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Leder

Den viktige retten til
selvbestemmelse
Det å ha kontroll og selvbestemmelse over sin egen

Fremtidsdrømmen min er at samfunnet i langt

mennesker. Dette er en rett vi ikke tenker så mye

utviklingshemming skal få muligheten til et mer

tilværelse er helt selvfølgeig for oss «vanlige»

over. Det at vi må forholde oss til lover og regler i
samfunnet er uproblematisk for de fleste av oss.

Vi har retningslinjer og regler for hvordan vi kan
protestere eller si oss uenig i beslutninger som
berører oss.

Har våre voksne «barn» den samme muligheten?
Mange er helt avhengig av støtte og hjelp fra
pårørende, verger eller andre
nærstående for å kunne ta

beslutninger. Klarer vi alltid

å lytte tilstrekkelig for å ta de
riktige valgene?

Det er en trygghet at

nødvendige, inngripende

større grad skal legge til rette for at mennesker med
verdig liv. At de som kan og vil, skal få muligheten
til å eie sitt eget hjem, hvor de kan få tjenestene

de har lovfestet krav på. At de selv, eller vergen, så

langt som mulig får besemme hvem det er som skal
yte disse tjenestene i form av brukervalg – og at de
skal ha en liten, kompetent personalgruppe rundt

seg som skaper trygghet og stabilitet i en verdig og
innholdsrik hverdag.

Hvorfor er det fremdeles
så få mennesker med
utviklingshemming som eier
sitt eget hjem?

tiltak som berører våre

Jeg tror på de små tingene
i hverdagen, også for

utviklingshemmede. De må i
størst mulig grad ha

muligheten til å kunne legge

beina på bordet og si: – Dette
er mitt liv, jeg bestemmer!

pårørende skal begrunnes og godkjennes av

myndighetene i form av vedtak, og at disse skal
være til det beste for personen det gjelder og

samfunnet rundt dem. Men hva med alle beslut-

ningene som tas på et lavere nivå hver eneste dag?
Mange utviklingshemmede bor i kommunale

leiligheter hvor stadig flere må betale en «gjengs»
husleie. Har de samme mulighetene som oss til

medbestemmelse? Hvorfor er det fremdeles så få

mennesker med utviklingshemming som eier sitt
eget hjem? Er det riktig at de skal være prisgitt å

bo der det er en ledig plass i et bofellesskap, eller
der apparatet rundt dem mener de passer inn?

Kan de ha et sosialt liv etter eget ønske, eller er
dette avhengig av personalets innstilling og

initiativ? Er det riktig at voksne mennesker som på
sin måte er i stand til å uttrykke sine ønsker, kun
skal få dem oppfylt dem hvis de passer helt med

personalets vaktplan og arbeidstidsbestemmelser?
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Den viktige retten til selvbestemmelse er
noe mange av oss tar som en selvfølge.
Målet for fremtiden er at samfunnet i

langt større grad skal legge til rette for

at mennesker med utviklingshemming
skal få muligheten til et mer verdig liv

med økt selvbestemmelsesrett, skriver
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styremedlem Ann Jorid Strømholt i LUPE.

Aktuelt

LUPE har deltatt på Arendalsuka og har
avholdt Landsmøtet 2021 med valg.
Her er høydepunktene.

Tema:
LUPE er 30 år! – Det store taktskiftet

Når vi dykker ned i historien om velferdspolitikken for utviklingshemmede i

Norge er det tydelig at perspektivet på
hva som er regnet for god omsorg har

skiftet betydelig gjennom årene. Her er
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hendelsene som fikk størst betydning.

En veterans betraktninger

LUPE-veteranen Tore Gulbraar (86)

har vært sentral som styremedlem og

skribent i mange år. Her er hans betraktninger om tiden før og etter reformen.

Hyggelige sommertreff i Trøndelag
og i Agder

Etter en lang pause på grunn av Covid-19
restriksjonene ble det endelig mulig å

treffes igjen i sommer. LUPE Trøndelag
inviterte til flere hyggelige turer, og

Design og trykk:
ID Design AS, Finnsnes
Lundblad trykk, Tromsø

medlemmene i nystartede LUPE Agder

fikk anledning til å bli bedre kjent da de

tok turen til Lindesnes fyr. Det ble flotte

Opplag: 1 800
Annonsesalg:
Faktureringsservice sør AS
322 44 433

Lederen

27

dager med fine opplevelser!

Kontaktinfo

Her finner du kontaktinfo til sentralstyret, fylkeslederne og lokallagene.
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Aktuelt

LUPES NYE STYRE: Fra venste: Nestleder Merethe Bergan, styremedlem Ann Jorid Strømholt, sekretær Geir Hansen, 2 vara Linda
Djuve, leder Harald Hansen, 3. vara Synnøve Tisland, 1. vara Magne Skjetne og kasserer Yngvar Hurlen.

Sentralstyrets sammensetning fra 29. august 2021 er:

Harald Hansen
Leder, Vestland

Merethe Bergan
Nestleder, Vestfold og
Telemark

Geir Hansen
Sekretær, Oslo Viken

Yngvar Hurlen
Kasserer, Oslo Viken

Ann Jorid Strømholt
Styremedlem, Nord-Norge

Magne Skjetne
1. vara, Trøndelag

Linda Djuve
2. vara, Rogaland

Synnøve Tisland
3. vara, Agder
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Landsmøtet
2021
28. og 29 august 2021, ble LUPEs
Landsmøte gjennomført på Clarion Hotel
& Congress Oslo Airport. Her ble det
valgt et nytt styre.
TEKST: TONE MARIE BRATSETH FOTO: PETER FIGUEIREDo	

Møtet startet den 28. august med velkomst og

konstituering av landsmøtet, samt gjennomgang av
forretningsorden.

Landsmøtets valgte møteledere ble Harald Hansen
og Solveig Klinkenberg. Etter dette ble det servert
en god 3-retters middag med hyggelig samvær. I

denne pandemi-tiden kom det tydelig frem at flere
satte pris på at vi kunne møtes igjen fysisk, dog i
trygge omgivelser med restriksjonene ivaretatt.
Søndag 29. startet Landsmøtet igjen. Ordinær

saksgang i henhold til vedtektene sto på dagsorden,

og ble gjennomført på en god måte av møtelederne,
som vanlig. Valg av nytt sentralstyre, følgende var
på valg: nestleder, kasserer, 1. vara og 3. vara.

Takk til avtroppende nestleder

Gratulerer til det nye sentralstyret, og lykke til med
arbeidet som ligger foran dere!

LUPEs leder Harald Hansen takket Solveig

Klinkenberg, som gikk av som nestleder, for

jobben hun har gjort. Solveig har blant annet
skrevet mange svar på høringer fra departementene. Hun går nå inn som leder av valgkomitéen.

Les mer om medlemmene i LUPEs nye styre i
neste utgave av Under Lupen.
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LUPE på Arendalsuka
Tradisjonen tro, så deltok LUPE på årets
Arendalsuka. Det ble en suksess!
TEKST: HARALD HANSEN FOTO: PRIVAT

Fra LUPE deltok Harald Hansen, Anne-Karin

Hansen, Geir Hanssen, Synnøve Tisland og Ann

Jorid Strømholt. Vi møttes på søndag den 15.08 og
og ble innsjekket på hytta vi hadde leid.

Allerede like etter at vi hadde fått på plass

standen vår, begynte folk å komme for å høre om
hvem vi er og hva vi står for. Bare to timer etter

standen var montert, hadde vi hatt mer besøk enn
vi hadde hele uka 2019!

Digitale utfordringer og pårørende samarbeid

Jeg ble intervjuet av Digitaliseringsdepartementet,
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og fortalte om de utfordringene våre medlemmer
opplever i forbindelse med blant annet digital ID
og de problemstillingene det medfører for både
utviklingshemmede og deres pårørende/verge.

Synspunktene våre ble tatt opp digitalt, og vil bli

brukt i et brukerforum som direktoratet avholder.
Like etterpå ble jeg også intervjuet av en

representant fra høyskolen i Agder, der temaet var
pårørende samarbeid.

En travel og interessant uke

Vi deltok i tillegg på informasjonsmøter avholdt av
Bufdir og FFO. Arendalsuka ble en travel

opplevelse for oss alle, men likevel veldig trivelig.
Det å bli besøkt av ca. 800 personer var

krevende, men samtidig veldig gøy!

Annonser

Vil du annonsere i Under Lupen?
Bladet gis ut 4 ganger i året. Opplag: 1 800.

Landsforbundet for Utviklingshemmede og Pårørende

Medlemsblad nr. 2

2020

Ta kontakt med Faktureringsservice sør AS for priser.
Rabatter gis ved gjentatt annonsering/årsavtaler.
Faktureringsservice sør AS
Søren Lemmichs gate 1, 3015 Drammen.
Postboks 1223, 3009 Drammen
32 24 44 33
faktserv@faktserv.no
Redaksjonen forbeholder seg retten til å redigere innsendt
materiell i samarbeid med annonsøren, og til å avvise
annonser og annet materiell.

Slik påvirket pandemien oss
10-15
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Foto: Klæbu historielag

Det store taktskiftet
Når vi dykker ned i historien om velferdspolitikken for utviklingshemmede i Norge er
det tydelig at perspektivet på hva som er regnet for god omsorg har skiftet betydelig og
raskt opp gjennom årene.
De store milepælene ble i stor grad ble drevet frem av private personer og frivillige
organisasjoner.
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Fra armod til livskvalitet
Utviklingshemmede ble ikke sett på
som «vanlige» folk på 1800-tallet, og
samfunnet skulle beskyttes for disse
«tullingene». Det skulle gå lang tid før
borgerrettighetene kom på plass.
TEKST: SOLVEIG KLINKENBERG FOTO: ARKIV OG PRIVAT

På 1800-tallet levde folk i fattige kår. Flere mente at
barn med utviklingsavvik var «byttinger». De

underjordiske hadde stjålet barnet, som egentlig

var velskapt, for så å ha lagt sitt eget barn i vogga.
Selv om dødeligheten sank utover 1800-tallet og

den dypeste fattigdommen sakte ble avskaffet, var

utviklingshemmede forsømt, glemt og gjemt. Det å
få et barn med utviklingshemming ble sett på som
en skam og var en stor belastning for foreldrene.

Barna ble ofte gjemt bort fra allmenheten og staten

akseptert etter 2. verdenskrig. Da fikk vi en mer
helhetlig og bevisst politikk. Men tiltak som ble

iverksatt ble stort sett initiert av enkeltpersoners

ideer, som Staten litt motvillig gikk med på å støtte.
Samfunnet ønsket nå å ivareta mennesker med
utviklingshemming. Omsorg og bistand ut fra

lovbestemte handlinger skulle gis. Men det var først
i 1966 at begrepene «evneveik» og «åndssvak» ble
byttet til psykisk utviklingshemmet.

Dagens utviklingshemmede skal inkluderes i
samfunnet. Det er en selvfølge at utviklings-

hemmede vokser opp i foreldrenes hjem, og går
i barnehage og skole med andre. Gapet mellom

omgivelsenes krav og den utviklingshemmedes
forutsetning er blitt mindre. Inkludering og

deltagelse i miljøer skal nå fjerne ordninger som er
nedverdigende og stigmatiserende.

Arkivfoto: Ragna Ringdals Daghjem

var fraværende med å yte bistand.

Mennesker med utviklingshemming ble først
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Slutten av 1800-tallet til ca.1940 – samfunnet

På denne tiden var det få mennesker i Norge som

I 1881 kom «Lov om abnorme børns

helst. Det direktøren for Åndssvakeskolene i Norge

hadde liten tro på læreevnen

undervisning». De «abnorme børn» var blant annet
barn med utviklingshemming, den gang betegnet

hadde tro på at åndssvake kunne lære noe som
uttalte i 1918 viser dette tydelig:

som åndssvake. Denne loven ga rett til opplæring

«At det barn som av mangel på åndelige evner ikke

undervisning for «abnorme børn», men gjaldt kun

kunne lære noe praktisk av nevenyttig betydning,

etter folkeskolens læremål, samt til konfirmasjonsde som var «dannelsesdyktige».

kan lære i all tarvelighet å lese, skrive og telle, skal
er en publikumsvillfarelse».

Loven ga undervisningsrett til barna som man

Begrepet «ikke dannelsesdyktige åndssvake» ble

undervisningen. På denne måten ga loven svært

blinde og åndssvake barns undervisning – og om

mente kunne nå de målene som var satt opp for
begrenset rett til undervisning for «åndssvake»

barn. Spesialskolene skulle avvise elevene som ikke
kunne nå opp til de ærgjerrige mål loven fastsatte.

først formalisert i «Lov av 4. juni 1915 om døve,

pleie- og arbeidshjem for ikke-dannelsesdyktige

åndssvake». De «ikke dannelsesdyktige» skulle få
tilbud i pleie- og arbeidshjem.

Følgende offentlige statsfinansierte skoler ble

På nevnte spesialskoler fikk «åndssvake» med lett

Lippestad på Torshov i Oslo (1899), Eikelund på

1940 var det ca. 500 elever på de fire spesialskolene.

opprettet mellom 1899 – 1934:

Fana i Bergen (1901), Rørstad i Levanger (1903) og

Arkivfoto: Ragna Ringdals Daghjem

Huun på Gjøvik (1934).
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psykisk utviklingshemming enerett til opplæring. I

I 1920 hadde Spesialskolevesenet sørget for at

«Samlingsregjeringen 1945», het det blant annet

som i 1951 ble denne betegnelsen brukt i lovteksten

fattigvesenet overflødig. De sosiale trygdene

elevene fikk betegnelsen «evneveike» – og så sent
ved revisjon av Spesialskoleloven.

I 1940 var det ca. 400 personer i Statens to

åndssvakehjem. Hjemmene var Emma Hjorth

«Sosiallovgivningen utvikles med sikte på å gjøre
samarbeides så vi får en felles trygdeordning ved
sykdom, uførhet, arbeidsløshet og alderdom.»

Hjem og Klæbu. Historien forteller at «de som var

Nå ble samhold og solidaritet verdsatt. Krigen

det kun snakk om oppbevaring.

bevissthet. Det er klart at dette hadde sin

på Klæbu – de var det ikke noe å gjøre for». Her var
Men alle såkalte åndssvake var ikke på Emma

Hjorth Hjem eller Klæbu. Mange var på det man i

hadde gjort at folk flest fikk en sosialpolitisk

forankring i folks opplevelser i krigstiden med
ufred og arbeidsløshet.

1940-årene kalte sinnssykehus. Det antas at ca. 500

Det ble stilt krav i samfunnet om at også «ånds-

1942. Mange ble i disse årene også satt bort i privat

velferdsstaten. Det var først og fremst foreldrene

utviklingshemmede var innlagt i sinnssykehus i
pleie på gårder og lignende.

1950-årene – menneskesynet endrer seg

svake» skulle inkluderes i visjonen om den nye

til utviklingshemmede som reiste kravet, som fikk
bred støtte fra noen sosialpolitisk engasjerte folk.

Fram til midten av forrige århundre var den

Det tok ikke lang tid før de store veldedige

hemming i praksis fraværende. I 1945 antas det å

Sammen presset de Staten og et omfattende

offentlige omsorgen for mennesker med utviklingsvære ca. 13.000 mennesker med utviklings-

hemming i Norge. Det finnes fremdeles kun to

statlige pleiehjem, Emma Hjorth Hjem og Klæbu,
med til sammen mindre enn 500 plasser. Ca. 1000

organisasjonene reagerte, for eksempel Røde Kors.
planarbeid kom i gang. En folkelig opinion

forankret i foreninger, lokalpolitiske miljøer og
diverse støtteforeninger vokste fram.

utviklingshemmede var elever på skoler.

Ragnhild Schibbye og Heddy Astrup var to frem-

Mange var fremdeles i privat pleie på landsbygda.

svakesaken. Begge disse flotte kvinnene hadde sin

Disse var prisgitt tilfeldighetene for hvordan de ble

ivaretatt. Rutiner for kontroll og kvalitetssikring var
totalt fraværende. Rett etter krigen fantes det ikke

en eneste offentlig debatt vedrørende «åndssvakes»
velferd. Fordommer og myter florerte. De ble

offentlig betegnet som «åndssvake», «evneveike»

og «ikke-dannelsesdyktig». Idioter og tullinger var

ragende representanter for mobilisering av ånds-

forankring i Norges Røde Kors. Dr. Ole Bull Munch
ble i 1946 ansatt som overlege ved Emma Hjorth

hjem og som Statens konsulent i åndssvakesaken.
I 1948 ble overlege Christoffer Lohne-Knudsen

åndssvakesaken mann i Helsedirektoratet. Begge

disse herrene kan i dag takkes for sin mobilisering.

vanlig betegnelser på utviklingshemmede.

1. juli 1950 kom det en viktig lov, «Lov om hjem

Noen få år etter 2. verdenskrig endret folks syn på

Loven ble kalt «Betalingsloven» og ble selve

utviklingshemmede seg. Krigen hadde gjort noe
med folks holdninger til andre mennesker.

Nå ble det debatter og stadig flere mente at disse
menneskene måtte beskyttes og ivaretas.
Ønsker om særomsorg vokste.

Sosialpolitiske tiltak var et tverrpolitisk tema etter
krigen. I det politiske fellesprogrammet,

som mottar åndssvake til pleie, vern og opplæring».
symbolet på en ny tid for åndssvake og deres sak.

Før denne loven var institusjonsdrift et økonomisk

vågestykke, ettersom forsorgsvesenet og pårørende
hadde betalingsplikten.

Komiteen som arbeidet fram lovforslaget baserte
arbeidet på at «staten skal sørge for at åndssvake
som trenger det, kommer inn under offentlig
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omsorg og sørge for at institusjoner blir opprettet».

Mange innså at det måtte store endringer til for

hver med ca. 1.500 plasser. Landet skulle bygges

åndssvake ble stiftet i Bergen i april 1949, og i mai

Det ble bestemt å opprette tre sentralinstitusjoner,

opp etter krigen og de økonomiske konsekvensene

av loven ble i største laget. Dette tok derfor lang tid!

å bedre omsorgen. Landets første støttelag for

1950 ble Støttelaget for åndssvake i Oslo stiftet med
Ragnhild Schibbye som formann. Ragnhild var

mor til ei funksjonshemmet
jente. Sammen med Sigrid

Hva kunne Norge tilby
«åndssvake i 1950?

Stortingsmelding nr. 71/1952
regnet med at ca. 11.000

åndssvake hadde behov for

omsorg, og at ca. 5.200 hadde

behov for plass i sentralhjem.
Stortingets behandling av

meldingen fikk senere stor

betydning for Landsplanen.

Helliesen Lund og Edith

Det antas at ca. 500
utviklingshemmede var
innlagt i sinnssykehus i 1942.
Mange ble i disse årene også
satt bort i privat pleie på gårder
og lignende.

Garder (senere Arnesen) or-

ganiserte hun landets første
arbeidsstue for åndssvake

piker. Denne lå på Kampen i
Oslo. Samordningsrådet for
Åndssvake (senere SOR) så
dagens lys 12.06.51.

Et foreldrepar med et utviklingshemmet barn
i 1950 hadde fortsatt:

■■ Ingen rett eller mulighet til barnehageplass
■■ Ingen veiledning

■■ Ingen rett til opplæring i vanlig skole
■■ Ingen tilbud om støtte eller hjelp
■■ Ingen avlastning

1949

Støttelaget for åndssvake
i Bergen etableres.

1950

Støttelaget for åndssvake
i Oslo etableres i mai.

1950

Lov om hjem som mottar barn til pleie,
vern og opplæring (Betalingsloven)
iverksettes 01.07.
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1953

Ragna Ringdals Daghjem
åpner 10. september.

1957

Oslo Observasjonshjem starter
opp i september, ble senere
kalt Nordre Aasen.
(Se Under Lupen nr. 1/2021).

Arkivfoto: Ragna Ringdals Daghjem
Skipsreder Olav Ringdal og hustru Ragna var foreldre til en en utviklingshemmet gutt. Ekteparet
ga 300.000 kroner til etableringen av Ragna Ringdals Daghjem. Ragna Ringdals Klubb ga 50.000
kroner, og Rikstrygdeverket ga et lån på kr. 300.000.

1959

3059 personer er under åndssvakeomsorgen når året ebber ut. 1647 har
tilbud fordelt på 12 sentralinstitusjoner.
959 personer bor i 47 mindre institusjoner. 230 har tilbud i daghjem og 223
er i privat pleie. (Se faktaboks).

1965

Holmenkollen Daghjem og skole
etableres, drevet av Støttelaget for
psykisk utviklingshemmede i Oslo.

1960

Det første kullet vernepleiere blir
uteksaminert. Det pågår kampanjer for å
få etablert vernede verksteder, og vi får
for eksempel Fossheim Verksteder for
psykisk utviklingshemmede i Oslo.

1967

NFPU Norsk Forbund For Psykisk
Utviklingshemmede (senere NFU)
blir stiftet.
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Ordnet omsorg for «åndssvake» barn

Dette førte blant annet til innsamling av penger.

skape en omsorg for såkalte åndssvake.

Mange personer, forankret i det frivillige arbeidet,

1950-tallet ble et tiår preget av målsettingen om å

Staten var fremdeles så godt som fraværende.

Helsedirektoratet hadde i 1949 proklamert at en

hadde størst betydning i utviklingen av et offentlig

landsplan for omsorg og samarbeid for åndssvake

ansvar for åndssvakesaken.

var under utarbeiding.

10. september 1953 ble Ragna Ringdals Daghjem

Startskuddet for utviklingen av omsorgen var først

åpnet, innviet av prinsesse Astrid. Dette ble

og fremst Betalingsloven som sikret økonomien for

Skandinavias første dagtilbud til utviklings-

alle godkjente organisasjoner. Men verktøyet for

hemmede barn. Daghjemmet ble drevet av

samordningen som kom var Landsplanen, som ble

Støttelaget for åndssvake i Oslo. Etter åpningen

vedtatt i Stortinget 1. desember 1952. Sentralinstitu-

kunne vi lese i Aftenposten: «Det er et syn! En

sjoner, arbeids-, daghjem og familiepleie under

ønskedrøm, som alle mødre med åndssvake små

tilsyn var planen. Sentralinstitusjonene skulle huse

må ha næret dypest i sitt urolige sinn, men som de

400-500 personer. Disse skulle være store og åpne

sikkert aldri har våget å tro de skulle få se realisert.

anstalter som skulle ledes av en overlege.

Nå skal de by alle sparsomt spirende evner, hvor

der så sant finnes noe å utvikle. Øve opp muskler

Åndssvakesaken fikk stor oppslutning i alle lag av

som aldri har vært tatt i bruk. Utvikle taleevne og

befolkningen. Det oppsto en nasjonal dugnad på å

ordenssans som hittil har fått slumre i fred. Lære

skape gode vilkår for utviklingshemmede. Et

tafatte, innesluttede og ensomme små å komme

omfattende arbeid ble startet opp av frivillige

med i kretsen og fellesskapet.»

organisasjoner i hele Norge.

1969

Sykehusloven blir vedtatt og satt i kraft, og Betalingsloven opphører. Sykehusloven fastsatte at fylkeskommunen
har ansvar for planlegging, oppføring og drift av institusjoner for utviklingshemmede.
Ved årets slutt har 3736 personer tilbud i sentralinstitusjoner. 1624 er i 73 mindre institusjoner, 1164 i 34
daghjem og 500 i privat pleie.

1970

HVPU (Helsevern for psykisk
utviklingshemmede) etableres
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En ny æra – sentralinstusjonene
Sentralinstitusjonene som i 1959 ga tilbud
til 1647 personer med utviklingshemming
var:
■■ Trastad, Nord Norges Åndssvakehjem
i Kvæfjord kommune
■■ Vensmoen i Saltdal
■■ Hallsetheimen i Klæbu kommune
i Sør Trøndelag
■■ Vestlandsheimen i Breistein
utenfor Bergen
■■ Nærlandsheimen – Diakonenes
arbeids- og pleiehjem for åndssvake
i Hå kommune
■■ Bakkebø Røde Kors hjem i Egersund
■■ Dagsrudheimen i Telemark
■■ Fossnes og Solbø i Larvik
■■ Åkershagan i Stange kommune
■■ Grimebakken i Søndre Land
■■ Østerbo i Halden
■■ Oslo Observasjonshjem

Kløverbakken. Arkivfoto: Emma Hjorth Museum

VPS skole. Arkivfoto: Emma Hjorth Museum

1991

1972

Ideen om en ansvarsreform blir en realitet.
Alle mennesker med utviklingshemming skal
derved tilbakeføres til sin hjemkommune.
Ideen er normalisering. LUPE etableres!

Stiftelsen Radarveien i Oslo etableres
av Støttelaget for psykisk utviklingshemmede i Oslo.

1988

Stortinget vedtar at særomsorgen for
utviklingshemmede, HVPU skal nedlegges.
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Annonser

Syljuåsen AS

Trekanten 8
7604 LEVANGER
Tlf. 74 08 26 88

Eiksenteret Ørsta
Mosflatevegen 8
6154 ØRSTA
Tlf. 70 04 85 50

Vålerveien 65
1597 MOSS
Tlf. 69 20 58 50

Gartnerv 10
2312 OTTESTAD
Tlf. 62 57 39 00

Hovinmovegen 4
2060 GARDERMOEN
Tlf. 23 96 14 00

Ytre Namdal Vekst AS

PrivatMegleren
Solli & Partnere

Pettersen
Maskin AS

Trysil Bil AS
Vestmovegen 26
2420 TRYSIL
Tlf. 62 44 84 00

2634 FÅVANG
Tlf. 480 43 118

Per Reboli AS

Stensli
Gjenvinning AS

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

2381 BRUMUNDDAL
Tlf. 468 15 000

Omkjøringsv. 15
7900 RØRVIK
Tlf. 74 39 13 77

Askerveien 50
1384 ASKER
Tlf. 400 02 332
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Granliv. 21
4700 VENNESLA
Tlf. 38 15 22 00

Älvsbyhus
Norge AS

Ekholtveien 114
1526 MOSS
Tlf. 69 23 54 40

Lås & Prosjekt AS
Thorøyaveien 21
3209 SANDEFJORD
Tlf. 405 55 976

Baker Østbys vei 5
1351 RUD
Tlf. 469 48 806

Helle Ravnsborg
Kirkegata 66
2609 LILLEHAMMER
Tlf. 61 25 13 31

Gullbringvegen 10
3800 BØ I TELEMARK
Tlf. 35 06 11 50

Ysterivegen 5
2676 HEIDAL
Tlf. 61 23 34 00

Hardangervegen 72
Seksjon 17
5224 NESTTUN
Tlf. 55 91 88 60

Valdres
Oljeservice AS
Bergavegen 258
2943 ROGNE
Tlf. 901 42 592

Bergsli & Sønn AS
Stakkevollvegen 110
9010 TROMSØ
Tlf. 77 66 25 00

Karimoen 24A
2743 HARESTUA
Tlf. 976 82 533

Forusparken 28
4031 STAVANGER
Tlf. 51 85 99 00

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

Motorsenteret
Heidal AS

Schmitz Cargobull
Norge AS

Mesterrør AS

Kallerudlia 15
2816 GJØVIK
Tlf. 61 14 50 80

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

Vangsveien 10
1814 ASKIM
Tlf. 976 85 239

Annonser

Lia Sagbruk AS
Versvikvegn 5
3937 PORSGRUNN
Tlf. 35 56 85 05

Jobberiet AS

Stasjonsveien 27
1940 BJØRKELANGEN
Tlf. 63 85 38 00

Tlf. 72 02 64 00
www.larsnes-mek.no
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En veterans
betrakninger
LUPE-veteranen Tore Gulbraar (86)
har vært sentral som styremedlem og
skribent i mange år. Her er hans betraktninger om tiden før og etter reformen.
TEKST: MAGNE SKJETNE FOTO: PRIVAT

Flere pårørende har i forbindelse med 30-års

markeringen kontaktet LUPE for å uttrykke sin

tilfredshet for at de ble medlemmer i 1991, og har

siden 1991. Samfunnet er stort sett ikke kommet

lenger med integreringstanken enn hva den var i
1991.

fått oppleve den store betydningen LUPE har hatt

Men som Tore sier - det har heldigvis vært

disse årene.

Skremmende uttrykk som «evneveike» og

for de utviklingshemmedes levekår gjennom alle

En av disse er Tore Gulbraar, en aktiv 86-åring

som er bosatt i Trondheim nå, men med røtter til
Hamar – hvor hans datter bodde på Åkershagan
Sentralinstitusjon.

Fortvilte foreldre ga motstand

Tore mimrer ivrig når han tenker på hva som

skjedde i forbindelse med årene før 1991 – under
etableringen av LUPE i januar 1991 – og i de
påfølgende årene.

Som styreformann i Åkershagan opplevde han

mange konflikter. Det oppstod store motsetninger
da de store og delvis flotte, velfungerende sentralinstitusjonene ble foreslått lagt ned, og beboerne

raskt skulle tilbakeføres til hjemkommunene sine
– uten at personalkompetanse, dagtilbud og
aktiviteter var med på flyttelasset.

positive sider innen tjenesteutviklingen.

«åndssvake» er heldigvis borte for lengst, og er
erstattet med den langt bedre benevnelsen
«utviklingshemmet» eller «det å leve med

utviklingshemming». Alt dette kan samles under

begrepet «omsorg i endring» – hvor det diskuteres

jevnlig nye begrepsforklaringer for mennesker som
er avhengig av god og trygg bistand i dagliglivet.

En ressursperson i LUPE

Ved en gjennomgang av eldre utgaver av

medlemsbladet vårt Under Lupen (finnes på vår

hjemmeside www.lupeorg.no), ser vi at Tore har
vært en betydelig skribent gjennom mange år.

For ikke å glemme styrearbeidet både sentralt og

lokalt, det at han var styremedlem i Stiftelsen SOR
og deltok mange år i fagrådet i NAKU (Norsk
kompetansemiljø om utviklingshemming).

Mange eldre medlemmer av foreldrelagene kunne

Privat har Tore deltatt innen kulturen på en rekke

hjemkommunene, hvor kanskje de aller nærmeste

helt til det siste. Han har bred erfaring som

ikke akseptere den nye ordningen med flytting til
pårørende ikke lenger var i live.

– Integreringstanken slo feil

Offisielt ble prosessen beskrevet som integrering,

men alle og enhver ser jo i dag hva som har skjedd
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områder, ikke minst som aktiv i Turistforeningen
artikkelforvalter innen ulike fagområder i flere
fagtidsskrifter. Som beskrevet i Adresseavisen
tidligere i vinter: Tore er en aktiv person med
mange utgåtte støvler – til det beste for de

utviklingshemmede og for LUPE i særdeleshet.

Annonser

Verkstedveien 52
3516 HØNEFOSS
Tlf. 32 17 97 50

Levanger
Fotterapi

Eva Røssing

Håkon den godes gate 9
7600 LEVANGER
Tlf. 995 35 285

Gamlebyen
Psykomotorisk
Fysioterapi
Voldportg. 73

1632 GAMLE FREDRIKSTAD

Tlf. 69 32 10 11

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

ALL-regnskapservice AS
Strandgata 3, 1724 SARPSBORG
Tlf. 69 14 84 25

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

Takringen AS
Einavegen 1942
2843 EINA
Tlf. 61 15 94 50

Åskollen

Tverrliggeren 4
3038 DRAMMEN
Tlf. 32 81 80 00

3005 DRAMMEN
Tlf. 32 20 29 00

Hurum Mølle

3490 KLOKKARSTUA
Tlf. 32 79 80 06

Herangtunet Boutique
Hotel Norway

Tjore 85, 4887 GRIMSTAD

Tlf. 907 68 447

Vestbyveien 29
1540 VESTBY
Tlf. 64 98 30 40

Vølbusvegen 17, 2940 HEGGENES
Tlf. 61 34 16 65

Industrigata 56C, 2619 LILLEHAMMER
Tlf. 61 25 42 73 - www.delphin-klashaugen.no

Norsk
Industrivask AS
Rauerskauveien 522
1482 NITTEDAL
Tlf. 902 04 771

Rua bygg & Takst

Nordre Ruavei 7
3614 KONGSBERG
Tlf. 916 93 669
www.ruabyggogtakst.no

Vaktmesterservice
Innlandet AS
Vangsvegen 143
2321 HAMAR
Tlf. 400 07 044

Schweigaardsgate 14, 0134 OSLO
Tlf. 962 09 666
www.jagassistanse.no

1880 EIDSBERG
Tlf. 69 89 89 89

Inntre AS

Bogavegen 7
7725 STEINKJER
Tlf. 74 17 07 20
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Annonser

Lakkering og
Vedlikeholdservice AS
Brugsvegen 13
2390 MOELV
Tlf. 959 71 453

Helseservice AS
Balders veg 1
7725 STEINKJER
Tlf. 482 43 000
www.helseservice.as

Terminalgata 11425
9019 TROMSØ
Tlf. 77 51 98 00

Stavåsen
7200 KYRKSÆTERØRA
Tlf. 948 34 929

Kolldalsvegen 7 E
4700 VENNESLA
Tlf. 38 15 90 62

Eiker Eiendomsutvikling AS
Stasjonsgata 72-74
3300 HOKKSUND
Tlf. 32 75 59 59

Terminalv 10, 8006 BODØ
Tlf. 75 56 51 20 - www.mgarkitekter.no

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

Ullensaker
kommune
ullensaker.kommune.no

Båtsfjord
kommune

Eidskog
kommune
Oppvekst og Læring

batsfjord.kommune.no

eidskog.kommune.no

bygland.kommune.no

stange.kommune.no

Krødsherad
kommune
krodsherad.kommune.no
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Annonser

Bli med i vervekampanjen!
LUPE trenger flere medlemmer, og du kan hjelpe oss. Vi har derfor en vervekampanje som varer ut året.
Den beste ververen vil bli premiert, og det blir også gitt premier etter verving av 5 og 10 nye medlemmer.
Send innmeldinger via nettsiden https://lupeorg.no/medlemskap eller

post@lupeorg.no

Oppgi navnet på ververen, og hvem det nye medlemmet er.

Har du noe på hjertet?
Vi vil gjerne høre fra deg!
Send inn tips og innspill til:
917 95 050
redaktor@lupeorg.no
Lily Kalvø, redaktør
Under Lupen
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Hyggelige
sommertreff
i Trøndelag
Etter en lang pause på grunn av
Covid-19 restriksjonene, ble det endelig
mulig å treffes igjen i sommer.
LUPE Trøndelag inviterte til flere
hyggelige turer.
TEKST OG FOTO: MAGNE E. SKJETNE

På sankthansaften inviterte Pårørendeforeningen
for Bo- og Aktivitetstilbudet i Rissa utviklings-

hemmede til Hyggekveld – et samarbeide med
LUPE Trøndelag. Etter en solskinnsdag, kom

regnet akkurat da grillmaten ble servert. Men godt

SANKTHA
NS FEIRING
:
49 deltake
re koste se
g
med grillm
at.

ne
naturstie
ott tur på
fl
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rE
te
:
e
E
S
LED
ns på
SOMMERG d trekkspill og da
e
tm
ble krone
vollen.

LUPE takker musikeren og familien Moan for

gjestfriheten og den gode sodden som ble servert.

For mange er familienavnet Moan et velkjent navn
fra krigens dager i forbindelse med fluktruter til
Sverige.

humør og allsang skapte stor stemning blant de 49

Ut på bølgene blå

kommende aktiviteter, og ikke minst en påminnelse

medlemmer til en seiltur i tett samarbeid med

deltakerne som alle fikk litt informasjon om LUPEs

om høstens stortingsvalg via det lettleste heftet som
LUPE nasjonalt distribuerer ut.

Til seters

LUPE Trøndelag fikk gleden av å avvikle sin faste
setertur 24. juli. Turen ble tidlig fulltegnet på

grunn av smitteverntiltak, og 37 frammøtte kom på
Mosetran i Leksvik lørdag, i et strålende vær med
nesten 30 grader i luften. Etter et kafébesøk med

Tirsdag 27. juli inviterte LUPE Trøndelag sine
MIST (Museumene i sørdelen av Trøndelag).

Turen med det gamle handels-, seil- og dampskipet
«Hansteen» (bygget i 1867) gikk i en flott og helt

rolig sjø gikk til det kjente og historiske øya Tautra
inne i Trondheimsfjorden. Dette var en nesten 3

timers seilas med alle på dekk i godværet, der det

vanket kaffeservering og historiefortelling om seilskutas historiske bakgrunn.

sjablakake, fikk deltakerne tilbud om en tur på

Vi benyttet også anledningen til å informere om

Dette er et innslag i folkehelsearbeidet som LUPE er

Etter ankomsten ruslet vi opp til Klostergården for

naturstier i flotte omgivelser til en topp i nærheten.
sterkt opptatt av.

Mange benyttet anledningen til å vasse over en

større bekk, samt smake på de modne moltene på

turen opp til Setervollen. Etter en tur i høyden ble

det trekkspill og dans. Alle var i kjempehumør etter
det vellykkede arrangementet, og flere fortalte at
de gledet seg til flere LUPE-turer i de kommende
ukene.
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LUPE da det var nye medlemmer med på turen.

å spise en god lunsj. Hjemturen gikk med fylkeskommunens bestillingstransportordning inn til
nærmeste jernbanestasjon.

LUPE takker MIST, Sjøfartsmuseumet og stiftelsen
DS «Hansteen» for turen.

Vil du vite mer om båten?

Se hjemmesiden www.Hansteen.no

Kystens arv

Atter en ny solskinnsdag med LUPEtur! Denne gangen gikk turen til museet
Kystens Arv på Stadsbygd i Indre
Fosen kommune.
TEKST: MAGNE E. SKJETNE

På grunn av gjeldende smittevernsbestemmelser
fikk vi ikke plass til flere enn 40 deltakere. Stedet
ga mersmak til nye aktiviteter både inne og ute.

Neste gang må vi sette av mer tid til roing i den lille,
intime elven og til LUPEs innkjøpte leker.

Museet er bygget etter forfatteren Johan Bojers

KYSTENS
ARV: LUP
E Trøndela
til en innho
g inviterte
ldsrik, fin so
mmerdag
Kystens A
på musee
rv. Turen g
t
a mersma
k!

mest kjente bokutgivelse «Den siste viking», noe

Denne ga oss nye medlemmer og både gamle og

Denne gangen var et helt bofellesskap, 15 personer

I år har LUPE Trøndelag vært i stand til å yte ves-

sosialt samvær og informasjon om LUPEs formål.

for den lave årskontingenten på 200 kroner.

deltakerne ble informert om under omvisningen.
inkludert ledsagere, invitert med på aktiviteter,

nye ser nå frem til flere aktiviteter.

entlig økonomisk bistand - dette klarer vi til tross

Valgmøte i Trondheim
LUPE deltok aktivt i planleggingen av et valgmøte i

Trondheim som gikk av stabelen på den siste dagen
i august.

Møtet ble arrangert og tilrettelagt med Bernt

Barstad fra Habiliteringstjenesten i spissen. LUPE
stilte med egen stand. I tillegg var det flere band
som underholdte de om lag 220 fremmøtte.

PANELDEBATTEN: Her er noen av representantene fra de 8
politiske partiene som både hadde egne stands, samt deltok i
paneldebatten.

GODT OPPMØTE: LUPE delte stand med FFO Trondheim
(Foto: privat).
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SPREKE: Både de yngste medlemmene og den eldste på laget gikk helt til topps i Lindesnes fyr. Foto: Kjell-Åge Ringdal

En flott turdag i Agder
LUPE AGDER dro på dagstur til
Lindesnes fyr 5 juni. Medlemmer fra
Nodeland (Kristiansand) Mandal,
Øyslebø, Bjelland og Marnardal hadde
en fantastisk tur – selv om vi ikke var
så mange!
TEKST: SYNNØVE TISLAND FOTO: KJELL ÅGE RINGDAL

Værgudene var snille mot oss, det var solskinn og
varmt hele dagen.

Vi møttes ved parkeringen til fyret og ble en fin

liten gruppe som hilste nye medlemmer

velkommen. Vi startet ved kaia, hvor det skulle
være utstilling og demonstrasjon av tørking og

pressing av alger. Her vanket det smaksprøver, som

kanskje ikke falt i alle sin smak. Et par av oss kunne
fortelle oss om stedet og vi tok en runde på
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området med alle som hadde lyst til det. Samtlige
av de yngre medlemmene gikk til topps oppe i
fyret, i lag med den eldste på laget.

Det ble også en koselig kaffepause med

medbrakt kringle bakt av et medlem.

Etter nok en runde på stedet så kjørte vi mot

Mandal, med stopp på Vigeland ved Rådhusets

park. Her oppdaget vi at Sjøormen fra Seljord var
kommet og buktet seg i plenen. Alle spiste is før
ferden mot Mandal fortsatte.

Bordene på spisestedet Smoi (oppkalt etter

Mandals gamle språk) var klare og vi fikk servert
Pizza og drikke – noe som falt i smak for alle.
Her skiltes våre veier etter en flott dag.

Vi hadde blitt litt mer kjent med hverandre i vårt
nystartede lag.

Lindesnes fyr. Foto: Kjell-Åge Ringdal
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Annonser

Eiker
Husbygg AS

Anemoneveien 5
3050 MJØNDALEN
Tlf. 906 87 311

Brugata 3
2381 BRUMUNDDAL
Tlf. 62 34 79 60

Car-Bo
Garasjeporter AS

Hjellestadveien 72
5258 BLOMSTERDALEN
Tlf. 55 11 42 10

Havneveien 116
7300 ORKANGER
Tlf. 72 48 67 70

5585 SANDEID
Tlf. 52 76 49 00

ANONYM
STØTTE

Svedalsvegen 16
7563 MALVIK
Tlf. 905 63 508
www.svanholmglass.no

Langbråtaveien 22
1930 AURSKOG

Tiurn
Konsulenttjenester

Multirent AS

Hans N H Ording

Skjåholmen
9620 KVALSUND
Tlf. 951 22 093

Brøderudvegen 763
2211 KONGSVINGER
Tlf. 922 14 595

Stasjonsveien 46
4460 MOI
Tlf. 51 40 40 00

Veldre almenning
Brummundvegen 829
2387 BRUMUNDDAL
Tlf. 62 34 97 00

J.O. Stavs veg 2
7088 HEIMDAL
Tlf. 72 83 00 00

6020 ÅLESUND
Tlf. 70 11 29 10

Plantebørsen

Toten
Løkpakkeri AS

Brødrene

Bergem AS

Kjørkjelinna 202, Balke Gård

Stiftelsen Våler
Bo og servicesenter

Birkeland
Bruk AS

Sport 1 Beito AS

Vålertunet 1
2436 VÅLER I SOLØR
Tlf. 908 24 512

Fiboveien 20
4580 LYNGDAL
Tlf. 38 33 33 33

PS Anlegg

Minel Gjøvik
Installasjon

Vik 3
4885 GRIMSTAD
Tlf. 950 03 333

Bygg og
Malesenter AS

Kallerudlia 8
2816 GJØVIK
Tlf. 61 18 80 60

Lenagata 114
2850 LENA
Tlf. 61 16 53 50

Bygdinvegen 3764
Stølstunet
2953 BEITOSTØLEN
Tlf. 61 34 00 54

Nedrevei 8
3183 HORTEN
Tlf. 33 03 54 70

SG Armaturen AS
Svåbekkveien 15
4790 LILLESAND
Tlf. 37 50 03 00

Mobekkvegen 1154
2232 TOBØL
Tlf. 464 18 644

Klemmetsrudveien 24B
3440 RØYKEN
Tlf. 958 74 499

Elverum
Hagesenter AS

Veidemenn AS
Kollsvegen 228
2825 GJØVIK
Tlf. 916 47 071

Nordre Banegate 26
4515 MANDAL
Tlf. 38 27 24 00

Karlsen
Fargehandel AS

Kortnes
Gartneri AS

Skreia
Regnskapskontor AS

Fagmøbler
Hadeland

Andreas Grøttingsveg 21
2408 ELVERUM
Tlf. 62 41 80 00

Gausdalsvegen 1590
2651 ØSTRE GAUSDAL
Tlf. 61 22 68 50

Baneveien 118
3405 LIER
Tlf. 900 60 360

Mandals AS

Sandberggården
2848 SKREIA
Tlf. 61 16 86 87

3414 LIERSTRANDA
Tlf. 32 84 54 30
www.planteborsen.no

Nordre Land
Regnskap SA

Bjørvik & Haugen AS

Storgata 49
2870 DOKKA
Tlf. 61 11 88 50

Nordre Kullerød 17C
3241 SANDEFJORD
Tlf. 33 47 91 10

Paul Berg AS
Amsrudveien 9
2827 HUNNDALEN
Tlf. 61 17 73 00

Elvefaret 2
2743 HARESTUA
Tlf. 61 32 30 40
www.fagmobler.no

Engens gate 1
2208 KONGSVINGER
Tlf. 62 81 44 49

Smedstuen
Kran & Transport

Valdres
Murerforretning AS

Østlandske
Byggteknikk

Mjøsanlegget AS

Dekorbetong

Rosenborggutua 4
2390 MOELV
Tlf. 970 47 895

Dagsenter

Bolig

Kongsvegen 55
2920 LEIRA I VALDRES
Tlf. 915 28 151

Avlastning

Et godt sted å være
Radarveien 100, 1152 OSLO - Tlf. 23 38 34 00 - www.radarveien.no
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Tlf. 69 13 61 00

1743 KLAVESTADHAUGEN

1814 ASKIM
Tlf. 905 61 355

2848 SKREIA
Tlf. 61 16 84 20

Tlf. 55 57 66 00
www.griegseafood.com

Din Elektriker Toten AS

Gaupemyrheia 2
4790 LILLESAND
Tlf. 911 60 092

Skjebergveien 169D

Svanholm Glass AS

C. Sundts gate 17/19
5004 BERGEN

Horisonten
Lillesand AS

Byggningslageret AS

Kallerudlia 3
2816 GJØVIK
Tlf. 61 18 49 47

Åsmarkvegen 301
2614 LILLEHAMMER
Tlf. 994 95 300

Zynkron AS

Ågnesgjerpet 32
6040 VIGRA
Tlf. 970 00 690

Sentralstyret
Leder

Harald Hansen

Øvre Einane 35

986 49 364

leder@lupeorg.no

Nestleder

Merete Bergan

Neptunsvei 17

911 01 625

nestleder@lupeorg.no

Sekretær

Geir Hanssen

Grindstuveien 36

951 07 225

post@lupeorg.no

Kasserer

Yngvar Bjarne

Fallanveien 30 A

476 14 769

kasserer@lupeorg.no

Nordli 2

915 99 839

medlem@lupeorg.no

Amundalsv. 840

992 44 720

vara1@lupeorg.no

Korallveien 18

986 36 648

vara2@lupeorg.no

Auklandsveien 12

924 19 625

vara3@lupeorg.no

Hurlen

Styremedlem Ann Jorid
1 vararepr.

Strømholt

Magne Skjetne

2. vararepr.

Linda Djuve

3. vararepr.

Synnøve Tisland

Fylkesledere

6740 Selje

3226 Sandefjord
1349 Rykkinn
0495 Oslo

9300 Finnsnes

7036 Trondheim
4318 Sandnes

4534 Marnardal

Agder

Synnøve Tisland

Auklandsveien 12

924 19 625

leder.agder@lupeorg.no

Oslo Viken

Geir Hanssen

Grindstuveien 36

951 07 225

leder.ov@lupeorg.no

Innlandet

Else Lillian

Tylldalsveien 1908

917 92 459

leder.innlandet@lupeorg.no

Vestfold

Toralf Aanestad

Tinnesgata 29

909 59 629

toralf@rere.no

Hundvågveien 45

51 86 13 08

leder.rogaland@lupeorg.no

Øvre Einane 35

57 85 99 74

leder@lupeorg.no

996 04 080

leder.mr@lupeorg.no

Vollberget 58

930 61 178

leder.trondelag@lupeorg.no

Norli 2

915 99 839

leder.nord@lupeorg.no

Telemark

Njaastad

Rogaland

Beathe Hebnes

Vestland

Harald Hansen

Møre og

Kristin Otneim

Trøndelag

Lene Kathrine

Romsdal

Nord-Norge

Aarsnes

Gullikstad
Ann Jorid

Strømholt

Lokallag og annet

4534 Marnardal
1349 Rykkinn

2510 Tylldalen

3675 Notodden
4085 Stavanger
6740 Selje

Dalavegen 167
6140 Åheim

7372 Glåmos

9300 Finnsnes

974 14 176
986 49 364

Vanylven

Kristin Otneim

Dalavegen 167

996 04 080

leder.mr@lupeorg.no

Vestfold

Merete Bergan

Neptuns vei 17

911 01 625

leder.vestfold@lupeorg.no

Hans Nilsen

948 89 241

post@lupeorg.no

917 95 050

redaktor@lupeorg.no

Aarsnes

Hovedkontor
Redaktør

6140 Åheim

3226 Sandefjord
Haugesgt. 44.b

Lily Kalvø

0481 Oslo
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Bli medlem i LUPE!
LUPE arbeider for full likestilling i samfunnet.
Støtt arbeidet med å sikre utviklingshemmede
rettigheter som gir dem gode og trygge bo-,
arbeids- og aktivitets- og utdanningsmuligheter.
Meld deg inn i LUPE.
Årskontigenten er kun kr. 200,Slik gjør du det:
Via nettsiden vår:
https://lupeorg.no/medlemskap
post@lupeorg.no
948 89 241

Vil du komme i
kontakt med oss?
Send en e-post til:
post@lupeorg.no
LUPEs kontaktelefon:
948 89 241

Landsforbundet for Utviklingshemmede og Pårørende
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