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egjeringen foreslår å fjerne diagnose lista noe som
innebærer at personer som i dag har krav på gratis
fysioterapi etter for eksempel en hjerteklaffoperasjon
må fra nyttår betale egenandel for dette etter egenandelstak 2.
Egenandelstak er foreslått satt til 1990 kroner noe
som vil bety et samlet egenandelstak på 4195 kroner
for denne gruppen noe som i praksis innebærer en
usosial skatt på sykdom.
Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å ta bort 250 varig
tilrettelagte arbeidsplasser (VTA) Rettighetsutvalget
som nylig leverte nylig sin utredning til statsråd Solveig
Horne der de foreslår enstemmig at kommunene skal få
ansvar for å sørge for tilrettelagt arbeid for utviklingshemmede noe som fort kan føre til særomsorg.
Enkelte banker har sendt ut brev med at de nå øker
renten fordi pengemarkedsrenten har økt.
Dette kommer samtidig som at overgangsfradraget
på boliglån for uføre halveres fra 2017 og fra 2018 har
uføre samme rentefradrag som lønnsmottakere, uføre
får kutt.
Fra 01.01.2015 ble det lagt om fra uførepensjon til ny
uføretrygd.
Dette innebar at man betalte lønnsskatt noe som
innebar redusert nettoinntekt og bortfall av bostøtte fra
Husbanken.
I mange tilfeller har det ført til at utgiftene har blitt
lempet fra stat til kommune.
Hvis man skal komme med et oppsummerende spørsmål
må det bli:
Er myndighetene i ferd med å skape et økonomisk og
sosialt parallelt samfunn for vanskeligstilte?
Steinar Wangen
3. Varamedlem
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43 år i de
funksjonshemmedes
tjeneste
– Jann-Oskar Granheim –

O

g det er i grunnen et godt bilde på hva slags menneske Ole er; et fjell, imaginært eller virkelig, hindrer
han ikke i å kutte ned på avstanden til andre mennesker
når han brenner for en sak han tror på og mennesker han
bryr seg om. I mange år har det vært engasjementet og
kampen for et verdig liv for de funksjonhemmede. Den
hviler tungt i hans hjerte, og er et ansvar han har kjent
på, og båret på skuldrene sine, i så mange år.

– Eg blei valgt inn som nestleder for Midt-Troms
foreldreforening for funksjonshemmede i 1973, begynner
han når jeg spør om hvordan det hele startet. For Ole har
hatt utallige verv knyttet til arbeidet for de funksjonshemmede de siste 43 årene.
– Den gangen, fortsetter han, - var vi en forening
for både pskykisk og fysisk funksjonshemmede, og vi
hadde ca 50-60 medlemmer til sammen i de åtte MidtTromskommunene som vi dekket.
	Allerede etter ett år ble Ole valgt som leder av
foreldreforeningen, og hadde den posisjonen til i 1989.
Da ble Landsforbundet for Psykisk Utviklingshemmede
– LUPE – dannet, og Ole ble valgt inn som nestleder i
LUPEs første styre. Etter Landsmøtet fire år senere ble
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han valgt inn som leder. Det vervet skjøttet han med
stor engasjement og arbeidsinnsats til han gikk av som
leder i 2011. Bortsett fra Ivar Tolstad, er det ingen som
kan skilte med så lang fartstid i styret som det Ole kan.
I alle de årene Ole var styreleder i LUPE, og 4 år etter
det, fortsatte han som leder for lokallaget. Og lokallage
til LUPE er et betydningsfullt lag med sine drøyt 100
medlemmer.
Ole Kristian Berntsen bor på Leiknes, 10 minutters
kjøretur fra Finnsnes og nordover Lenvikhalvøya langs
Gisundet. På den andre siden av sundet har han utsikt
til Senja. Nå sitter han i sofaen heime hos meg, en
halvtimes kjøretur heimefra, og på den andre siden
av Lenvikhalvøya med Kvittinden og Kistefjell. Så for
øyeblikket er ikke avstanden større enn over et sofabord.
– I dag e eg no berre konsulent for styret, bedyrer han
med en undertonde av humor, og med den sjarmen og
glimtet i øyet som er så typisk for han. Det er nok mer
enn «bare» å ha Ole som konsulent for det nye styret,
og da i positiv forstand. Mange års engasjement, arbeid
og erfaring fra forskjellig fora har gitt han kunnskaper
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som det må være gull verdt for et styre å ha tilgang til.
For Ole sitt engasjement har strukket seg langt ut over
vervet i LUPE.
– Jeg så at dersom man skal få til noe, måtte man
søke å påvirke der det tas beslutninger som har konsekvenser for oss; der innholdet i pengesekken fordeles,
sier han.
	Det førte til at han gikk inn i kommunepolitikken, der
han satte de utviklingshemmedes sak på dagsorden
og holdt den varm. Når den perioden vi er inne i nå,
er over, har han siden 1974 sittet til sammen 28 år i
kommeunstyret i Lenvik. De to første periodene som
representant for to lokale lister. Først fire år for TrollvikLeknes bygdeliste, og så fire år Sønde Gisund upolitiske
liste. Fra midten av 80-tallet har han representeret
Fremskrittspartiet.
	To perioder var han vara til fylkestinget i Troms, og
fra 1987 til 2007 satt han i fylkesrådet for funksjonshemmede. Midt på 80-tallet var han leder for Troms og
Finnmark FFO.
	Det har ikke manglet på vilje og ønske om å gjøre en
innsats.
På spørsmål om hvilke utfordringer som særlig dukker
opp i minnet når han tenker tilbake på de siste 43
årene, sier han at de stadig skiftende statsbudsjettene
har vært vanskelig å sette seg inn i og forholde seg
til. Det har gått ut over forutsigbarheten, og alle nedskjæringene har skapt mye urolighet og gått ut over de
som er svakest og mest av alle trenger stabilitet.
Ole har ofte vært framme i media og kjempet for
boligsituasjonen til de psykisk utviklingshemmede.
– Men det begynner å bli bedre nå, sier han. – Og det
var faktisk her på Finnsnes at de første boligene som
var eid av de utviklingshemmede, ble bygd. Det er vi
stolte av.
– Hvordan vil du beskrive boligsituasjonen er for de
utviklingshemmede i dag?
– Den begynner å bli ganske bra nå. Det som imidlertid
er trist, er at det er så få ansatte i boligene, og at det er
blitt stadig færre. Det fører til at det blir mye ensomhet
blant de utviklingshemmede, og at TV blir den viktigste
aktiviteten og underholdningen deres.
Når jeg nevner Rigmor, hans livsledsagerske og nærmeste venn og samarbeidspartner gjennom 55 år, sier
han, tydelig påvirket, at det er helt klart at hun har
måttet bære mange byrder i alle disse årene. Uten
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hennes innsats på heimfronten og positive innstilling til
engasjementet hans, hadde det ikke vært mulig å gjøre
den innsatsen han har gjort. Mens Ole hadde opptil 100
reisedøgn i året i tillegg til mange kveldsmøter, har det
vært mer enn nok å ta tak i for Rigmor med to psykisk
utviklingshemmede barn og bedriften de drev i lag i flere
år.
	Så viktig har innsatsen til Rigmor vært, at da Ole tidligere i år mottok KS` medalje for sin innsats i kommunestyret, mente han at den som mest hadde fortjent
medaljen og takken, var hun som hadde støttet han i
alle disse årene og gjort det mulig for han å bruke så
mye av tida si på det.
Så kan man spørre om det virkelig er slik at de faktisk
har hatt tid til annet enn å ta seg av hus og heim, tre
sønner og en datter, og å skjøtte alle vervene. Jo, sosiale
mennesker, og mennesker som i utgangspunktet har
mange jern i ilden, finner som regel tid til flere aktiviteter
enn det mange andre gjør. Etter at Ole hadde jobbet
som bilselger i 15 år, fra 1964 til 1979, startet han og
Rigmor manufakturforretning i Sørreisa. Forretningen
ble etter hvert flyttet til Finnsnes, der de drev fram til
i 1993. Etter det har Ole vært pensjonist. Det har, som
vi har skjønt, ikke innebåret at han har sett seg tid og
anledning til å nyte sitt otium og hvile på sine laurbær.
Om aldri så fortjent.

Nyttig å vite
Omsorgslønn

Personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid,
kan tildeles omsorgslønn. Den gis uten hensyn til alder,
funksjonsnedsettelse eller sykdom hos den som mottar
omsorgen. www.helsenorge.no/parorende/omsorgslonn

Utvidet rett til omsorgspenger

Kronisk syke eller funksjonshemmede barn: Arbeidstaker
som har omsorg for kronisk sykt eller funksjonshemmet
barn til og med det kalenderåret barnet fyller 18 år, har
rett til omsorgspenger i inntil 20 dager årlig, og 40 dager
for arbeidstaker som er alene om omsorgen og kursopplæring på en godkjent helseinstitusjon: Yrkesaktive
foreldre med langvarig sykt/funksjonshemmet barn har
krav på permisjon med opplæringspenger fra Folketrygden hvis de er borte fra arbeidet for å delta på kurs/
opplæring på en godkjent helseinstitusjon.

Forlenget tid med overgangsstønad

kan gis når den enslige moren/faren har et barn som er
særlig omsorgskrevende frem til barnet fyller 18 år.

Rettigheter i høyere utdanning

for personer med nedsatt funksjonsevne. Utdanningsinstitusjonene er forpliktet til å legge til rette for funksjonshemmede i den grad det er mulig. På studiestedet
finnes det flere instanser som kan bidra med informasjon
og praktisk hjelp til deg som student.
www.ung.no

Familievernkontor

Gir mange ulike tilbud ved store og små utfordringer i
familien og samlivet. Både enkeltpersoner, par og familier kan ta kontakt. Det er gratis, ikke nødvendig med
henvisning.
Et tilbud er: «Hva med oss?» – kurs for foreldre med
barn med spesielle behov. «Hva med oss?» og «Hva med
meg?» er kurs for foreldre som har barn med nedsatt
funksjonsevne, fysiske eller psykiske vansker eller
kronisk sykdom. Kursoversikt, egenandel og påmelding:
Bufdir 466 15 138 www.bufdir.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 originalemballasjen. Kopi av resept eller bekreftelse fra lege anbefales på det sterkeste.
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

Hvilke rettigheter har familien?

For informasjon om lover og rettigheter, se «Jungelhåndboa 2016» (utgitt av FFOs Rettighetssenter). Er
å finne på www.ffo.no/rettighetssenteret – også for
utskriftsformat.

Ønsker du å se din kjernejournal eller resepter-

Visste du at på www.helsenorge.no kan du nå:
• Se om resepten er tilgjengelig på apoteket
• Få oversikt over gyldige e-resepter og se om det er
mer igjen.
• Se dine barns resepter og eventuelt andres resepter
som du har fullmakt til å se.
• Se din egen kjernejournal. Her kan du også eventuelt
gjøre tilføyninger.

FFOs Rettighetssenter

Et rådgivnings- og kompetansesenter i rettighetsspørsmål som gjelder personer med funksjonshemming og
kronisk sykdom. LUPEs medlemmer kan kontakte FFOs
Rettighetssenter på www.ffo.no/rettighetssenteret.
På Rettighetssenteret sitter det jurister med erfaring
innen velferdsrettens område. De besvarer og registerer
henvendelser på telefon eller e-post og holder også
kurs og foredrag samt utarbeider dokumentasjon om
brukernes rettstilstand i praksis.
Rettighetssenteret er ansvarlig for oppdatering og
utarbeidelsen av informasjonsboka: «Jungelhåndboka».
Den er godt oppbygd og guider deg gjennom lover og
rettigheter innen velfersretten. «Jungelhåndboka»
finnes i dag kun på nett, www.ffo.no/rettighetssenteret
Forøvrig, har du spørsmål:
23 90 51 55 Åpningstid mandag-fredag 10.00-14.00
FFOs hovednummer 23 90 51 50
rettighetssenteret@ffo.no
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BOA-Skolen

Et kompetanseløft for personell i bo- og
aktivitetstilbudet (BOA)
– Magne E Skjetne, nestleder sentralstyret LUPE –

Målsetningen og innholdet beskriver kommunen slik:
Det er en forutsetning for likeverdige og gode helseog omsorgstjenester at de som utfører tjenestene
har nødvendig og oppdatert kunnskap om tjenestenes
innhold, tjenestemottakers individuelle forutsetninger
og behov samt de grunnleggende verdier og hensyn som
skal styre utformingen av tjenestene.
	Å ivareta faglig forsvarlighet krever at ansatte har
oppdatert viten om hva som fordrer helsefremmende
og forebyggende arbeid innenfor rammene om forsvarlighet. I tillegg er det særdeles viktig at hver enkelt
enhet evaluerer sitt arbeid med tanke på å bidra til
utvikling og forbedring av tjenestene vi yter. På denne
bakgrunn skal alle ansatte i BOA gis basisopplæring i
utviklingsfremmende tema som;
• Selvbestemmelse
• Tiltak for å utvikle individuelle uttrykks- og
kommunikasjonsmuligheter.
• Deltakelse og brukerinvolvering
• Kommunikasjon og samhandling med bruker og
pårørende
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Forøvrig viser jeg vedlagte spesifiserte beskrivelse av
BOA-skolens innhold.
Etter at et samlet Storting i 2013 ba regjeringen om å
opprette et eget utvalg for utredning av de utviklingshemmedes levekår, den første kartleggingen etter at
Ansvarsreformen kom i 1991, la Rettighetsutvalget
(NOU 2016:17, på lik linje) frem sin utredning og forslag
til nødvendige tiltak 3. oktober i år. (Denne utredningen
vil vi i LUPE komme nærmere tilbake til etter hvert).
Utredningen ble presentert i 8 løft hvorav løft 6
omhandler kompetanse og kunnskap. Konklusjonen
her var tydelig: En utfordring at mange ansatte innen
tjenesteområde for utviklingshemmede har lite eller
ingen kunnskap ved ansettelse og samtidig da kjenner
altfor lite til de utviklingshemmedes evner og muligheter
i blant annet skole og arbeidsliv.
BOA-skolen i Trondheim er et av tiltakene som vil
bedre kompetanseløftet. Dette sammen med NAKU
(nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming)
og et fremtidig stort løft fra stat, fylkeskommuner og
kommuner med statlige midler, håper LUPE vil styrke
manglende tjenestetilbud for de utviklingshemmede
slik vi opplever det i dag.

BOA Skolen dag 1

BOA Skolen dag 2

BOA Skolen dag 3

Forventninger til deg
som arbeidstaker.

Hvordan gjøre jobben
Noe må alle kunne!

Serviceyrke og omsorgsyrke

Arbeidsmiljø

Hva må du spesifikt
kunne der du er?
Alle må kunne noe
mer!

Etikk grunnpakke

Etikk i hverdagen

Hva vetyr det å leve med en
utviklingshemming?

Fra pårørendes ståsted

“Hjemmelekse”Ansvar for egen
faglighet

Psykisk utviklingshemming og
psykiske lidelser

Dag 3 tilpasses det enkelte
tjenestested

Adferdsanalytiske betraktninger

Hovedmål med
grunnpakken:

Selvbestemmelse
Brukermedvirkning
Veiledning vs villedning
Dilemma i hverdagen

Systematiske
hverdagsrefleksjoner

Makt og tvang

Sorgprosesser

Sårbarhetsfaktorer

Helsehjelp

Felles plattform!

BOA Skolen
• Grunnpakke
• Tilknyttede nettbaserte kurs mellom dagene som er
tilgjengelig via Naku og Sor
• Tilrettelagt spisskompetanse knyttet til behov på
tjenestested
Undervisning
av fagledere og
ledere og andre
på området som
er dyktige

Elementer i BOA
skolen legges
inn i enhetens
kompetanseplan

Begeistre!

Bystyret har bestemt at alle ansatte i denne tjenesten
skal gjennomgå denne spesialtilpassede opplæringen
som nå blir utvidet med dag 3 i.h.t. rådmannens
budsjettforslag for 2017.
Brukerrådet for pårørende i BOA er også invitert som
deltaker på disse 2-dagerstilbudet og undertegnede
som deltaker får ikke rost tilbudet godt nok.

• Kommunikasjon ved bruk av ASK (alternativ
supplerende kommunikasjon)
• Rettssikkerhet
• Tiltak for å unngå bruk av makt og tvang
• Verdig voksenliv - seksualitet
• Helse og kost
• Fysisk aktivitet
• Etikk m.m.

Forankre!

om den første kommunen i landet, startet Trondheim
kommune opp et 2-dagers kompetanseløft for
ansatte i bo – og aktivitetstilbudet/omsorgstilbudet for
utviklingshemmede i 2015.

Presentere!

S

Kompetanse
skal verdsettes
og skrytes av.
Gjerne i sosiale
medier. Diplomer
og symboler er
viktig.

Utdanne ,inspirere og motivere!
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En blid LUPE-gjeng på tur med norges eldste smalsporede jernbane, Thamshavnbanen, som nå frakter turister mellom Orkanger og Løkken i Trøndelag. Etter togturen gikk ferden videre til Moa
besøkgård, der det er tilrettelagt med masse dyr og leker, samt flere gapahuker og grillplasser. Denne gården i ytre Trøndelag benyttes året igjennom som avlastningstilbud.

Fra en aktiv sommer
i Midt-Norge
10

Det har vært en tradisjon de senere årene å arrangere en
sætertur med rømmegrøt, spekemat og toradermusikk.
Eldre som ungdommelige lupere koste seg i godværet
på sætra i Leksvik. Arrangementet støttes med midler
fra Marte og Joralf Gjerstads hjelpefond, og gies til
friluftsarrangement for utviklingshemmede i NordTrøndelag.

I samarbeide med MLSenteret (Mestrings- og læringssenteret) på Ekne/Levanger i Nord-Trøndelag, ble det
også i år arrangert en større sommerfest for utviklingshemmede. På bildet ser vi en glad gjeng som nettopp har
vært på traktortur rundt den flotte gården på Falstad,
Ekne. Masse leker, musikk og dans preget den flotte
lørdagen – og ikke minst de to serveringsmåltidene med
påfølgende gaveoverrekkelser. MLSenteret har idag langt
over 40 ansatte omsorgsarbeidere, med egne avdelinger
i Sogn og Fjordane samt i Østersund i Sverige. Foruten
omsorgstilbud for en rekke kommuner, tilbys kortere og
lengre opphold for utviklingshemmede. Om sommeren er
dette et godt alternativ til ferieopphold nær sjøen og
fjellet. Noe å tenke på for alle og enhver.

LUPE støtter opp om minioritetsgrupper / flyktninger.
Bilde viser engasjerte flytninger som bistår LUPE med
rigging av telt mm. i forbindelse med en av sommerens
mange aktiviteter. Et hyggelig bekjetskap som skapte
mye humor mens arbeidet pågikk. Flyktningene benyttet
anledningen til å bli bedre kjent med norske tradisjoner
og tilegne seg norske ord og uttrykk.
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Bildet er tatt av Lupemedlem Tore Jörgensen, som er far til en av spillerne på Flatås Lions.

Kongens
fortjenestemedalje til
Helge Gudmundsen
H

I begynnelsen av august ble den store sommerfesten for to hundre forhåndspåmeldte utviklingshemmede avviklet
i Trondheim. Et kraftig regnskyll timer før at festen starter, satte sin demper på arrangementet, hvor flere dessverre
ikke kom for å få oppleve den store festen. Via tryllekunstner, korsang og musikk fikk alle noen timer sammen. LUPE
takker pånytt Trondheim kommune for lån av det flotte gårdsanlegget.
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elge Gudmundsen, hvis stemme så mange kjenner
etter at han var prosjektansvarlig for radioandakten
på NRK i hele 28 år, og som programleder for «Salmer
til alle tider» på samme kanal, er tildelt Kongens fortjenestemedalje. Den har han fått etter å ha lagt ned
svært stort arbeid for at utviklingshemmede skal få
oppleve mestring gjennom et tilrettelagt fotballmiljø.
Gjennom Flatås Lions har han lykkes i å skape trivsel og

trygghet i et miljø der alle blir sett og verdsatt. Mange
har mye å lære av innsatsen til denne mannen som også
er en engasjert og inspirerende foredragsholder som
formidler livsglede og menneskeverd.
Det var et historisk øyeblikk for alle som arbeider
for funksjonshemmede da fylkesmann Brit Skjelbred
overrakte medalje og diplom. Så fortjent med alle
lykkeønskningene fra de 140 som deltok på tilstelningen.
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Fra Landsturneringen i håndball og fotball

Landsturneringen er i 2017 lagt til Akershus med
kamparenaer på Jessheim og overnatting og sosiale
arrangementer på Gardemoen.
Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende,
LUPE, var som gjennom mange år, tilstede på årets
turnering i Stavanger. Vi fikk en prat med Wenche
Jensen, ei blid og aktiv håndballspiller på 54 år. Hun
har deltatt hele 26 ganger på Landsturneringen, kun få
ganger har hun mistet. Wenche, som også har utgitt
egen bok, Mitt liv som utviklingshemmet, utgitt i 2010,
forteller her om bakgrunnen til sin handballsuksess:
	Hun ble født i Bærum, og etter 30 år som spiller for
Vivil, flyttet hun til Kolbotn hvor hun nå spiller på andre
året.
Wenche har et langt arbeidsliv bak seg som assistent
ved Haug skole og ressurssenter i Bærum, tilrettelagt
for utviklingshemmede. Hun presiserer hvor viktig det
er å være aktiv, holde seg i form og det å treffe andre
mennesker. Som hun sier videre, landsturneringen er
veldig bra sportslig og sosialt, gøy å delta og gøy å spille
– og kanskje vinne!
	Før vi ønsket Wenche lykke til videre med sin flotte
hobby, fortalte hun oss med god undertone, takknemlig
for flotte dager i Stavanger mens samboeren Steinar er
kjøkkensjef hjemme på Kolbotn!
Den som vil ha nærmere kontakt med Wenche, og
kanskje skaffe seg boka hennes, kan ta kontakt med:
steinar.wangen2@gmail.com
454 33 601

Den årlige landsturneringen i fotball og håndball gikk av
stabelen i Stavanger i begynnelsen av september. Over
1.500 deltakere konkurrerte i håndball og flertall. Disse
sammen med ca 300 foreldre og pårørende dannet en
verdig ramme rundt banene og påfølgende bankett. Selv
toastmaster Davy Vatne lot seg begreise. Kulturminister
Linda H Helleland smilte omkapp med sine to statsråder.
Nå ser vi frem til neste års landsturnering som skal
foregå på Gardemoen i samarbeide med idrettshallene
på Jessheim. Vi glær oss allerede.

For ei dame!
– Magne E Skjetne, nestleder Sentralstyret LUPE –

L

andsturneringen i håndball og fotball for utviklingshemmede arrangeres hver høst på forskjellige steder
i landet. I år var dette flotte idrettsstevne lagt til
Stavanger.
Det var oppmarsj og sosialt treff i Kongeparken på
fredagskvelden med påfølgende kamper på lørdag
og søndag med ca 1500 aktive spillere. Ikke å forglemme banketten på lørdagskveld med over 1800
gjester tilstede, ledet av TV2 sportens Davy Wathne,
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og åpnet av selveste kulturminister Lina Hofstad
Helleland og presidentene i henholdsvis håndball- og
fotballforbundene.
Mange av spillerne har deltatt gjennom flere ti-år,
den eldste denne gangen var 72 år! Gjett om det er stor
gjensynsglede når de utviklingshemmede her møter
kjente fra hele landet, et bekjentskap bygd over mange
år. Et sosialt treffsted, som alle håper vil bestå men
samtidig videreutvikles.
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Bli medlem

– og støtt det viktige arbeidet vi gjør i LUPE
Vi trenger ditt medlemskap! Som medlem mener du det
er viktig at vi arbeider opp mot stat og kommune for
at alle mennesker med utviklingshemning blant annet
skal:
• ha de beste rettigheter og levekår
• ha økt livskvalitet
• ha valgmuligheter
• bli akseptert som likeverdige mennesker

Som medlem av LUPE får du for kun 200 kroner i året:
• medlemskap i en organisasjon som hele tiden gjør
et viktig arbeid for alle mennesker med psykisk 		
utviklingshemning
• tilhørighet i et fylkeslag av LUPE
• være med og påvirke styresmaktene og andre
• delta på aktivitetene som lagene har
• medlemsbladet Under Lupen fire ganger i året

Arbeidet vårt er basert på frivillighet. Dette betyr at
ingen personer i våre styrer har lønn eller styrehonorar.

Meld deg inn fra vår nettside www.landsforbundet-lupe.no
Her kan du også lese mer om oss.

Friis
Arkitekter AS
Sentrum 11
3630 RØDBERG
Tlf. 32 74 15 94

Solbekk
Møbler A/S
Torvg. 3
3770 KRAGERØ
Tlf. 35 98 17 28

Vidaråsen Landsby
Landsbyveien 34, 3158 ANDEBU
Tlf. 33 44 41 00 - www.vidarasen.camphill.no

Reidar Beck & Sønn AS
Kjørkjelinna 27, 2848 SKREIA
Tlf. 61 16 34 18

Langholsv 486
2412 SØRSKOGBYG
Tlf. 62 41 14 39

Toten Økonomitjenester AS
Audheimgården, 2850 LENA
Tlf. 61 14 13 30

Brisk Kompetansesenter AS
Breivikv 5, 6018 ÅLESUND
Tlf. 70 15 85 00 - www.brisk.no

Ragna Rindals Dagsenter
Hans Nielsen Hauges gate 44 A
0481 OSLO
Tlf. 23 40 08 00
www.rrd.no

Youngsgt 11, 0181 OSLO - Tlf. 02 390

Kongeveien 79, 3188 HORTEN

www.industrienergi.no

Tlf. 33 04 98 80 - www.gecom.no

Hovedveien 22, 8360 BØSTAD
Gjøas gate 27 A, 4016 STAVANGER
Tlf. 902 33 987
www.bjellandautomatic.no

T-skjorte med
LUPE-logo

Hornmoen Bruk AS

Tlf. 76 05 58 90
www.lofotensparebank.no

Ryghgata 6
3050 MJØNDALEN
Tlf. 32 23 68 80
www.eikervekst.no

Hamar Pizza AS

Forusparken 28
4031 STAVANGER
Tlf. 51 85 99 00

Østre torg 40 2317 HAMAR
Tlf. 62 53 52 55

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

Eensmoen 47
5710 SKULESTADMO
Tlf. 900 44 562
www.hogstogrydding.no

t-aasen.no

Eros AS

Sentralstyret har anskaffet nye T-skjorter med tanke på
bedre profilering under arrangement, stands m.m.

Grønhaugvegen 5
6092 FOSNAVÅG
Tlf. 70 08 82 32

Kontakt kontoret når ditt lag skal være arrangør av ett
eller annet.
Vi gir ei solid faglig utdanning og ein sosial og
kulturell ballast for framtidig yrkesutøving.
Bachelor i vernepleie er eit studium innan helse
og sosialfag og er eit godt val for dei som har
lyst å arbeide med menneske. Du får kompetanse til å arbeide innanfor miljøarbeid,
habilitering og rehabiliteringsarbeid med
menneske med samansette funksjonsvanskar.
Meir informsajon på:
www.hib.no

På bildet viser Sidsel Krogtoft fram T-skjorten under ett
av sommerens arrangementer for utviklingshemmede.
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Frå 2017 er vi
Høgskulen på Vestlandet (HVL)

Furene Industriområde
6100 VOLDA
Tlf. 70 07 48 50
www.furene.no
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annonser

Øvre Telemark
Trafikkskule

kontakt info

Levante
Innredninger AS

Telemarksg 4
3660 RJUKAN
Tlf. 911 76 711

Gartneriveien 6
3300 HOKKSUND
Tlf. 994 11 980

Alveland
Bunader

Bjørn Jensen

Meierigata 15
4340 BRYNE
Tlf. 51 48 75 15

Rørleggerfirma

Lahellveien 33
3218 SANDEFJORD
Tlf. 920 97 650

Påskefjellveien 7
1658 TORP
Tlf. 905 57 987

Solregn AS
Industriv 5
1481 HAGAN
Tlf. 67 06 73 00

Ing. H. Asmyhr A.S
8445 MELBU
Tlf. 76 11 86 00

Varli AS

Vestbyvegen 24
2420 TRYSIL
Tlf. 950 55 056

Varanger
Auto AS

Tanavegen 8
9800 VADSØ
Tlf. 78 95 59 00

6401 MOLDE
Tlf. 71 24 59 90
www.vulkan.com

Scan Tank Auto AS

Hvamsvingen 10
2013 SKJETTEN
Tlf. 64 83 45 50

Solstein AS

www.follotaxi.no

Tlf. 06 485

Østre Strandvei 12
3482 TOFTE
Tlf. 32 79 89 10

Byggteknikk
Valdres AS

Nyborg Marine
Equipment AS

Gamlev. 3
2900 FAGERNES
Tlf. 61 34 76 64

Per Reboli AS

Markavegen 9
2920 LEIRA I VALDRES
Tlf. 61 36 25 55

Nordre Burås 33
5131 NYBORG
Tlf. 413 24 438

Bleikmyrvegen 45
4276 VEDAVÅGEN
Tlf. 52 04 40 40

Spar Nesna

Coop Byggmix

Skarsmo Mat og
Hytteservice AS

Husebybadet

avd Slemmestad

Rortunet Kjøpesenter
3470 SLEMMESTAD
Tlf. 31 28 20 61

5763 SKARE
Tlf. 53 64 51 11

Verv

Hurum
Elektro AS

Myhres Bygg
& Kalkulasjon

Rosenkrantzgatat 89
3003 DRAMMEN
Tlf. 32 83 19 85

Westplast AS

Mjøsgrønt AS

6094 LEINØY
Tlf. 70 08 04 00
www.westplast.no

Silovegen 10
2335 STANGE
Tlf. 480 98 837

funksjonell utebekledning
Strandgata 36
6905 Florø
www.oytex.no

Byggmester

Vegar Haugen AS
Brekkom
2634 FÅVANG
Tlf. 918 47 803

Adresse

7250 MELANDSJØ
Tlf. 72 44 49 80

Telefon

E-post:

57 85 99 74 / 986 49 364

mkvameha@online.no

Landsstyret
Leder	Harald Hansen	Djupedalen, 6740 Selje

6393 TOMREFJORD
Tlf. 974 30 173

Skolevegen 35
8700 NESNA
Tlf. 75 05 61 81

Saupstadringen 13
7078 SAUPSTAD
Tlf. 72 54 80 75

Borgeskogen 36
3160 STOKKE
Tlf. 991 04 800

Navn

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

steinarwangen2@gmail.com

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

481 05 029 / 70 02 41 69

eina-dra@online.no

915 99 839

annstromholt@gmail.com

Fylkesledere
Advokat

Bjørn Erik Serkland
Klostergata 30
3732 SKIEN
Tlf. 402 30 300

Malerfirma

Lasse Gundal
Måltrostveien 5
2022 GJERDRUM
Tlf. 911 62 436

Ramlo
Sandtak AS
Industriv 63
7080 HEIMDAL
Tlf. 974 66 000

Omsorgspartner
Vestfold AS
Damtjernveien 141
3175 RAMNES
Tlf. 33 05 93 21

Advokatfirmaet
Jon Reidar Aae AS
Orkedalsv 53
7300 ORKANGER
Tlf. 72 48 79 90

Halden
Betongtransport AS
Korterødveien 26
1794 SPONVIKA
Tlf. 69 18 40 76

ANONYM
STØTTE

Bardølsgård
Installasjon AS
Jokstad
3350 PRESTFOSS
Tlf. 952 53 877

Taktekkermester

Kiropraktisk
Klinikk

Nordbøgt 6
4006 STAVANGER
Tlf. 51 89 60 55

Runas
Markiser AS
Tangenveien 7
7650 VERDAL
Tlf. 74 07 77 53

Bulandet

6987 BULANDET
Tlf. 57 73 21 44

Ekra Gartneri og
Hagesenter AS

Skutev 1
2920 LEIRA I VALDRES
Tlf. 61 36 56 90

2634 FÅVANG
Tlf. 480 43 118

Ulstein Verft
6065 ULSTEINVIK
Tlf. 70 00 83 08

Tlf. 78 42 48 80

Magnor
H-Vinduet AS

Kjærringholmen
Familiecamping
Ovenveien 22
1580 RYGGE
Tlf. 69 28 36 41

Verkstedveien 33
9600 HAMMERFEST
Tlf. 78 41 29 85

Skårersletta 55
1473 LØRENSKOG
Tlf. 21 61 10 00

Nord Marin A/S

Klippotequet L
Farmandstredet

Kjell-Arne Olsen

Hans Væggersvei 10
9900 KIRKENES
Tlf. 78 99 22 63

Bedriftsv. 100
3735 SKIEN
Tlf. 35 59 72 22
Mobil 995 62 800

Baneveien

Aaserud
Møbler A/S

Baneveien 28
3612 KONGSBERG
Tlf. 32 73 48 90

Rolighetsv 9
1738 BORGENHAUGEN
Tlf. 69 16 66 60

Ma Tek AS

AS Normaskin
Tana

H. Clausen AS

Grenveien 2
9845 TANA
Tlf. 78 92 81 96

Hammerfest

Vålaugsvegen 138
2032 MAURA
Tlf. 63 99 77 90
www.an-bygg.no

2240 MAGNOR
Tlf. 62 83 19 20
Aluminium med
trekledning innvendig

Melhusvegen 82
7083 LEINSTRAND
Tlf. 72 59 42 20

Fyllingsveien 16
9900 KIRKENES
Tlf. 907 29 341

Pettersen
Maskin AS

Hatløy Catering
Sjøgata 5
9300 FINNSNES
Tlf. 77 84 10 80

Bjørn Schramm AS
Skjærdalen 2
3533 TYRISTRAND
Tlf. 31 41 12 99

Rema 1000

Gaupev. 21
1914 YTRE ENEBAKK
Tlf. 64 92 37 30

Jens Müllers gate 3
3110 TØNSBERG
Tlf. 33 31 18 12
www.klippotequet.no

G-Sport
Honningsvåg AS
Nordkappg 1
9750 HONNINGSVÅG
Tlf. 78 47 10 00

Murer

Åsvegen 116
2344 ILSENG
Tlf. 951 41 637

Gulv-Service
Skogveien 6
2843 EINA
Tlf. 911 59 606

Nordpolen
industrier AS
Øran Øst
6300 ÅNDALSNES
Tlf. 71 22 78 00
wonderlandbeds.com

6146 Åheim

Sinsenveien 53 B
0585 OSLO
Tlf. 22 79 58 80
www.nordpolen.no

Nord-Norge	Ann Jorid Strømholt	Nordli 2, 9300 Finnsnes

Trøndelag	Magne Skjetne	Pb. 5337, Nardo 7430 Trondheim 992 44 720

magneei@online.no

Vestfold	Ivar Tolstad	Villaveien 3b, 3674 Notodden

ivar.tolstad@nenett.no

35 02 03 84

Annet
Redaktør	Jann-Oskar Granheim	Vassendveien 54, 9300 Finnsnes 932 11 937
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jann-osk@online.no
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