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Bærekraftig er et begrep som vi hører daglig. Ordet brukes om
alt mulig og det høres fint ut! Det snakkes om bærekraftig verdiskapning, bærekraftig jordbruk, bærekraftig miljø, bærekraftig vekst,
bærekraftig bedrift, bærekraftig skogbruk og... bærekraftig velferd.
Nesten alle varer utvikles nå bærekraftig og en leverandør av
dopapir kunngjorde i sommer at deres produkt var bærekraftig. I det
jeg leste dette følte jeg en umiddelbar trygghet.
Bærekraftig utvikling defineres som «utvikling som imøtekommer
behovene til dagens generasjon uten å redusere mulighetene for
kommende generasjoner til å få dekket sine behov». Dette betyr at
vi i dagens samfunn skal tenke på en utvikling som gagner alle som
kommer etter oss på denne jord. I dette ligger begrepet «behov»,
særlig de grunnleggende behovene til verdens fattige. Her ligger
også ideen om «begrensninger» som følge av ny sosial organisering
og teknologisk utvikling. Dette kan de fleste si seg enig i.
Mange mener at behov og etterspørsel etter helsetjenester vil
øke dramatisk i fremtiden. Samtidig ser mange for seg en fremtid
med mangel på helsepersonell samt lave offentlige budsjetter.
Fremtiden kommer fort! Våre politikere og mange bedriftseiere
tenker nå på Norge som er et bærekraftig land. En utvikling med
velferdsteknologi er bærekraftig utvikling. Folk skal bo hjemme i
et hjem fylt med velferdsteknologi. Varme hender skal byttes med
teknologiske løsninger. Nasjonal helse- og sykehusplan skal blant
annet «fase ut» det gammeldagse. Heri ligger at Ullevål Sykehus skal
legges ned, for det er ikke bærekraftig. Nytt sykehus skal bygges på
Gaustad. «Rettferdig fordeling» er et annet ord som brukes. Dette
betyr at noen må få mindre for at andre skal få mer, for eksempel
velferdsgoder.
«Smarte offentlige anskaffelser» skal bidra til bærekraftig norske
velferds- og helsetjenester. Dette betyr konkurranseutsetting av
omsorgstjenester for våre mest sårbare mennesker. Tjenestene gis
nå ofte til de organisasjonene som er villige til å gjøre jobben for
minst mulig penger.
I en debatt for ca. 2 år siden belærte en politiker meg følgende:
«Også mennesker med utviklingshemming må ha bærekraftige
tjenester. Derfor er det viktig at tjenestene i fremtiden ytes og
administreres av de samme etater og organisasjoner som yter
tilsvarende tjenester til befolkningen for øvrig. Først da blir det
ideologiske målet om normalisering en realitet – nemlig normalisert
arbeid, dagaktiviteter og sosial integrasjon. Dette er også økonomisk
levedyktig».
«Økonomisk levedyktighet og normalisering», sier politikeren! Hva
betyr det for mennesker med utviklingshemming og deres pårørende?
Beholder de sin særegenhet: «Å være en en person med utviklingshemming»? Kan vi ønske oss økonomiske rettigheter og bistand fra
samfunnet og samtidig si: «Utviklingshemmede skal behandles på
samme måte som alle andre i samfunnet?» Den som lever får se!
Solveig Klinkenberg
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Kanskje trenger vi litt hjelp, kanskje trenger vi ei hand,
men vi lar oss ikke stoppe; så vi har laget band.
Å få stå på scenen, det har alltid vært en drøm,
med lyset midt i fleisen, så vennligst ikke døm.
Vi har mestring, jobbe hardt, spiller hemningsløst.
Vi er bandet med stor B, vi er Lydløsst.

Emma Munkvold og Oda Harsvik. Foto: Thomas Torheim

Lydløsst til
Dissimilisfestivalen
L

ydløsst hadde spilt sammen i under ett år, da vi
bestemte oss for at vi ville reise på Dissimilisfestivalen.
Vi følte vi var klare for å vise oss frem, men ikke minst
hadde vi lyst til å treffe andre band fra hele Norge, og føle
oss som en del av et større fellesskap.

Knyttet bånd gjennom innsamling
Foreldregruppa bestemte seg så for å stifte «Støtteforeningen for Lydløsst». Den skal jobbe for at bandet
Lydløsst skal være en sosial og positiv arena, med mye
musikkglede for bandmedlemmene, og samle inn penger
til bandkassa.
I den tro at vi på kort tid kunne bidra med noe
som gjorde at den her gjengen kunne dra ned til Oslo
og opptre på Rådhusplassen i juni satte vi i gang med
idémyldring og et teamarbeid som har resultert i at
konsert og basar er avviklet, med et strålende resultat!
Næringsliv, bank, lag og organisasjoner ble kontaktet,
med gode tilbakemeldinger på sponsorhjelp. Søknad om
kulturmidler ble sendt inn, med håp om støtte. Hotell ble
booket, buss bestilt og resultatet er at nå kunne ikke
dagen for avreise komme fort nok!
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– Å jobbe sammen for å samle inn penger til tur, er noe
av det beste som har skjedd Lydløsst, sier kulturskolelærere Kaja Lid og Axel Frønes. Vi ble veldig godt kjent
med hverandre, foreldre og støttekontakter stilte opp for
sine, og gledet seg sammen med oss for hver krone som
ble samlet inn. Vi har blitt en mye mer sammensveiset
gjeng, alle involverte har fått et eierforhold og en stolthet
til bandet.

Var utenkelig at Oda skulle spille i band
Bjørg Hansen er leder i Støtteforeningen for Lydløsst, og
mor til Oda (18).
– At Oda skulle spille i band var ganske utenkelig for
halvannet år siden. Hun har bestandig vært veldig glad
i musikk, og i 1. klasse på barneskolen var hun kulturskoleelev på «småkultur», men så var det slutt på tilbud i
kommunalt regi. Helt til Kaja kom til Åfjord. Hennes søken
etter arbeid og en unik arbeidserfaring i sekken, resulterte
heldigvis i Lydløsst. Instrumenter ble fremskaffet, Oda fikk
begynne å spille keyboard, og progresjon og gleden over
mestring var gitt allerede fra dag en, forteller mamma
Bjørg Hansen.

Livsnyterne i Lydløsst. Foto: Rune Røstad

Det gir inspirasjon til oss som foreldre å se at musikk kan
bidra så positivt som det gjør. Vi ser og hører stolthet og
tilhørighet, og igjen gleden og mestringen.

Bandfoto med støtte fra Dissimilis Norge
Som nyoppstartet band, manglet vi det meste. Navn
og logo kom på plass, men vi hadde ikke bandfoto. Vi
søkte Kulturstipend fra Dissimilis Norge, og fikk 10.000
kroner som gjorde at vi kunne ta et ordentlig bandfoto.
Vi tok kontakt med Fotograf Rune Røstad, som er kjent
for sine kunstneriske og rocka bilder, og er selv metalmusiker. Med å bruke en slik fotograf ønsket vi å vise at
våre medlemmer kan sidestilles med vanlige band. Vise at
vi trenger ikke stille oss opp med like t-skjorter og smile
pent til kamera. Vi vil vise at vi er et band, ikke et «tiltak».
Rune Røstad lagde samtidig en filmsnutt som dokumenterte photoshooten til Lydløsst, som dere kan se på
Lydløsst sin Facebook-side.
Kristi Himmelfartsdag reiste vi ut til et båtopphuggeri
i nærheten, blant rusthauger og kjetting. Fotograf Rune
Røstad forteller:
– Jeg synes det var en fantastisk opplevelse å være

sammen med livsnyterne i Lydløsst. Jeg var imponert over
hvor godt de taklet å bli dratt langt utenfor komfortsonen
sin, der de ble malt i ansiktet og kledd ut med skinn i
solsteik og 26 grader.
Vi vil gjerne takke Dissimilis Norge for Kulturstipend
som gjorde denne opplevelsen og dette bildet mulig.

Instruktør Kaja Lid og Oda Harsvik med ordfører
Marianne Borgen. Foto: Thomas Torheim
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På Dissimilisfestival
Lydløsst, med foreldre, assistenter og støttekontakter
reiste sørover med buss. På veien plukket de opp noen av
medlemmene i Go’ Stæmning, en Dissimilisgruppe i Rissa.
De opptrådte ikke, men ville være med på turen, noe som
var veldig hyggelig for alle.
Fredag kveld tok vi en felles briefing nede på Rådhusplassen. Vi fikk gå opp på scenen, så vi skulle være mest
mulig forberedt. Likevel var det en god del nerver, og det
var vanskelig å sovne den kvelden. Spillinga gikk veldig
bra, selv om noen av oss syntes det var skummelt å gå
opp på scenen med så mange mennesker foran. Og etter
vi var ferdig, hadde vi to hele dager hvor vi bare kunne nyte
Dissimilisfestivalen i strålende solskinn. Vi ble enda mer
sammensveiset som gruppe, fikk snakket med hyggelige
folk og koste oss på Dissimilisfesten lørdag kveld. Litt
sightseeing ble det også tid til, og vi fikk snakket med
Oslos ordfører Marianne Borgen.
Mennesker med funksjonsnedsettelser skal også
ha en plass på den kulturelle arenaen, og selvfølgelig i
samfunnet ellers som likestilte utøvere og mennesker. Det
må da tilrettelegges slik det nå gjøres i Åfjord, at tilbud
for alle blir mulig! Men man må innhente eller opparbeide
en kompetanse som er nødvendig for å lykkes, og det
kreves midler gjennom bevilgninger. Da er vi fort over på
politikerne med myndighet over pengesekken og fordeling,
og de kan da være med på å sette annerledeshet og
mangfold på dagsorden noe som Bjørg Hansen mener er
særs viktig.

Sommerfest
på Tjønnlia
Tekst og bilder: Ann Helen

O
Fra besøket på slottet. Foto: Rune Røstad

nsdag den 29. august hadde Lade og Strindheim
BOA sommerfest på Tjønnlia. En sjanse å ta her i
Trøndelag, men sola skinte og temperaturen var helt ok.
Det var satt opp lavvo, så det var mulighet for overnatting for den som virkelig følte seg som vikinger.
Det var oppvarming til festen med zumbadans og seil.
Heftig musikk fikk de fleste til å slippe seg løs med skjørt
med klirrende «mynter» rundt hoftene. Dans ledet av
Danica.
Før mat var det kubb og ringspill. Stort engasjement,
og alle var vinnere.

Landsorganisasjonen for utviklingshemmede og pårørende (LUPE) sponset oss med penger til grillmat, så vi
kunne servere pølser og hamburgere med fullt tilbehør.
Kaffe og dessert ble det også.
Da alle var gode og mette, spilte Fridtjof Rødli piano til
allsang. Sangstunden ble avsluttet med Trondheimsnatt,
og Roar ble invitert opp på scenen for å være oppsanger.
En veldig vellykket kveld. Dette blir en tradisjon i enheten.

TryggEst.no – et nettbasert meldesystem under arbeid
V

i har lenge vært kjent med at det utføres vold og
overgrep mot voksne mennesker, som i liten eller ingen
grad er i stand til å beskytte seg selv. Det kan være fysisk
vold, psykisk vold, sexovergrep, økonomiske overgrep,
omsorgssvikt eller forsømmelse. Vi er mange som er eller
har vært bekymret og redd for at en person vi bryr oss
om blir eller kan bli utsatt for overgrep. Forhåpentligvis vil
TryggEst.no gjøre at vi nå kan være mer trygge.
I en vurderingsrapport i 2016 ble det klart at arbeidet med
et system for å avdekke eller forhindre overgrep på voksne
og utsatte mennesker måtte igangsettes. Barne- Ungdom
og Familieetaten – Bufdir – fikk oppdraget av Staten.
Arbeidet med å lage et nettbasert system er derfor nå
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i gang. Dette betyr at det arbeides med å tilrettelegge
systemet, lage opplæringsplaner, retningslinjer og ikke
minst rutiner for publisering.
Prøveprosjektet TryggEst.no startet opp våren 2018.
Prosjektet skal sluttføres våren 2020. Bufdir er prosjektansvarlig og prosjektet har med seg to referansegrupper.
Jeg er med på vegne av LUPE og FFO i gruppen for
organisasjoner. I den andre referansegruppen deltar 11
kommuner. NTNU Samfunnsforskning følger prosjektet og
er tilstede ved enkelte samlinger.
11 kommuner har høsten 2018 startet bruken av pilotprosjektet. Prosjektet endres til det bedre mens prosjektet
pågår. Utfordringer av mange slag gjennomgås, blant
annet taushetsplikten.

Trygg.Est.no vil gi deg svar på hva TryggEst er, hvis du går
inn på sidene. Her vil du også se hvordan du kan melde
sak til TryggEst. Sidene vil gi deg svar på hva du skal
gjøre hvis du er bekymret for at en risikoutsatt voksen
blir utsatt for overgrep, den vil fortelle om du bør melde
til TryggEst eller til politiet direkte. Siden vil også gi svar
på hva som er tegn på vold, hvilke ressurser som finnes
osv. Du vil også selvsagt kunne melde i fra hvis du selv er
utsatt for overgrep.
Allerede nå kan du gå inn og lese hva dette er på Trygg.
Est.no. Bor du i kommunene Porsanger, Alta, Tromsø,
Trondheim, Kristiansund, Hitra, Moss, Våler, Råde eller
Rygge samt bydelene Stovner og Ullern i Oslo kan du
(etter planen) allerede nå melde om overgrep.

Vi i LUPE mener det er mange fordeler med systemet,
blant annet forebygging, avdekking og håndtering av
overgrep.
Alle kan melde bekymring til et fast team/koordinator
i kommunen.
■■ Det er lik behandling for alle
■■ Det er lav terskel for å melde
■■ Det gir forutsigbarhet
■■ Det er et forenklet og enhetlig system
En ulempe er at TryggEst.no i første rekke ikke vil være
lovpålagt. LUPE vil derfor ta jobben med å påvirke politikere
og andre til å ta systemet i bruk i alle kommuner etter
2020.
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Kommunikasjon og
samspill i hverdagen
Danica Ivulic-Schattel

P

ersoner med alvorlig funksjonshemning er både like
og forskjellige. Konseptet «menneske med multifunksjonshemming» forteller oss hvor omfattende funksjonshemming er, men sier ingenting om personen.
Hver enkelt person med flere funksjonshemninger har sin
livshistorie og bærer sine erfaringer. Barn, ungdom og
voksne med flere funksjonshemninger har samme behov
som alle andre og skal føle seg trygge, være godt likt for
hvem de er og blir behandlet på det nivået de er.
Personer med flere funksjonshemninger kan ikke representere seg selv og beskrive deres livssituasjon. Miljøet
blir svært viktig når det gjelder å tolke og uttrykke vilje
og intensjoner.
Å kommunisere med sterkt funksjonshemmede personer byr på særegne og individspesifikke utfordringer.
Det allmenne språket er ikke tilstede, og uttrykksmessig
kan man dra sammenligningen mot spedbarn. Faktisk
vil en multifunksjonshemmet person ha mange av spedbarnets ferdigheter når det gjelder å føle energier i
rommet, så som kilder til angst eller trygghet.
Å forstå omgivelsene gjennom sansene er det
viktigste, ord er uforståelige for mange. Faktisk kan ord
og ukjente stemmer noen ganger være kilder til angst
og utrygghet. Dessuten; våre følelser, og energier som
strømmer fra oss, oppfattes umiddelbart av den andre.
Ofte er ord overflatisk kommunikasjon. Kommer man
i kontakt med personen på et dypere nivå, betyr dette
at kommunikasjonen er mer subtil og avansert. Dette er
årsaken til at ord og teknikk ikke er tilstrekkelig. Man må
se den andre slik han eller hun virkelig er, krype under
huden til den andre, og forsøke å tilegne seg et komplett
bilde av hva det vil si å være den personen, å føle som
ham eller henne: Hvordan er det å være i din kropp?
Hvordan er det å befinne seg i din tilstand?
Tenk på hvordan det føles å ikke kunne uttrykke noe av
det du trenger, det du frykter eller lengter etter. Kanskje
er du også ute av stand til å bevege deg, så du kan ikke
gjøre noe på egen hånd. Du er helt og holdent i andres
hender, og kan ikke si f. eks at «jeg har vondt i kroppen
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av å ligge i samme stilling så lenge» eller «jeg er tørst» så
du kan få drikke med en gang, og slipper å vente til noen
kommer og tilbyr vann, eller «noe stikker i klærne mine,
det klør, kan du Hjelpe meg?» eller «jeg har vondt her»
eller «jeg er redd» osv.
Mine tanker er: Det som teller mest er hvor mye kjærlighet
og oppmerksomhet du legger i det du gjør. En omsorgsfull,
varm og kjærlig berøring trøster, varmer og gir mye mer
enn en kald, instrumentell og såkalt profesjonell kontakt.
Det er også viktig å legge seg på minnet at hver eneste
person er unik på alle måter. Personligheten, sammen
med omgivelsenes påvirkning, grad av tilstedeværelse,
kroppslig tilstand, behov og emosjon beredskap bestemmer personens uttrykk og gir variasjoner i humør og tilstand, Akkurat som hos alle andre. Også meg selv. Derfor
er det av avgjørende betydning at den andre møtes
med intuisjon, kreativitet, og et tilpasset, åpent sinn og
hjerte, slik at jeg kan gi, og den andre kan motta, akkurat
det som trengs i øyeblikket. Slik blir hvert eneste møte
verdifullt, unikt og harmonisk.
Denne gruppen består av personer med store omsorgsbehov. De har store kognitive vansker, som gjør
kommunikasjon vanskelig. Ingen har talespråk, kommunikasjon skjer gjennom emosjonelle uttrykk. Funksjonshemmingen gir seg ofte utslag i store lammelser som
fører til manglende kontroll over bevegelser av hodet,
armer og ben. Å sitte, stå, krabbe eller gå er erfaringer
som ingen har fått tatt del i. Arbeid for og med personer
med dyp psykisk utviklingshemming krever i særlig grad
nærhet og kroppskontakt.
En må være konsentrert og aktivt tilstede, å lære å tolke
signaler fra brukerne. For meg er våre brukere mennesker
som er som de er. Der forskjellige i temperament og
ønske, noen liker ro og stillhet, andre liker bråk og fart,
noe er tålmodige, sjenert, smilende eller tilbaketrukket.

Andre mer kravstore
De omfattende skaden gir våre brukere fysiske problemer,
svakheter og ofte lite motstandskraft. Vi ser at de kanskje

lever på grensen av det som er mulig. Etter våre erfaringer
vet vi også at noen ikke kommer ti å bli så veldig gamle.
Derfor må vi fokusere på mulighetene deres. Livet deres
her og nå miljøet må være preget av omsorg, tillit og nære
relasjoner. Denne gruppen er henvist i stor grad til nå –
situasjoner som de kan oppfatte med kroppen. Verden
utenfor har ingen stor betydning. Det som sanses og skal
sanses må vi bringe helt nær. Vi må befinne oss helt i den
andres synsfelt. Personen sanser oss og gir respons på
sin egen måte. Basal stimulering er et viktig aspekt for å
erfare egen kropp, sitt eget jeg og omgivelsene.
Gjøre livet forståelig, håndterbart og meningsfult. Mennesker som har multifunksjonshemming kan ikke med ord
beskrive hvordan de oppfatter sin omverden eller hvordan
de ønsker å leve sitt liv og hva et godt liv betyr for dem.
Med kroppsspråket og ansiktsuttrykk kan de vise hva de
setter pris på eller hva de opplever å være ubehagelig. De
nære omgivelsene må prøve å forstå deres kroppsspråk
og lyder uten ord.

Sansemotorisk stimulering hos brukere med
dyp psykisk funksjonshemming
Hvordan er Avanti sitt program for arbeid med basal
stimulering ut?

■■ Å øke kroppsbevissthet
■■ Forbedre våkenhet
■■ Å øke velværefølelse
■■ Å finne aktiviteter som tilpasses brukeres behov.
■■ Legge til rette for samspill, avslapping og økt
tilgjengelighet.
■■ Øke bevegeligheten, blodsirkulasjonen og forebygge
stivhet
For å oppnå dette mål blir han eller hun stimulert med
forskjellige sanser:
Somatisk stimulering av hele kroppen gjennom taktil,
auditiv, visuell, smak, lukt stimulering og proprioseptive
stimulering. Vestibular stimulering av balansesystem
gjennom forskjellige bevegelser og vibratorisk stimulering
gjennom svingninger i underlaget
Det ser ut til at aktivitetsnivået generelt øker. Vi tror at
de gjennom et slikt behandlingsopplegg
Kommer videre i sine utviklingsmuligheter. Dette gjelder særlig med hensyn til å erfare og lære hva som er
behagelig og hva som gir nærhet og trygghet for den
enkelte.
Utgangspunktet for sansemotorisk stimulering er å gi
brukere en følelse av trygghet, tillit, nærhet og aksept,
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og gjøre brukere fortrolig med sin egen kropp i samspill
med andre. Dette forutsetter en veldig nær relasjon og
samspill mellom behandler og brukere, som innebære
mye kroppskontakt, nærhet og samspill.
Ved Avanti sanseopleveser senter i Trondheim får
menneske med multifunksjonshemming og andre brukere
oppleve gode reiser inn i sansenes rike. Kommunikasjon,
kontakt og kroppsbevisst står øverst på agendaen.
Avdelingen er innrettet for mennesker med alvorlige
funksjonsnedsettelser av fysisk eller psykisk karakter.
Den typiske bruker er en unge- eller voksen person med
psykisk utviklingshemming og fysiske tilleggshandikap.
Avanti har spesiell kompetanse i forhold til utfordringer ved multifunksjonshemmedes manglende mulighet
til kommunikasjon. Total kommunikasjon derfor et nøkkelbegrep i tilbudet som gis; man tar i bruk alle sansekanaler
og hjelpemidler for å forstå hverandre.
Avanti er ikke et dagtilbud der en er hver dag, hele
dagen, fem dager i uken. På Avanti kommer en, er en time
eller to, tre.. og går igjen. På Avanti skal en være våken og
ta til seg alle sanselige opplevelsene senteret kan by på.
Ingen skal være alene på Avanti, her er våkenhet, kontakt
og kommunikasjon det viktigste.

Tro mot tradisjonen
L

upe Oslo og Akershus hadde sin tradisjonelle juletur
3. november
Det var 41 forventningsfulle brukere, pårørende og
ledsagere som stilte opp på Ragna Ringdal lørdag morgen.
Vi gikk om bord i bussen som skulle ta oss til Strømstad
hvor vi skulle entre båten til Sandefjord. Om bord fikk vi
en god og rikholdig lunsjbuffet, og mulighet til handling i
taxfree. Stemningen var god. Mange har gledet seg siden
forrige tur til de skulle ut med Lupe igjen.
Det er et fint avbrudd i hverdagen for dem. Vi Lupe
Oslo og Akershus prøver å gjøre det hyggelig for dem, de
setter pris på tiltakene og venter spent på neste tur.

Gruppa utenfor bussen før avgang fra Sandefjord.
Geir Hanssen

Vi jobber med to konsept

■■ Totalkommunikasjon og sansestimulering: målgruppe
er bruker med alvorlige funksjonshemminger, de som
har størst behov for et spesielt miljø.. De fleste bruker
mangler verbalt språk, men har eller finne en måte å
kommunisere, slik som kroppsspråk, ansiktsuttrykk
■■ Velvære for kropp og sjel: Målgruppe Brukeren må
kunne følge instruksjoner, målet er å skape balanse i
kroppen, øke kroppsbevissthet og energinivået.
God helse er en viktig del av god livskvalitet. Mennesker
med utviklingshemming er ofte inaktive på grunn av
nedsatt fysisk funksjonsevne. Dette kan føre til vektøkning,
økt belastning på ledd og rygg og generelt økte smerter.
Gjennom fysisk aktivitet (yoga – dans - chairobic) og taktil
stimulering kan livskvaliteten økes
LUPE takker Danica for innlegget og ikke minst for det
sterke musikalske og dansende engasjementet du viser
på våre arrangement. Under din ledelse får alle uansett
funksjonsnivå bidra i aktiviteten – Magne E Skjetne / leder
LUPE Trøndelag.

God mat smaker godt

Bussjåfør Tore har kjørt Lupe i mange år.

Aktivitetskalender
9.

Julebord

9.

Jubileumsarrangement LUPE
Scandic Lerkendal
– 20 år: Fagseminar og Trøndelag (Invit. kommer)
jubileumsmiddag

Tone Marie Bratseth
404 07704
tbratseth@gmail.com

2.

Årsmøte

Grunnet servering, påmelding til
Tone Marie Bratseth
404 07704
tbratseth@gmail.com
(Se inn kalling)

LUPE
Quality Panorama
Trøndelag hotell, Tiller

DESEMBER
KL. 16:00
2018

FEBRUAR
2019

LUPE
Møterom
Trøndelag St. Olav hospital

MARS
KL. 11:00
2019

Magne E Skjetne
922 44 720
vara1@lupeorg.no
(Se invitasjon sendt medlemmer)

Forbehold om feil i oppsettet samt endringer som kan komme.
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Ny flott tur
til Solgården

P

årørendeforeningen Livsgleden har vært på sin årlige
høsttur til Solgården for sjuende gang. Vi har fått
reisebrev, skrevet av Anne Karin og Oddny:

«Det er tirsdag 9. oktober. Klokka er 06:00 og det kribler
i kroppen. Endelig er dagen kommet for avreise til
Solgården som ligger ved Alicante i Spania.
Vi ankommer Værnes og innsjekkingen går greit. Det
oser av forventning og spenning. Sikkerhetskontrollen
går også fint. Nå er det verste unnagjort. Vi har god tid
og får endelig lyst på litt frokost. En tur innom tax-free
blir det også tid til.
I år har vi vært så heldige å få Solgården fly (charter)
som går direkte til Alicante. Etter litt lasteutfordringer
om bord i flyet, setter vi kursen mot sør, forsinket, men
det synes ikke å virke inn på humøret blant de reisende.
Endelig er vi på vei til varmen!
Ved ankomst Alicante flyplass står bussene klare for
å frakte oss til Solgården. Åhhh, for en deilig temperatur!
Bare glade forventningsfulle fjes å se! Vi ankommer
Solgården og finner rommene våre. I år er vi fordelt på
flere casaer. Etter at rommene er utforsket møtes vi
utenfor restauranten for forfriskninger, noe som er veldig
populært.
Dagene på Solgården er varierte, her er det muligheter
for enhver smak. Utflukter, spaserturer, minigolf, boccia,
utendørs treningsapparater, en flott sansehage, basseng
både ute og inne, hvor alt er fint tilrettelagt for alle.
Arrangerte turer i nærmiljøet rundt Solgården er
populært. Her melder man seg på det en har lyst til å
være med på. Dagsturer eller korte turer, alt etter som.
Ønsker man å utforske nærmiljøet på egen hånd
kan man ta Solgården-bussen som går daglig tur/retur
Villajoysa, eller man kan ta beina fatt og gå Appelsinveien.

En fin spasertur på ca 3 km. Appelsinveien er en fin vei
med lite trafikk som går fra Solgården og ned til stranda
til den sjarmerende lille byen Villajoysa. Her finner du en
fin strand og restauranter ved strandpromenaden, og
shoppingmuligheter.
Vil man være i området rundt Solgården, er en tur
opp til sjømannskirken en fin spasertur unna. Her er
det muligheter til å få kjøpt kaffe og vaffel, noe som
selvfølgelig er populært. Og for de som er spreke finnes
det flere turstier som er godt merket. Altså litt for enhver
smak.
Kveldene på Solgården er fartsfylte. Da er det yrende
liv på festplassen, med forskjellig underholdning og åpen
bar. Høydepunktet i uka er kvelden med åpen mikrofon,
da er det om å gjøre å komme seg på scenen for å opptre
med sang, dans eller lignende. Superflinke aktører alle
sammen!
Måltidene er et kapittel for seg. Frokost, lunsj og
middag med alskens retter. Noe for enhver smak her
også.
– Åhhh nei, jeg vil ikke hjem.
– Skulle ønske vi kunne være her ei uke til.
– Vi blir igjen.
Dette er gjennomgangstonen når det nærmer seg
hjemreise. Ingen vil dra hjem, men meldingen er klar. Vi
skal hit neste år også!»
Det er Oddny og Ulf Lillevik i Pårørendeforeningen Livsgleden som arrangerer turene til Solgården.
Gruppen som reiste i år var på 46 personer. 40 fra
Fosen og seks fra Oslo.
– Vi har forhåndsreservert 60 plasser til neste høst,
så planleggingen for tur nummer åtte er i gang. Noen
påmeldinger har allerede kommet, forteller Oddny Lillevik.

Julehelsing
Kjære medlemmer og andre lesere av bladet.
No går det igjen mot jul og nyttår etter eit år som har gått så raskt at ein kan lure på kor tida vart av. Eit arbeidsamt og
hektisk år ligg bak oss, der vi i fleire fora har arbeidt for utviklingshemmede sine rettigheter. Mange av våre tillitsvalte
Støtt det
viktige
vi gjøri medlemstalet
i LUPE!
og likemenn har gjort eit omfattande arbeid for våre medlemmer.
Vi ser
også eiarbeidet
positiv utvikling
og det
Arbeidet vårt er basert på frivillighet. Dette betyr at ingen
gleder oss å sjå at vi er ein organisasjon i vekst. Så det er mykje
å glede seg over, sjølv om at vi til tider jobber i motbakke
personer i våre styrer har lønn eller styrehonorar.
i forhold til myndigheter og regjering for å sikre at ein får behalde
dei velferdsgodene vi har gjennom lovverket.

deg inn
nettside:
Vi vil derfor takke for den flotte innsatsen våre tillitsvalte Meld
og likemenn
gjerfra
og vår
samtidig
ønske alle våre medlemmer ei
På nettsidene kan du lese mer om oss og melde deg inn:
riktig God Jul og eit Godt Nytt år.
www.landsforbundet-lupe.no
Helsing frå Sentralstyret v/forbundsleder Harald M Kvame Hansen
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20 års jubileum

Driftige damer i
Aglapsvika

LUPE Trøndelag markerer sitt 20-års jubileum
Tid: Lørdag 9. februar 2019. Sted: Scandic Lerkendal Trondheim

Ann Jorid Strømholt

09.00-15.00: Konferanse og paneldebatt med fagfolk

som foredragsholdere. Endelig program ettersendes
til påmeldte. Temaene omfatter tjenestetilbudet før, i
dag og fremtiden basert på Rettighetsutvalgets 8 løft.
Blant annet vil kjente rikspolitikere delta, samt noen fra
kommunetjenesten.

D

amene i Aglapsvik Sanitetsforening er en gjeng
fantastiske hjertevarme damer.
Flere år på rad har de stått som vertskap for den årlige
grillfesten til LUPE Nord-Norge. Da åpner de bygdehuset
for oss, gjør en kjempeinnsats med å lage og servere mat,
tilrettelegge lokalet, og ikke minst lage til et fantastisk
kakebord. Vi er så takknemlige for at det finnes mennesker
som disse damene.
Årets fest gikk av stabelen 29. september med ca. 60
deltakere, nydelig mat, dans til musikk fra Stars, og god
stemning.
Stor takk til alle sammen.

16.30-21.15:

Jubileumsmiddag med underholdning
Underholdningen besørges av Trondheimskoret, Sjiraffen
kultursenter og musiker og moromann Jan Borseth.
Priser inkl. mini-frokost, lunsj og 3-retters middag. Komplett
deltakerpakke med konferanse og underholdning:

Temamøte i Rogaland

Medlemspris:

500,-

Ikke-medlemmer:

900,-

Kun dagpakke: medlemmer:

300,-

Kun middag og underholdning
medlemmer:

300,-

Kun dagpakke, ikke-medlemmer:

600,-

Kun middag og underholdning, ikkemedlemmer:

450,-

Om utviklingshemmede medlemmer har behov for ledsager, betales det også medlemspris for ledsager.
Tilreisende som ønsker overnatting, bes bestille dette ved
påmelding. Avtalte priser med hotellet er:
Enkeltrom 1 pers – inkl frokost:
Dobbeltrom 2 pers pr døgn – inkl. frokost:

950,1.050,-

Faktura på hotellovernatting og deltagelse sendes ut
senest i 8. januar 2019.
For nærmere opplysninger og bindende påmelding
innen 8. januar 2019, for hotellreservasjon er bindende
påmelding senest 8. desember 2018 til:
Tone Marie Bratseth
404 70 704
t.bratseth@gmail.com
Alle hjertelig velkommen!
Benytt anledningen til en Trondheimstur.

Geir Hanssen

L

UPE Rogaland hadde temakveld om «Menneskeverdet
i offentlige tjenester» 2. oktober. Kjell Reidar Jonassen
fra «Senter for tilpasset opplæring AS» holdt et interessant
og lærerikt foredrag for oss. Han snakket om ulike måter å
verdsette mennesker på, og hvordan dette, sammen med
hvilken helsedefinisjon man bruker, påvirker kvaliteten
på tjenestene som gis. Det er respekten for menneskets
iboende verdighet – den ukrenkelige verdigheten alle
mennesker har uavhengig av funksjonsnivå eller andre
forhold – som må ligge til grunn for offentlig tjenesteyting.
Videre må en forstå at helse må knyttes til opplevelsen
av velvære og muligheter, og ikke bare ses som fravær
av sykdom, når en skal planlegge og gjennomføre
helsetjenester. Dessverre er det også slik at når ulike
verdigrunnlag vanskelig lar seg kombinere, blir det ofte
de økonomiske verdiene som vinner over de humanistiske
verdiene. Jonassen poengterte viktigheten av å være
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klar over at rettighetene i FNs menneskerettighetskonvensjoner gjelder alle, og oppfordret oss til å være
med å påvirke offentlig sektor til en holdningsendring og
bevisstgjøring i forhold til dette

Invitasjon til julebord
Vi i LUPE-Trøndelag inviterer også i år til julebord for våre
medlemmer.
Tid: Søndag 9. desember 2018, kl. 16:00
Sted: Quality Panorama Hotell, Tiller
Det legges opp til et sosialt samvær med servering fra
hotellets julebuffe inkludert kalde og varme retter, desserter og kaffe.
Påmelding senest innen mandag 3. des til Magne Skjetne:
922 44 720
vara1@lupeorg.no

Egenandel pr. pers

300,-

Ikke-medlem:

450,-

Senior over 65 år (årets tilbud til
Støtt
det viktige arbeidet vi gjør i LUPE! 200,seniormedlemmer):
Arbeidet vårt er basert på frivillighet. Dette betyr at ingen
Barn under
år: har lønn eller styrehonorar.
Halv pris av
personer
i våre15styrer
ordinær pris

Meld deg inn fra vår nettside:

betaleskan
av du
denlese
enkelte.
PåDrikke
nettsidene
mer om oss og melde deg inn:
www.landsforbundet-lupe.no
All betaling må gjøres kontant eller via Vipps ved frammøte.
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Annonser

Annonser

Vi støtter arbeidet i forhold til mennesker med psykisk utviklingshemming i
kommunen. Slik at de får bedre levevilkår og livskvalitet

Vestnes
kommune
vestnes.kommune.no

Hvaler
kommune
sel.kommune.no

hvaler.kommune.no

Sauherad
kommune
ballangen.kommune.no

gjovik.kommune.no

sauherad.kommune.no

Kvalsund
kommune
kvalsund.kommune.no

vefsn.kommune.no

Eidsberg
kommune
eidsberg.kommune.no

hamar.kommune.no

hurum.kommune.no

lillesand.kommune.no

Krødsherad
kommune
krodsherad.kommune.no

Vefsn
kommune

sortland.kommune.no

haram.kommune.no

tysver.kommune.no

www.mlsenteret.no
Vi gjør en forskjell for alle, ved å fokusere på den enkelte.
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Annonser

Annonser

JPT Transport AS
Parkvegen 27 C
2380 BRUMUNDDAL
Tlf. 917 02 556

Motorsenteret
Heidal AS
Svinesundveien 334, 1788 HALDEN
Tlf. 941 56 100 - www.ost.as

Ysterivegen 5
2676 HEIDAL
Tlf. 61 23 34 00

Circle K E6 Berger
Bølerveien
2016 FROGNER
Tlf. 63 00 06 30

Kile Stokholm
Arkitekter AS
St. Olavs plass 3
0165 OSLO
Tlf. 22 99 46 20

Laa Gjestestugu
Øvre Ålsvegen 370
3570 ÅL
Tlf. 32 08 12 12

H Trans og Anl Power
K-A Nicolaisen

Backers gate 5
3080 HOLMESTRAND
Tlf. 959 35 949

Nordfjord, 6789 LOEN - Tlf. 57 87 50 00
www.alexandra.no

Flyplassvegen 4
9152 SØRKJOSEN
Tlf. 926 90 462

Haukeveien 7
3174 REVETAL
Tlf. 33 06 04 30
www.gaardsand.no

Strandgata 58, 8445 MELBU

Hovlandveien 70
4374 EGERSUND
Tlf. 51 46 10 80

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

2380 BRUMUNDDAL
Tlf. 62 34 96 00
www.sagaservices.no

Tlf. 76 11 86 00
www.hadselasvo.no

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

Nordlysvegen 229, 9020 TROMSDALEN
Tlf. 77 64 72 50

Skolegata 14, 7240 HITRA
Tlf. 74 17 43 00 - www.gurikunna.vgs.no

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

Sandefjord
Sprengningsservice AS

Tassebekkveien 129, 3160 STOKKE
Tlf. 33 33 68 13
www.sandefjord-sprengningsservice.no

Østre Aker vei 255, 0976 OSLO
Tlf. 22 90 75 00 - www.tf.no

Stasjonsveien 27
1940 BJØRKELANGEN
Tlf. 63 85 38 00 - www.jobberiet.no

Storgata 106, 3262 LARVIK
Tlf. 33 19 24 48

Teiealleen 7, 2030 NANNESTAD
Tlf. 63 99 99 10 - www.johsgranas.no

Tlf. 75 56 51 20
www.unikus.no

Hensmoveien 46, 3516 HØNEFOSS
Tlf. 32 17 97 50 - www.hro.no

T: 64 97 23 00
M: post@kisif.no
W: http:/kisif.no
A: Langbakken 9, 1430 ÅS

Terminalv 10, 8006 BODØ

regional seksjon psykiatri,
utviklingshemmede/autisme

www.gravferdsbyraene.no

Furnesvegen 12, 2382 BRUMUNDDAL
Tlf. 62 34 15 19

Ragna Ringdals Dagsenter

Jobberiet AS

Unikus AS

Stasjonsveien 46, 4460 MOI
Tlf. 51 40 40 00 - www.nordan.no

Guri Kunna
videregående skole

Gårdsand AS

Bertelsen &
Garpestad AS

Snekker

Knut E. Bottolfs
Haugerud
3536 NORESUND
Tlf. 416 07 546

Reisa
Regnskap AS

Nr 1 Trafikkskole Porsgrunn AS
Jernbanegata 7, 3916 PORSGRUNN
Tlf. 952 98 810 - www.nr1trafikkskole.no

Norsk Gjenvinning AS

Kirkev 166, 0450 OSLO - Tlf. 02 770

Lysaker torg 35, 1366 LYSAKER
Tlf. 09 700
www.norskgjenvinning.no

ALL-regnskapservice AS

Storgata 25, 2000 LILLESTRØM
Tlf. 64 84 00 20 - www.halvorsenco.no

Strandgt. 3, 1724 SARPSBORG
Tlf. 69 14 84 25 - www.all-regnskap.no

www.hvl.no / twitter.com/hvl_no / facebook.com/hvl.no

Buskhammeren 6, 8920 SØMNA
Tlf. 911 88 160

Scandic Hafjell

Vi gir ei solid faglig utdanning og ein sosial og
kulturell ballast for framtidig yrkesutøving.

Sømna Bygg-Tjenester AS

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

Bachelor i vernepleie er eit studium innan helse

Hundervegen 1, 2636 ØYER
Tlf. 61 27 77 77
2302 HAMAR - 915 07 040 - www.sparebank1.no

og sosialfag og er eit godt val for dei som har lyst
å arbeide med menneske. Du får kompetanse til

Hammerfest Taxihus AS
Storgata 2, 9600 HAMMERFEST
Tlf. 78 41 12 34

Busser tilpasset rullestolbrukere!
Utstyr i våre busser: Sotete ruter,
Radio/stereoanlegg, Air-vondition, Luksusstoler,
Tilhengerfeste og stor tilhenger.
Kontakt oss: 78 41 12 34 eller mail:
post@hammerfesttaxi.no

å arbeide innanfor miljøarbeid, habilitering og
rehabiliteringsarbeid med menneske med
samansette funksjonsvanskar.

Setra v 16 C, 0786 OSLO
Tlf. 22 70 34 50 - www.hdb.no

Arkitektkontoret 4B AS

Kyrkjev 6, 6856 SOGNDAL - Tlf. 57 62 77 50
E-post: post@arkitektkontoret4b.no - www.arkitektkontoret4b.no

Vi tilbyr bachelor i vernepleie på studiestadane
i Bergen og Sogndal
Meir informsajon på:
www.hvl.no

Tonstad Bakeri AS
Bregnev 3, 8680 TROFORS - Tlf. 484 68 168 mlm. kl. 10-14
post@energisentret.no - www.energisentret.no
Batteri og produkter til høreapparat

Energiveien 14, 2069 JESSHEIM
Tlf. 63 97 94 00 - www.mobile-jessheim.no

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

Ringeriksveien 5, 3400 LIER
Tlf. 32 24 33 00 - www.albjerk.no

Slemdalsveien 70 A, 0370 OSLO
Tlf. 22 51 62 00 - www.solstadgruppen.no
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Annonser

Annonser

Franzefoss Gjenvinning AS
Hareid

Brandalsvegen 204, 6060 HAREID
Tlf. 70 03 94 00

Viuno AS

Nedre Tomtegate 2-4
1651 SELLEBAKK
Tlf. 69 35 76 70

KB Elektro AS
Biv. 21, 1658 TORP, Tlf. 69 34 53 35

Holmlundvegen 2
2312 OTTESTAD
Tlf. 916 90 440

Slemmestad
Optikk AS

your safety - our concern

JOTRON Electronics a.s, 3289 Tjodalyng, Tel 33 13 97 00
www.jotron.com

Rortunet
3470 SLEMMESTAD
Tlf. 31 28 29 54

Johansen
Skogsdrift A/S
Vestsidevegen 269
2411 ELVERUM
Tlf. 995 27 327

Stensli
Gjenvinning AS
2381 BRUMUNDDAL
Tlf. 468 15 000

Nedre vei 8
3183 HORTEN
Tlf. 33 03 56 80

Frolandssenteret 2 A
4820 FROLAND
Tlf. 37 03 87 56
www.blomsterfroland.no

Mirawa
Restaurant

Lin Hu Zhang

Hauge, 5281 VALESTRANDSFOSSEN
Tlf. 56 19 38 00 - www.oproas.no

Schwenckegata 1
3015 DRAMMEN
Tlf. 32 83 65 85

Stalsbergveien 1
1328 NØTTERØY
Tlf. 33 33 06 99

Bettum Elektro AS
Bjellandveien 14
3172 VEAR
Tlf. 941 55 390

Ringeriksveien 28
3414 LIER
Tlf. 32 70 00 77

2846 BØVERBRU
Tlf. 61 19 91 00 - www.unicare.no

Forusparken 28
4031 STAVANGER
Tlf. 51 85 99 00

Parkv. 1
2500 TYNSET

t-aasen.no

Saga Regnskap
Tønsberg AS

Tlf. 62 48 28 88
www.orkide.no

Træleborgodden 6
3112 TØNSBERG
Tlf. 400 01 830

Baggerød AS

Blomster &
gavebutikken

Sundrevegen 170, 3570 ÅL - Tlf. 32 08 64 00

KM Grunnmur AS

Bleikmyrvegen 45
4276 VEDAVÅGEN
Tlf. 52 04 40 40
www.solstein.no

Austbøvegen 16, 5542 KARMSUND
Tlf. 52 83 10 89
www.oasenstorsenter.no

Rema 1000 Åskollen
LILLEHAMMER

Tverrliggeren 4
3038 DRAMMEN
Tlf. 32 81 80 00

Østli
Servicesenter AS

HAFA Elektro AS

Byggteknikk
Valdres AS

Kiwi Hovinveien

Svartbekkvegen 74
2411 ELVERUM
Tlf. 62 41 48 80

Gamlev. 3
2900 FAGERNES
Tlf. 61 34 76 64

Øya 5, 3262 LARVIK
Tlf. 33 13 38 88

Hovinveien 45
0576 OSLO
Tlf. 22 71 45 01

Ryghgata 6
3050 MJØNDALEN

6084 LARSNES

Tlf. 32 23 68 80
www.eikervekst.no

Tlf. 947 84 961
www.larsnes-mek.no

Jobberiet AS
Stasjonsveien 27, 1940 BJØRKELANGEN

Frontal Media as
Raset 63, 3735 SKIEN
Tlf. 35 53 55 00 - www.grenlandantirust.no

Bergmannsgata 11
7374 RØROS
Tlf. 476 05 040

Nærumveien 24
1580 RYGGE

Tlf. 63 85 38 00 - www.jobberiet.no

Tlf. 69 01 30 00
www.braathe.no

Kiwi Høyden
Øreveien 76
1528 MOSS
Tlf. 69 26 52 00

P G Rodems veg 6
9011 TROMSØ

C. Sundts gate 17/19
5004 BERGEN

Tlf. 908 52 647

Tlf. 55 57 66 00
www.griegseafood.com

Itel AS

Vangsjordet 28, 1811 ASKIM
Tlf. 905 50 356 - www.sorby.as

Bekkeveien 161
3173 VEAR
Tlf. 33 52 75 55

Vålerveien 65
1597 MOSS
Tlf. 69 20 58 50

Steinvik
Fiskefarm AS
Hopen
6940 EIKEFJORD
Tlf. 57 75 25 90

Lillehammer
Elektro AS

Tomtegata 6
2615 LILLEHAMMER
Tlf. 61 24 65 00

Kirkegata 66
2609 LILLEHAMMER
Tlf. 61 25 13 31
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Annonser

Sentralstyret

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

Stasjonsveien 46, 4460 MOI
Tlf. 51 40 40 00 - www.nordan.no

Guri Kunna
videregående skole
Nordlysvegen 229, 9020 TROMSDALEN
Tlf. 77 64 72 50

Skolegata 14, 7240 HITRA
Tlf. 74 17 43 00 - www.gurikunna.vgs.no

www.gravferdsbyraene.no

Sandefjord
Sprengningsservice AS

Tassebekkveien 129, 3160 STOKKE
Tlf. 33 33 68 13
www.sandefjord-sprengningsservice.no

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

Østre Aker vei 255, 0976 OSLO
Tlf. 22 90 75 00 - www.tf.no

Jobberiet AS

Stasjonsveien 27
1940 BJØRKELANGEN
Tlf. 63 85 38 00 - www.jobberiet.no

Storgata 106, 3262 LARVIK
Tlf. 33 19 24 48

Teiealleen 7, 2030 NANNESTAD
Tlf. 63 99 99 10 - www.johsgranas.no

Hensmoveien 46, 3516 HØNEFOSS
Tlf. 32 17 97 50 - www.hro.no

T: 64 97 23 00
M: post@kisif.no
W: http:/kisif.no
A: Langbakken 9, 1430 ÅS

Jernbanegata 7, 3916 PORSGRUNN
Tlf. 952 98 810 - www.nr1trafikkskole.no

Lysaker torg 35, 1366 LYSAKER
Tlf. 09 700
www.norskgjenvinning.no

Storgata 25, 2000 LILLESTRØM
Tlf. 64 84 00 20 - www.halvorsenco.no

Strandgt. 3, 1724 SARPSBORG
Tlf. 69 14 84 25 - www.all-regnskap.no

Sømna Bygg-Tjenester AS
Buskhammeren 6, 8920 SØMNA
Tlf. 911 88 160

Scandic Hafjell

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

Hundervegen 1, 2636 ØYER
Tlf. 61 27 77 77
2302 HAMAR - 915 07 040 - www.sparebank1.no

Setra v 16 C, 0786 OSLO
Tlf. 22 70 34 50 - www.hdb.no

Arkitektkontoret 4B AS

Kyrkjev 6, 6856 SOGNDAL - Tlf. 57 62 77 50
E-post: post@arkitektkontoret4b.no - www.arkitektkontoret4b.no

Tonstad Bakeri AS
Bregnev 3, 8680 TROFORS - Tlf. 484 68 168 mlm. kl. 10-14
post@energisentret.no - www.energisentret.no
Batteri og produkter til høreapparat

Ringeriksveien 5, 3400 LIER
Tlf. 32 24 33 00 - www.albjerk.no

Energiveien 14, 2069 JESSHEIM
Tlf. 63 97 94 00 - www.mobile-jessheim.no

Harald Hansen

Djupedalen,
6740 Selje

57 85 99 74 /
986 49 364

leder@lupeorg.no

Nestleder

Solveig Klinkenberg

Bredo Stabelsv. 3,
0853 Oslo

959 35 597

nestleder@lupeorg.no

Sekretær

Geir Hanssen

Grindstuv. 36,
1349 Rykkinn

951 07 225

post@lupeorg.no

Kasserer

Yngvar Bjarne
Hurlen

Fallanveien 30A,
0495 Oslo

476 14 769

kasserer@lupeorg.no

Styremedlem Ann Jorid Strømholt Nordli 2,
9300 Finnsnes

915 99 839

medlem@lupeorg.no

1. vararepr.

Magne E. Skjetne

Amundalsv. 840,
7036 Trondheim

992 44 720

vara1@lupeorg.no

2. vararepr.

Linda Djuve

Korallveien 18,
4318 Sandnes

51 62 31 09

vara2@lupeorg.no

3. vararepr.

Synnøve Tisland

Øvre Lauvdal,
4534 Marnadal

38 28 71 84 /
924 19 625

vara3@lupeorg.no

Agder

Synnøve Tisland

Øvre Lauvdal,
4534 Marnadal

38 28 71 84 /
924 19 625

vara3@lupeorg.no

Oslo og
Akershus

Geir Hanssen

Grindstuveien 36,
1349 Rykkinn

951 07 225

post.ov@lupeorg.no

Hedmark og
Oppland

Turid Jahren

Helleveien 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

Hundavågvn. 45.
4085 Stavanger

51 86 13 08 /
974 14 176

rogaland@landsforbundet-lupe.no

Hordaland

Jostein Søreide

Saksarrinden 62,
5253 Bergen

55 22 97 98 /
995 39 430

jostein.soreide@fellesforbundet.org

Sogn og
Fjordane

Harald Hansen

Djupedalen,
6740 Selje

57 85 99 74 /
986 49 364

leder@lupeorg.no

Møre og
Romsdal

Jan Svein Hammer

Rimstaddalen,
6711 Bryggja

57 85 20 65 /
400 69 422

moreogromsdal@landsforbundet-lupe.

Trøndelag

Magne E. Skjetne

Amundalsv. 840,
7036 Trondheim

922 44 720

vara1@lupeorg.no

Nord Norge

Ann Jorid Strømholt Nordli 2,
9300 Finnsnes

915 99 839

medlem@lupeorg.no

Nr 1 Trafikkskole Porsgrunn AS

Norsk Gjenvinning AS

ALL-regnskapservice AS

Leder

Furnesvegen 12, 2382 BRUMUNDDAL
Tlf. 62 34 15 19

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

Fylkesledere

no

Vestfold og Buskerud ivaretas av Telemark, Østfold ivaretas av Oslo og Akershus

Annet
Slemdalsveien 70 A, 0370 OSLO
Tlf. 22 51 62 00 - www.solstadgruppen.no
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LUPEs kontor Hans Nilsen Haugesgt. 44b,
0481 Oslo

94 88 92 41

post@lupeorg.no
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