveien 16
1618 FREDRIKSTAD

Tlf. 69 31 12 30

Markedsgata 3
9510 ALTA

Tlf. 78 44 95 95

Apotek 1 Hjorten Fredrikstad
Stortorvet 1, 1607 FREDRIKSTAD

Tlf. 69 36 85 85

Cecilie Thoresens v 11
1153 OSLO

Tlf. 23 16 76 50
www.ilas.no

Bregnev 3, 8680 TROFORS - Tlf. 484 68 168 mlm. kl. 10-14
post@energisentret.no  -  www.energisentret.no

Batteri og produkter til høreapparat

T:  64 97 23 00

M: post@kisif.no

W: http:/kisif.no

A:  Langbakken 9, 1430 ÅS

Rykkinnveien 100, 1349 RYKKINN
Tlf. 67 15 28 00 - www.framhelse.no

Hadeland Bil AS
Roalinna 14
2740 ROA

Tlf. 61 32 21 00

Gjøvik Elektro & Automasjon AS
2802 GJØVIK

Tlf. 61 13 80 80

Sparebanken Hedmark
2302 HAMAR
Tlf. 02 999

FK butikken Haugesund
- Felleskjøpet

5537 HAUGESUND
Tlf. 52 70 54 70

Tonstad Bakeri AS
4440 TONSTAD - Tlf. 38 37 01 22
 http://tonstadbakeri.blogspot.no

Facebook: Tonstad Bakeri - Instagram: @tonstadbakeri

Toten Økonomitjenester AS
 Audheimgården

2850 LENA
Tlf. 61 14 13 30

Alveland
Bunader
Meierigata 15
4340 BRYNE

Tlf. 51 48 75 15

Myhres Bygg
& Kalkulasjon

Påskefjellveien 7
1658 TORP

Tlf. 905 57 987

Båsmoen AS
Nordåsveien 1

8616 MO I RANA
Tlf. 75 15 01 20

7820 SPILLUM
Tlf. 74 21 66 10

Rosenkrantzgatat 89
3003 DRAMMEN
Tlf. 32 83 19 85

Rue
Transport AS

 3690 HJARTDAL
Tlf. 913 82 288

Nord Marin A/S
 Bedriftsv. 100

3735 SKIEN
Tlf. 35 59 72 22

HR-Revisjon AS
Mart’n Senteret
4. etg. Torget

2403 ELVERUM
Tlf. 62 41 09 00

Spar Bremanger
O. Håvardstun AS

 6727 BREMANGER
Tlf. 57 79 13 08

Norcem Brevik
 3991 BREVIK

Tlf. 35 57 20 00

Vitengarden
 Kviavegen 99
4367 NÆRBØ

Tlf. 51 79 94 20

Sjusjøvegen 2001
2612 SJUSJØEN
Tlf. 62 33 43 80

 Strengenv 38
3825 LUNDE

Tlf. 35 94 69 00
www.tveito-maskin.no

City Garn og Broderi
Kulltangvegen 70

3933 PORSGRUNN
Tlf. 35 55 74 56

Pibo Optik Synsam
 Torvet 8

9405 HARSTAD
Tlf. 77 06 25 50

Eikli Apotek
 Barbroveien 7

3511 HØNEFOSS
Tlf. 32 12 15 00

Kragerø
Naturstein AS

 Lønneveien 14
3766 SANNIDAL
Tlf. 913 28 783

Uvdal
Snekkerverksted AS

 3632 UVDAL
Tlf. 32 74 30 51

3050 MJØNDALEN
Tlf. 32 23 68 80

Nils Sund
Boktrykkeri AS

Fjellvegen 1 A
5532 HAUGESUND

Tlf. 52 70 33 70

E.ON E&P Norge AS
 Løkkeveien 103

4007 STAVANGER
Tlf. 51 84 30 00

Comfort
Tromsø AS

 Hansjordnesgata 1
9009 TROMSØ
Tlf. 77 65 57 00

Furene Industriområde
6100 VOLDA

Tlf. 70 07 48 50
www.furene.no

Monrad
Lassemo

 Fjerdingøy
7873 HARRAN

Tlf. 74 33 01 68

NK Elektriske AS
Svangstrandv. 2 B

3410 SYLLING
Tlf. 32 84 66 00

Toyota Norge AS
3003 DRAMMEN
Tlf. 32 20 50 00
www.toyota.no
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