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nå er det tid for lederen i blad nr. 2 og vi sitter 
og tenker tilbake på årene i sentralstyret. 

du verden for mange lærerike år. jamen har tida 
gått fort.

helga i 14 år og erna i 10 år. for vår del 
tenkte vi til å begynne med: hva kan vi bidra 
med og ikke minst lære? men «veien går seg til 
etter hvert» som det heter og i dette styret blir 
alle hørt og tatt på alvor.

 
vi har lært at det er viktig å stå fram med sine 
meninger. ikke minst i forhold til de forskjellige 
kommunale instanser.

det at vi har opplevd å bli tatt på alvor og at 
Lupe er synlig som organisasjon har gitt oss 
mot til å stå på.

 
vi takker nå for oss. det er litt vedmodig etter 
så mange år. men også godt å vite at at yngre 
og dyktige krefter trør til for å videreføre det 
viktige arbeidet i Lupe.

vi er takknemlig for alt vi har lært, og ydmyk 
for den tilliten som har blitt vist oss gjennom 
årene.

takk for omsorg fra medlemmene og styret 
når vår hverdag har vært tung.

 
hva så med veien videre?

for Lupe: vårt håp er at organisasjonen vil 
vokse seg enda større, slik at den kan yte enda 
mer hjelp til våre medlemmer.

 for vår egen del vil vi alltid være opptatt av 
at de utviklings-hemmede har et verdig og godt 
liv.

 Lupe blir alltid i våre hjerter.
 

vi ønsker det nye styret lykke til og håper på en 
god sommer for alle Lupe-venner med en dans 
på bordet.

  

heLga jørgensen          
 erna drønnesund 

veien videre

annonser
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det første temaet var arv og vi fikk et meget godt innlegg 
fra advokat ulrik motzfeldt, fra advokatfirmaet nicolaisen 

og Co. dette er et firma som vi også tidligere har brukt ved 
en annen likemannssamling og det er nå inngått en formell 
samarbeidsavtale med dette firmaet i forhold til forskjellige 
saker våre medlemmer trenger hjelp til. dette vil bli orientert mer 
om i en annen artikkel.

motzfeldt holdt et meget lærerikt foredrag om arveloven og 
problemstillinger rundt dette temaet i forhold til personer som 
er umyndige og under vergemål. det var en lydhør forsamling som 
fikk mye og grundig informasjon om dette temaet og man fikk en 
god dialog mellom foredragsholderen og deltagerne.

 

tema 2 var om husbanken og deres støtteordninger i forhold til 
kjøp, bygging og utbedring av bolig for vår gruppe.

harald hansen innledet dette teamet med å fortelle om et  
boligprosjekt som er på gang i selje kommune, der de utviklings-
hemmede skal kjøpe sine egne leiligheter. han viste frem tegn-
ingene og fortalte om prosjektet som er planlagt å inneholde 7 
leiligheter + fellesareal og nødvendige fasiliteter for de ansatte.

etterpå tok geir åsgård, fra husbanken sitt kontor i oslo, over 
og gav en meget god innføring i hvilke støtte og låneordninger 
husbanken har til både nybygg, kjøp av boliger og tilpassing av 
eksisterende bolig.

tema 3 var om vår nyutviklede likemannssperm, den ble delt 
ut til alle deltagerne og er ment som et oppslagsverk for våre 
likemenn. permen er utviklet av yngvar hurlen i samarbeid med en 
av hans kollegaer på nordre åsen. etter at permen var presentert 
gikk man i gruppearbeid der man skulle utveksle erfaringer om 
hvordan man hadde løst forskjellige likemannsoppdrag. det 
er i ettertid komt frem mange gode tilbakemeldinger for dette 
gruppearbeidet og i alle gruppene ble det gitt mange gode 
eksempler på hvordan man hadde løst enkelte saker. man fikk 
satt fokus på at likemannsarbeidet kunne variere alt fra en kort 
telefonisk kontakt til oppdrag som varte over flere år. 

etter gruppearbeidet ble det samling i plenum der man 
oppsummerte det som hadde blitt diskutert i gruppene og det 
var tydelig at mange hadde lang erfaring, samtidig som det var 
en del nye og aktuelle personer som kunne tenke seg å ta på seg 
en jobb som likemann.

referat fra 

Likemanns-
samLingen og 
Landsmøtet 

Likemannssamlingen ble avholdt 10-12. april på olavsgaard hotell med rundt 
30 deltagere fra hele landet. temaene i år var arv, husbanken og deres støtteordninger, 

likemannsperm og en studietur til tangerudbakken borettslag.
– haraLd m. kvame hansen –

 advokat ulrik motzfeldt

tema 4 var en flott studietur til tangerudbakken borettslag der vi 
fikk høre om hvordan dette prosjektet startet og hva de gjorde for 
å få det realisert. vi fikk god informasjon om tangerudbakken fra 
åshild korsgaard og etterpå fikk vi besøke et par av leilighetene 
og se hvordan de som bodde der hadde det.

etter tilbakekomsten til hotellet ble det avholdt en kort 
evalueringsrunde der alle fikk muligheter til å komme med både 
positive og negative utfordringer til oss i sentralstyret i forhold til 
denne samlingen. det kom frem mange positive tilbakemeldinger 
og i ettertid når vi fikk lest evalueringsskjemaene så var de 
fleste meget godt fornøyde med samlingen generellt.

etter evalueringen ble det en kort pause slik at man fikk gjort klart 
til å sette i gang landsmøtet. møtet ble startet av forbundsleder 
harald hansen som var møteleder frem til at man fikk valgt 
yngvar hurlen som årets møteleder. møtet ble kort ettersom 
man bare konstituerte landsmøtet før landsmøtemiddagen ble 
arrangert.

Landsmøtemiddagen ble arrangert i ballsalen på hotellet og 
det ble en meget hyggelig opplevelse for alle. der blant annet 
tidligere forbundsleder ole berntsen holdt en tale med historisk 
tilbakeblikk på årene som har gått siden Lupe ble stiftet. det 
viste seg at det var 25 år siden interimstyret ble oppnevnt, slik 
at vi hadde et lite jubileum å feire denne kvelden.

ole berntsen ble utnevnt til æresmedlem i Lupe som takk for 
den mangeårige jobben han hadde gjort for oss.

 åshild korsgaard og hege anette forteller om hvordan de har 
det i tangerudbakken.

 det var stor stas for en del av våre medlemmer å få treffe sine 
idoler på tangerudbakken.

 ole berntsen holdt tale under landsmøtemiddagen.

 helga jørgensen og erna drønnesund ble takket for lang og tro 
tjeneste i styret som følge av at de begge ikke stilte i gjenvalg 
på landsmøtet.

 ole bernsen får diplomet som æresmedlem av forbundsleder 
harald hansen.

 noen av gjestene på landsmøtemiddagen.
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 det avtroppende styret.

 det nye styret, dessverre så var ikke nyvalgte steinar Wangen tilstede da bildet ble tatt.

det gamLe og nye styret: frihet, Likeverd,  
– ensomhet?

å kunne velge er en kvalitet som krever mye av ett menneske. 
for å kunne velge trenger man flere valgmuligheter, 

en del erfaring og selvtillit. 
– heLeen dijkstra, sykepLeier framskoLen –

flere valgmuligheter er kanskje ikke det vanskeligste å oppnå. 
erfaring og selvtillit får man gjennom en livslang prosess. 

erfaring i å bo i forskjellige boformer er noe de fleste av oss 
prøver i tidlig voksen alder. etter videregående skole flytter vi 
hjemmefra, mange velger først ett år på folkehøyskole hvor de 
bor sammen med jevnaldrende. etter det velger vi en studie hvor 
vi kanskje bor på hybel, eventuelt sammen med andre studenter. 
å ha egen leilighet kommer ofte senere når en tjener sine første 
penger. for de fleste av oss vil den perioden hvor vi virkelig bor 
alene ikke være så lang. vi får en samboer og stifter egen familie. 
det er få som velger frivillig å bo alene. 

selvtillit får man ved å kjenne seg selv. hva kan jeg, hva liker 
jeg, når føler jeg meg bra. Like viktig er hva kan jeg ikke, hva liker 
jeg ikke og hva gjør meg ulykkelig. for å bli kjent med seg selv 
trenger vi livserfaring. dette får vi ved å leve. vi lever gjennom 
kontakt med andre mennesker. ved hjelp av menneskelig kontakt 
klarer vi å speile oss.

mennesker med en utviklingshemming skal ha frihet til å velge. 
meldingen til stortinget: frihet og likeverd for mennesker med 
utviklingshemming er positivt, men samtidig gir den meg en 
bitter bismak. jeg er sykepleier, men jobber på en liten skole for 
mennesker med utviklingshemming. vi har en luksusposisjon ved 
det at vi kun har plass til seks unge mennesker med utviklings-
hemming. elevene kan komme til vår skole når de har diagnose 
utviklingshemming, og når de er mellom atten og tjuefem år. de 
bor sammen i ett internat-hus med to hus-ansvarlige. disse bor 
og lever sammen. elevene drar hjem i skoleferier. i ukedagene 
jobber elevene på de forskjellige verkstedene under veiledning av 
en verkstedsleder. 
 
skolen er toårig. første år besøker eleven alle verksteder. vi har 
et bredt arbeidsutvalg og kan tilby: veveri, bakeri, butikk, ute 
verksted, gartneri og fjøs/gård.
 

i andre året på framskolen ser vi sammen med eleven på hvor 
han eller hun trivdes best i det første året. da kan eleven i det 
andre året jobbe i det aktuelle verkstedet over lengre tid. 

å leve sammen i ett internat-hus og jobbe på de forskjellige 
verkstedene gir en ny livserfaring. for å hjelpe eleven med å 
bearbeide disse erfaringene tilbyr vi sosial undervisning. men 
også vedlikehold av oppnådde ferdigheter og forberedelse til å bo 
selvstendig, hører til de emnene som er viktig for skolen. 

skolen og arbeidet er viktige læringsarenaer for eleven, men 
den største læringen for våre elever er å bo sammen med jevn-
aldrende. det kan være en fordel å være en del av en gruppe 
med spesielle behov, da er du plutselig ikke lenger spesiell bare 
på grunn av din utviklingshemming. elevene lever ved siden av 
hverandre med sine svake og sterke sider, og siden skolen er så 
liten har vi mye plass for det individuelle behov. 

det er viktig med frihet og likeverd, men la oss ikke gi våre med-
mennesker med utviklingshemming et liv i ensomhet bare på 
grunn av statusen ved å ha en egen bolig. La også mennesker 
med en utviklingshemming få forskjellige erfaringer av i hvilken 
boform de trives best, så kan de ta et selvstendig valg senere. 
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vi startet fra ragna ringdal i øsende regn, men med prøysen 
som allsang i bussen ble det våte været fort glemt. tore 

kjørte oss trygt og sikkert frem til prøysenhuset i ringsaker. her 
fikk vi kaffe og noe å bite i.  

vi fikk historien fra prøysenstua av en av alf prøysens slekt-
ninger som selv hadde bodd i stua som liten. vi så film om alf 
prøysen. etterpå fikk vi en konsert ved to av de ansatte på 
prøysenhuset. roger spilte gitar og kristine sang. vi fikk også 
være med på allsang, der deltakerne fikk komme med sine ønsker.

etterpå var det middag, husmannskost og tilslørte bondepiker 
– og kaffe. vi satte oss på bussen for hjemturen og var hjemme 
ved 18-tiden. alle var velfornøyde med turen.

en stor takk til thore for pen kjøring, og til reidun som hadde 
lagt til rette sammen med prøysenhuset.

på visitt i 
prøysens rike

Lørdag 30. mai kl. 09.30 var vi en spent gjeng 
på 37 medlemmer fra oslo og akershus som satte oss 

på bussen for et besøk til prøysens rike.

 fornøyde deltakere på hjemturen.
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dugnadsånd 
i vanyLven 
LokaLLag
vi har meir enn eit halvt århundres lokale fellesskaps-

tradisjonar å vidareføre her i vanylven. mellom dei eldste er førjulsfesten. 
alle våre aktivitetar har vi halde gåande som dugnadsprosjekt.

– jan svein hammer –

etter at vi formelt fekk på plass Lupe-lokallaget blir alt meir 
ryddig administrert og organisert i Lupe-regi, og dugnadsånda 

er framleis er like positiv som før. 

julebordet i 2014 gikk av stabelen på eidsåtun, med julebuffet 
og kaker. mons sandnes og otto drage sto for musikken. det 
var god stemning med allsang og dans etter maten. tradisjonelt 
heldt ruth glæstad tale. 

stor takk til marine harvest for støtta til arrangementet!

 etter maten var det mange som nytta høvet til å ta seg ein 
svingom til musikalske toner ved mons sandnes og otto drage.

 «gamlepresten» vår, ruth glæstad, har fylgt oss trufast 
gjennom mange tiår, både ved spesielt å engasjere gjengen vår 
i kyrkja, og ved å delta i våre arrangement. på førjulsfesten er 
ho alltid hovedtalar, alltid med festlege innslag som handdukker, 
bilde, figurar eller lysbilde. ruth er fantastisk flink til å bruke 
tydeleg og fargerikt språk som engasjerer fantasien og gjer det 
vanskelege lettforståeleg.  

om meg:

navn: 

adresse:

postnr.:    poststed:

vervet medLem nr. 1:

navn: 

adresse:

postnr.:    poststed: 

vervet medLem nr. 2:

navn:

adresse:

postnr.:    poststed: 

klipp ut talongen og send per post til: under Lupen, hans nielsen haugesgt. 44b, 0481 oslo

vervet medLem nr. 3:

navn: 

adresse:

postnr.:    poststed:

vervet medLem nr. 4:

navn: 

adresse:

postnr.:    poststed: 

vervet medLem nr. 5:

navn:

adresse:

postnr.:    poststed: 

vervekampanje
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framskolen er et lærested for unge med utviklingshemming mellom 
18 og 25 år som har gjennomført videregående skole. 

å bLi seg 
seLv som 
voksen, 

har det en 
karakter?

framskolen ligger på vallersund gård, en Camphill landsby på 
trøndelagskysten. skolen vil bidra til at hver elev får en god 

overgang fra livet i familie og skole til et liv som voksen. dag 
balavoine er pedagog på framskolen.

framskolen kan sammenlignes med en liten steiner-folke-
høyskole for unge voksne med utviklingshemminger. skolen 
gir studentene en pedagogisk ramme og støtte i den krevende 
overgangen fra skole og familie til et liv som selvstendig voksen.

hva er det som driver utviklingen fra et hjelpetrengende, lite 
menneskebarn fram til et selvstendig voksent individ? 

er det å bli voksen en prosess av naturlige krefter i barnets 
genetiske og sosiale potensial, altså arv og miljø? kommer det 
fra krefter i barnet selv eller er det påvirkning fra foreldre, lærere, 
familie, venner og medelever? selvfølgelig er det verken eller, 
men både og.

Likevel er det en pedagogisk utfordring å la barnet få optimale 
vilkår for individuell vekst. det er en prosess. å sette karakter 
på den er vanskelig. evaluering er et av virkemidlene for å støtte 
den.

 

impulsen til dannelsen av framskolen startet tidlig i 1980-årene 
i et møte mellom lærere og sosialarbeidere. 

 det kom et kraftig sukk fra lærerne: det er «med for-
skrekkelse» vi ser hvordan våre elever med spesielle behov og 
utviklingshemminger går ut av videregående skole, med tro på 
framtiden og enda et stort pedagogisk potensial, for så å falle 
sammen etter at de har forlatt skolen. allerede som 18-åringer 
må de tilpasse seg et regulert voksenliv. de forlater et utviklende 
skolemiljø og blir tatt imot av samfunnet med uføretrygd, et 
undrende sosialkontor og en årelang prosess med utallige 
ansvarsgruppemøter. det forventes at den unge allerede er 
voksen og forstår hvordan samfunnet fungerer. det er forventet 
at de har funderte ambisjoner og planer på egne vegne, i forhold 
til boforhold, kompetanse og yrkesidentitet. for noen, hvis de er 
heldige og har ressurssterke foreldre, kan det ende opp med en 
egen kommunal leilighet, fullt kjøleskap, et klapp på skulderen 
og kanskje et dagtilbud. hvor ble det av ungdomstiden? er dette 
livet? er dette meg? 
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annonser

Du betaler 850,- pr. døgn. Samme pris for ledsager. Dette dekker alle  
oppholdsutgifter og aktiviteter. Har du spørsmål? Kontakt ML-senteret: 
Tlf. 902 90 045    E-post: asle@mlsenteret.no

Vi henter på flyplass (Trondheim Værnes) eller togstasjon (Levanger)

Sommerferien 2015!

MESTRINGS- OG  
LÆRINGSSENTERET Ferie, fritid og kulturtilbud

www.mlsenteret.noVI BYR PÅ EN OPPLEVELSESRIK FERIE!
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Trondheimsfjorden
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Mestrings- og Læringssenteret

TRONDHEIM

mestrings – og Læringssenteret as 
mestrings- og læringssenteret as har i 10 år jobbet med ekstra ressurskrevende brukere og har god kompetanse på fagfeltet. 
i år – som i fjor – ønsker vi å tilby andre brukere en uforglemmelig sommerferie på vår fantastiske arena på ekne i Levanger. 
for bestilling, gå inn på vår hjemmeside www.mlsenteret.no. klikk på «opplevelsessenteret» i hovedmenyen og deretter på 
menyknappen «bestilling». kontakt oss gjerne på telefon 902 90 045 eller e-post: asle@mlsenteret.no for nærmere informasjon 
om tilbudet.  vi tar også imot helgabesøk!  se vår video fra den flotte arenaen: https://www.youtube.com/watch?v=v-idtyrj7fu

annonser

det er ytterst få 18-åringer som er klare for et selvstendig 
voksenliv etter videregående og svært få som ikke fortsetter å 
utdanne seg. de bruker gjerne de neste 10 årene på å finne sin 
voksne identitet, innbefattet yrkesidentitet. det første vi spør 
nye mennesker om er gjerne; «hva heter du?» dernest; «hva 
driver du med?» 

 unge med spesielle behov og utviklingshemninger er heller 
ikke utlært når de går ut av videregående. selv om det norske 
utdannelsesvesen ikke legger opp til et studieløp for disse unge, 
har de et stort pedagogisk potensiale til langt utover i 20-årene. 
en yrkesidentitet er like viktig for alle. noen trenger lengre tid og 
minst like mye pedagogisk oppfølging for å nå fram til en voksen 
identitet og yrkesidentitet.

 «kunnskapsløftet» definerer målet for fagopplæringen slik: 
«å skaffe arbeidslivet og de forskjellige bransjene kvalifisert 
arbeidskraft i tråd med samfunnets behov.» for elever og lærere 
betyr dette å strekke seg, etter noe, - samfunnets behov. 

 dette er selvsagt helt forståelig, sett fra den politiske 
ledelsen. den ser behov for optimal profesjonalitet i næringslivet. 
det er en forutsetning for å kunne hevde landet i et globalisert 
næringsliv og en komplisert verdensøkonomi. denne form for 
målsetninger ligger og lurer bak skolevesenets evalueringsformer 
og nasjonale prøver.

 i denne målsetning er det lett å glemme ungdommen selv. 
en opplæring som ikke retter seg etter nasjonalbudsjettet, men 
som fastsettes av den unges egne muligheter: hvordan kan den 
unge utvikle seg optimalt i forhold til egne forutsetninger og 
sitt eget bevisste og ubevisste livsprosjekt? det fordrer andre 
evalueringsformer enn det som er vanlig når det måles opp mot 
kunnskap og prestasjoner langt utenfor individet selv. å bli 
seg selv som voksen kan ikke måles med karakterer, det er et 
livsprosjekt. 

at mennesker med utviklingshemming ikke kan utvikle seg, 
er en fordom og mangel på kunnskap. de unge med utviklings-
hemminger har andre verdier å by samfunnet enn de som viser 
seg på inntektssiden av norsk økonomi. det er verdier av sosiale 
og allmenn menneskelig karakter. her duger det ikke med å måle 
elevens prestasjoner opp mot samfunnets behov for kvalifisert 
arbeidskraft. her kan det, i første omgang, kun måles i hvilken 
grad den enkeltes evner får utfolde seg. 

 da er det et relevant spørsmål: hvordan kan vi vurdere og 
evaluere denne prosessen? 

Læreren, spesialpedagogen og presten julian sleigh sier om den 
unge med utviklingshemminger: «uten velstrukturert veiledning 
vil overgangen til et voksent menneske, simpelthen ikke skje». 

for denne pedagogiske utfordringen er det to elementer som 
trenger vurdering og evaluering:  

1) hvor velstrukturert er veiledningen? dette er skolens 
evaluering av seg selv i forhold til eleven. 

 2) hvilke skritt tar den unge i retning av en voksen identitet? 
dette er den unges evaluering av seg selv i forhold til egne 
målsettinger. 

nettopp fordi denne prosessen skjer på et så eksistensielt 
felt i den unge, kan små endringer være uttrykk for store fram-

skritt. en av pedagogens viktigste oppgaver er å oppdage disse 
endringene og kommunisere dem, både for å bekrefte den 
til eleven selv og til andre involverte. det kan være at eleven 
plutselig meddeler selv på morgenmøtet at familien kommer på 
besøk. eleven steller selv sitt hår. det dreier seg om små tegn på 
egen aktivitet, selv å gripe inn i sitt liv, ta eget initiativ. f. eks: 
i fjor ville eleven ikke feire sin fødselsdag; i år vil han selv lage 
pizza for alle. det er stort.

i tillegg til skolens evaluering og elevens evaluering av seg selv 
kommer rapporter og møter med pårørende, sosialkontorer og 
evt. habiliteringstjenesten. her er eleven aktivt med i prosessen. 
så er det daglige og ukentlige møtepunkter. etter 2-3 år på 
framskolen får eleven en sluttattest og kompetansebevis 
som viser hvor eleven står i forhold til framtidig bosituasjon og 
yrkesliv.

et levende miljø hvor voksne og ungdommer kan utveksle tanker 
og følelser om livets utfordringer er viktig. mange unge som 
kommer til framskolen, har ikke hatt muligheten til å lære 
seg kommunikasjon med jevnaldrende i samme situasjon. i 
videregående har de tilbragt det meste av skoledagen i en 1-1 
situasjon med spesiallærer. sammen med andre framskole-
elever kan det åpne seg en ny verden av sosiale relasjoner. 

 som kjent kan ikke egen vilje til å ta fatt i egen utvikling 
dyrkes fram av pedagogiske virkemidler. den selvstendige viljen 
er bundet til individet, den lar seg ikke manipulere eller presse. 
som pedagoger kan vi legge forholdene til rette slik at det blir 
naturlig for den unge å utfolde seg. øyeblikket da en individuell 
vilje bryter igjennom kan knapt planlegges, men må bevitnes 
og bekreftes av andre som ser det med et kjærlig blikk. en slik 
karakter tar vi alle gjerne med på vår livslange vei til oss selv. 

 her ser vi jørgen på fotballtrening. jørgen er glad i fysiske 
aktiviteter som er godt tilrettelagt på framskolen. når jørgen 
er hjemme, er han aktivt med på fotballaget flatås Lions og 
gleder seg nå til Landsturneringen i håndball og fotball for 
utviklingshemmede som i år forgår på Lillehammer i dagene 4. 
september til 6. september 2015.
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annonser

Kyrre Grepps g 11, 0481 OSLO
Tlf. 23 05 96 00 - Fax. 23 05 96 01

Gir tilbud om helsetjenester til barn og unge med
funksjonshemminger som har spisevansker.

Tlf. 23 05 96 00 - Fax. 23 05 96 01

www.nordreaasen.no

Rindals Ragna Dagsenter
Hans Nielsen Hauges gate 44 A

 0481 OSLO

Tlf. 23 40 08 00  -  E-post: rrd@rrd.no
www.rrd.no

 2001 LILLESTRØM - Tlf. 22 11 01 10

Tinn Vann og Avløp AS
 3661 RJUKAN - Tlf. 35 08 26 00

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

Slik at de får bedre levevilkår og livskvalitet

AKERSHUS

Enebakk kommune
Tlf. 64 99 20 00
E-mail: postmottak@enebakk.kommune.no

www.enebakk.kommune.no

MØRE og ROMSDAL

Molde kommune
Tiltak Funksjonshemmede
Tlf. 71 11 10 00
E-mail: postmottak@molde.kommune.no

www.molde.kommune.no

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

www.vestnes.kommune.no

NORDLAND

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

www.steigen.kommune.no

NORD-TRØNDELAG

Inderøy kommune
Tlf. 74 12 42 00

E-mail: postmottak@inderoy.kommune.no

www.inderoy.kommune.no

OPPLAND

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

www.sondre-land.kommune.no

ROGALAND

Time kommune
Tlf. 51 77 60 00

E-mail: postmottak@time.kommune.no

www.time.kommune.no

ØSTFOLD

Hvaler kommune
Tlf. 69 37 50 00

E-mail: postmottak@hvaler.kommune.no

www.hvaler.kommune.no

Moss kommune
Tlf. 69 24 80 00
E-mail: post@moss.kommune.no

www.moss.kommune.no

Ski kommune
Kommunalteknikk
Tlf. 64 87 87 00

E-mail: postmottak@ski.kommune.no

www.ski.kommune.no

Solli Sykehus
 Osvegen 15

5227 NESTTUN
Tlf. 55 11 82 00

Byggteknikk
Valdres AS

Gamlev. 3
2900 FAGERNES
Tlf. 61 34 76 64

annonser

Solstein AS
 Bleikmyrvegen 45
4276 VEDAVÅGEN

Tlf. 52 04 40 40

Nord Marin A/S
 Bedriftsv. 100

3735 SKIEN
Tlf. 35 59 72 22

Tannlege
Lisa Gjøvik Andresen

Torggata 83
2317 HAMAR

Tlf. 62 53 46 00

Skårersletta 55
1473 LØRENSKOG

Tlf. 21 61 10 00
www.apotek1.no

Ewos AS
avd Balsfjord

 Bergneset
9050 STORSTEINNES

Tlf. 77 72 01 35

Revisorteam
Midt-Telemark AS

Gamlegata 56
3810 GVARV

Tlf. 35 95 67 00

3050 MJØNDALEN
Tlf. 32 23 68 80

Notodden
Storg 40

3674 NOTODDEN
Tlf. 35 02 52 50

Advokat
Jon Reidar Aae

Orkedalsv 53
7300 ORKANGER
Tlf. 72 48 79 90

AS Elektro
 Skeivegen 49

650 SURNADAL
Tlf. 71 66 23 52

Centrum Bil DA
Nesvegen 2 B

4700 VENNESLA
Tlf. 38 13 94 01

Hallingdal
Renovasjon IKS

Kleivi, 3570 ÅL
Tlf. 32 08 61 10

Buråsen 35
4636 KRISTIANSAND S

Tlf. 37 13 22 44

5643 STRANDVIK
Tlf. 56 58 16 49

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

Kiropraktisk
Klinikk
 Nordbøgt 6

4006 STAVANGER
Tlf. 51 89 60 55

Stasjonsv. 46
4460 MOI

Tlf. 51 40 40 00

Bunnpris
Båsmoen AS

 Nordåsveien 1
8616 MO I RANA
Tlf. 75 15 01 20

Budstikka 8 a
3612 KONGSBERG

Tlf. 32 76 88 36

Visnes Kalk og
Marmorbrudd AS

Ramsvika
6493 LYNGSTAD
Tlf. 71 29 92 20

Varli AS
 Vestbyvegen 24

2420 TRYSIL
Tlf. 950 55 056

6440 ELNESVÅGEN
Tlf. 71 26 80 00

YX
Valestrandsfossen
Osterøy Servicesenter Småland
5281 VALESTRANDSFOSSEN

Tlf. 56 39 41 86

Bilvarehuset
Anker AS
2302 HAMAR

Tlf. 62 58 53 50

Quality Hotel &
Resort Hafjell

Hundervegen 1
2636 ØYER

Tlf. 61 27 77 77

Apotek 1 Alta
 Markv 14
9510 ALTA

Tlf. 78 44 96 10

Martinsen Verktøy
og Plastindustri AS

 Bjørnstadveien 68
3070 SANDE I VESTFOLD

Tlf. 33 78 59 80

Heimdal
Heimdalsveien 3
3117 TØNSBERG
Tlf. 33 74 46 50

avdeling
Kongsberg og Omegn

Tlf. 950 29 203

Nordlysbadet
 9506 ALTA

Tlf. 78 44 48 80

NorthSea
Terminal AS
 Tangenvegen 40

3950 BREVIK
Tlf. 35 57 37 50

Bayer AS
 3165 TJØME

Tlf. 33 39 04 04

Hvervenmov 47
3511 HØNEFOSS
Tlf. 32 10 30 00

Tinn Energi AS
 Storgata 4

3660 RJUKAN
Tlf. 35 08 09 00

SK Maling
 Nordliskrenten 1

3271 LARVIK
Tlf. 906 35 536

Halden
Betongtransport AS

 Korterødveien 26
1794 SPONVIKA
Tlf. 69 18 40 76

Blomsterloftet
2676 HEIDAL

Tlf. 61 23 40 70

Steinerbarnehagen
på Hedemarken

 Rudolf Steiners veg 42
2312 OTTESTAD
Tlf. 62 58 89 05

G-Sport
Honningsvåg AS

Nordkappg 1
9750 HONNINGSVÅG

Tlf. 78 47 10 00

Modum
Trafikkskole AS

Lilleåsgata 5 A
3340 ÅMOT

Tlf. 32 78 11 13

Monrad Lassemo
Fjerdingøy

7873 HARRAN
Tlf. 74 33 01 68

Tønnesen Euro Sko
Store Elvegate 18

4514 MANDAL
Tlf. 38 26 22 74

Night Life Bar AS
Tordenskiolds gate 7-11

0160 OSLO
Tlf. 913 15 686

NK Elektriske AS
Svangstrandv. 2 B

3410 SYLLING
Tlf. 32 84 66 00

Nord-Berg AS
 Vikemyra 7

6065 ULSTEINVIK
Tlf. 70 01 15 92

AS Normaskin Tana
Grenveien 2
9845 TANA

Tlf. 78 92 81 96

Byggmester
Madsen & Giseth

Rødsåsen 7
1389 HEGGEDAL
Tlf. 66 75 95 90

Spar Nesna
Skolevegen 35
8700 NESNA

Tlf. 75 05 61 81

3039 DRAMMEN
Tlf. 32 80 27 00

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

FK butikken
Haugesund
- Felleskjøpet

5537 HAUGESUND
Tlf. 52 70 54 70

Nils Sund
Boktrykkeri AS

Fjellvegen 1 A
5532 HAUGESUND

Tlf. 52 70 33 70

Coop
Bygg-Mix Tofte
Østre Strandvei 48

3482 TOFTE
Tlf. 32 79 42 49

Byggmester
Trulsen AS
 Lågaveien 1 A
3262 LARVIK

Tlf. 907 57 780

E.ON E&P Norge AS
 Løkkeveien 103

4007 STAVANGER
Tlf. 51 84 30 00

Peppes Pizza
Hamar AS
2301 HAMAR

Tlf. 62 53 52 55

Rørlegger
Trygve Myrer AS

Haslemoen
2346 VÅLER I SOLØR

Tlf. 62 42 01 44

Spar Bremanger
O. Håvardstun AS

 6727 BREMANGER
Tlf. 57 79 13 08

Kjell Arne Schjørn AS
 Anne Mourudsv 17
2615 LILLEHAMMER

Tlf. 61 25 36 47

Rue
Transport AS

 3690 HJARTDAL
Tlf. 913 82 288

Optiker’n Åmot
Briller og

Kontaktlinser
Lilleåsgata 4 D

3340 ÅMOT
Tlf. 32 78 50 52

Terningen Arena
2418 ELVERUM
Tlf. 62 43 30 00

Fellesorganisasjonen
 0506 OSLO
Tlf. 02 380

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

Pibo Optik Synsam
 Torvet 8

9405 HARSTAD
Tlf. 77 06 25 50

Maskinentreprenør
Larsen & Hansen AS

 Øvre Lianvei 30
3413 LIER

Tlf. 952 14 751

Hadeland Bil AS
Roalinna 14
2740 ROA

Tlf. 61 32 21 00

Vegard Kirkestuen
Transport

Elvebakken 25
3420 LIERSKOGEN

Tlf. 928 49 080

Tvemo
Transport DA

 Nannestadv. 1
2034 HOLTER
Tlf. 975 79 001

Breivikv 5
6018 ÅLESUND
Tlf. 70 15 85 00

Comfort
Tromsø AS

 Hansjordnesgata 1
9009 TROMSØ
Tlf. 77 65 57 00

Gjøvik Elektro &
Automasjon AS

2802 GJØVIK
Tlf. 61 13 80 80

Øvre Telemark
Trafikkskule

Telemarksg 4
3660 RJUKAN
Tlf. 911 76 711

Taktekkermester
Bjørn Schramm AS

Skjærdalen 2
3533 TYRISTRAND

Tlf. 31 41 12 99

Kongsv 75
2920 LEIRA I VALDRES

Tlf. 61 35 95 00

Vik
 Vik Senter

3530 RØYSE
Tlf. 32 15 92 00

Mjøndalen
Arbeidergata 17

3050 MJØNDALEN
Tlf. 32 87 75 04
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    verv                navn                    adresse                             teLefon              e-post:

Landsstyret

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

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

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

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

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

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

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

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

fyLkesLedere

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

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

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

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

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

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

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

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

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

midt-troms helga jørgensen 9302 rossfjordstraumen 908 71 580 
      
trøndelag magne skjetne pb. 5337, nardo 7430 trondheim 992 44 720 magneei@online.no

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

annet

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

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

annonser kontakt info

En virksomhet i Stift. Signo
Sentrumsbygget, 3240 ANDEBU

Tlf. 33 43 88 00

T:  64 97 23 00

M: post@kisif.no

W: http:/kisif.no

A:  Langbakken 9, 1430 ÅS

ORKDAL VIDEREGÅENDE SKOLE
FOLLO, ORKDALSV. 340, 7300 ORKANGER
www.orkdal.vgs.no
Tlf. 73 86 66 00

e-postadr.: Postmottak.Orkdal@stfk.no

Brungot’s Minimaskiner
 Åsegardsveien 4
6018 ÅLESUND
Tlf. 905 37 217

Stavset Bygg

Stette
 6260 SKODJE

Tlf. 400 07 019

Rådgivende Ingeniører VVA

- Rådgiving -  Planlegging
- Prosjektering

- 3D Visualisering
- Bygge/prosjektledelse

PB 352, 2403 ELVERUM
Tlf. 901 38 033

post@arealtek.no - arealtek.no

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

Båt og Motorsenteret AS
 Langgrunn

3186 HORTEN
Tlf. 33 04 30 00

Peder Haakestad & Sønn AS
 Elvev. 142, 3271 LARVIK

Tlf. 33 16 38 38

XL-Bygg Haslestad
 Haslestadlinna 30, 3090 HOF

Tlf. 33 09 55 50

Epcon AS
PROSJEKT OG

BYGGELEDELSE
 Kvalebergveien 21
4016 STAVANGER

Tlf. 51 88 66 00

Sparebanken Hedmark
2302 HAMAR
Tlf. 02 999

Gjøas gate 27 A
4016 STAVANGER

Tlf. 902 33 987

Abactus AS

Storhamargata 32
2301 HAMAR

Tlf. 911 94 093

Toten Økonomitjenester AS
 Audheimgården, 2850 LENA

Tlf. 61 14 13 30

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

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

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

www.harila.no

Telemark Bygg Utleie AS
 Heddalsvegen 41
3674 NOTODDEN
Tlf. 35 01 97 20

Autocadsenteret AS
 Nedre Rælingsveg 154

2005 RÆLINGEN
Tlf. 900 67 900

Lierhallen Svømme- og Idrettshall
 Jensvollv. 44, 3400 LIER

Tlf. 32 84 80 95

Indremisjonshjemmet
 Hollendergaten 15, 5017 BERGEN

Tlf. 55 31 71 78

Forusparken 28
4031 STAVANGER

Tlf. 51 85 99 00

t-aasen.no

Bema AS
Vardegaten 17

 4876 GRIMSTAD

Tlf. 37 25 29 50

Fredrikstad
Nygaardsgata 49/51, 1607 FREDRIKSTAD

Tlf. 69 31 24 24 - www.colosseumklinikken.no

Kyrkjegata 23, 6200 STRANDA - Tlf. 70 26 99 30

Stiftelsen
Holmenkollen Dagsenter og Boliger

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

78 Grader Taxfree AS
 Vei 509 2, 9170 LONGYEARBYEN

Tlf. 79 02 24 03

Vidaråsen Landsby
Landsbyveien 34,  3158 ANDEBU

Tlf. 33 44 41 00

Markedsgata 3
9510 ALTA

Tlf. 78 44 95 95

Tomterv 41, 1408 KROKSTAD
Tlf. 64 86 31 03 - www.follotruckutleie.no

Youngsgt 11, 0181 OSLO
Tlf. 02 390  - www.industrienergi.no
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