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Harmony E2.
En ny, stille elektronisk vakuumpumpe fra Ottobock.
Markedets mest lydløse vakuumpumpe. Harmony E2 gir brukeren en helt ny
frihet med forbedret volumkontroll. Den sitter sikrere og mer komfortabelt
på og er enklere å håndtere. Den veier lite, tåler vann og søl og er enkel å
justere selv. Harmony E2 er dessuten den første vakuumpumpen noensinne
som kan tas bort uten å påvirke vakuumtrykket. Det er en egenskap som gjør
det betydelig enklere ved lading, bytte til annen protese eller rett og slett for å
minske vekten på protesen
Sammen med en Anatomic 3D liner, en ProFlex Sleeve og en Tritonfot tilbyr
Harmony E2 et komplett og godt system med høy sikkerhet.
www.ottobock.se · info@ottobock.se · T +46 11 280600
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M

ange protesebrukere sliter med nedsatt selvbilde og depresjon. Det samme
gjelder pårørende, hvis behov ofte blir oversett av så vel bruker som helsepersonell.

D

årlig selvbilde kan medføre problemer med identitet, seksualitet og forholdet
til egen kropp. Det beslaglegger energi og kan påvirke muligheten til å innlede
et nytt kjæresteforhold eller få forholdet til den man deler livet med til å vedvare.

B

ildet av å være perfekt, slik det skapes i mediene, gir ikke mindre prestasjonsangst. Og den onde sirkelen kan fortsette, ved at det oppstår negative følger for
evnen til å være mest mulig selvhjulpen, og for evnen til å bygge opp overskudd
nok til å fungere optimalt i arbeidslivet.

”Vi håper å kunne bidra til forebyggende arbeid
relatert til kropp, selvbilde og identitet, samt bidra til
å skape økt trygghet i forhold til seksualitet”

H

ovedstyret i Momentum og foreningens ledersamling har besluttet å gjøre noe
med dette. I samarbeid med anerkjente eksperter har vi sendt søknad til ExtraStiftelsen om å få midler til å gjennomføre et prosjekt som kan hjelpe den enkelte
til å takle utfordringene. Prosjektet har fått arbeidstittelen «Kropp, selvbilde og
identitet».

G

jennom prosjektet håper vi å kunne bidra til større åpenhet, til å avdekke
forsømte behov samt til å motvirke isolasjon. Vi håper å kunne bidra til forebyggende arbeid relatert til kropp, selvbilde og identitet, samt bidra til å skape økt
trygghet i forhold til seksualitet.

V

idere ønsker vi å skape økt forståelse blant tillitsvalgte i organisasjonen, slik at
alle opplever at de blir møtt med åpenhet og trygghet og blir tatt på alvor, gitt
sin situasjon og sine forutsetninger.

God sommer!
Livsglad sommerhilsen

Dr. Nils-Odd Tønnevold
Styreleder
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En rask prat med…

Amputasjonen
i Madame
Bovary
Amputasjoner forekommer i virkeligheten – og i litteraturen. En
oppdiktet amputasjon er å ﬁnne
i den franske forfatteren Gustave
Flauberts roman Madame Bovary,
utgitt i midten av 1850-årene.
Madame Emma Bovary er bokens
hovedﬁgur. Hun er gift med Charles,
en middelmådig landsbylege. Han
leser seg til å forstå at et enkelt kirurgisk inngrep kan kurere stallgutten
Hippolytes klumpfot – til fordel for
den unge mannen, og kanskje medførende berømmelse og rikdom for
landsbylegen selv.
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Emma mistrives i ekteskapet med
Charles, hun forakter ham, men ser
nå en mulighet til et bedre og mer
spennende liv og er blant dem som
oppmuntrer Charles til å gjennomføre
operasjonen.
Så bli operasjonen utført, alt synes vel
og bra, gutten skal bare gjennom noen
dagers rekonvalesens. Charles går
hjem til Emma og nyter et måltid, han
unner seg endog en kopp kaffe etter
desserten, noe han ellers gjør bare på
søndager.
Men noen dager senere er det klart at
det ikke går bra med stallgutten. Det
går ikke lang tid før en renommert
og selvsikker lege fra en annen by
blir tilkalt. Han fastslår at det er gått
koldbrann i stallguttens ben og at en
livreddende amputasjon må til.
Snart er amputasjonen et faktum.
Livet deretter blir naturligvis ikke slik
som stallgutten hadde forestilt seg det,
heller ikke slik ekteparet Bovary hadde
sett for seg at det skulle bli for dem.
Madame Bovary, der amputasjonen ikke
er noen hovedsak, innehar en
sentral posisjon
i litteraturhistorien.
Gustave Flaubert
(1821 – 1880) var
fra Normandie og
sønn av en lege.
Bildet er hentet fra
Wikipedia, men har
ukjent opphav.

…Torild Lilleaas Grønnerud
Denne damen, bosatt i
Sandvika vest for Oslo,
er blant de ganske nye
ansiktene i Momentumgjengen. Foranledningen til
Torild Lilleaas Grønneruds
medlemskap er at hun for to
år siden ble hofteamputert
på høyre side, som følge
av en kreftsykdom. Torild
ble født i Harstad, vokste
opp i Haugesund og bodde
i mange år i Oslo før hun
ﬂyttet til Sandvika. Hun
ble i sin tid adjunkt og
arbeidet i et kvart århundre
som skolelærer i Asker og i
Lørenskog – før hun i godt
voksen alder studerte i fem
år ved Universitetet i Oslo
og kom ut med hovedfag i
klinisk ernæringsfysiologi,
et fag hun arbeidet med i 10 Torild Lilleaas Grønnerud ble hofteamputert for et par
år siden. Hun har allerede funnet seg vel til rette i
år på Ullevål sykehus i Oslo Momentum-gjengen. Foto: Hans Hekneby Reinertsen.
før sykdommen rammet
henne – ﬁre år etter at
hverdag som amputert. Fokus er vikhennes mann gikk bort som følge
tig. Velger jeg å se begrensninger eller
av kreft.
å ﬁnne løsninger?
Du har tidligere vært med på en lokal
julelunsj i Momentum-regi, men med
mai-weekenden i Fevik, som vi nå
avslutter, har du for første gang deltatt i et stort, nasjonalt Momentumarrangement. Har det vært OK å være
med i Fevik?
Ja, det ga et topp utbytte, et fantastisk
utbytte. Det var sosialt veldig hyggelig.
Jeg har også fått utveksle erfaringer
med en annen som har de samme
utfordringene som jeg har, med en så
høy amputasjon. Det var veldig nyttig,
og hyggelig. Kanskje vi som har denne
utfordringen, det er ikke så mange
av oss, bør lage en egen undergruppe
i Momentum. Jeg må også nevne
Atle Haglunds inspirasjonsforedrag.
Haglund ﬁkk frem smil og latter, men
rørte også ved såre følelser. Foredraget
åpnet for nyttige reﬂeksjoner i min nye

Du har ikke pårørende i form av mann
eller barn; hvordan kom du deg til Fevik, fra ditt hjem i Sandvika?
Jeg ble kjørt av min søster og svoger,
og så får jeg skyss hjem med Kristin
(Holter-Sørensen, Momentum-styremedlemmet, red. anm.) Men nå har jeg
fått ordnet med bil og kan bli mer selvstendig, bilen er like rundt hjørnet.
Du er ganske ny i Momentum-gjengen
og høres allerede ut som et helfrelst
medlem …?
Ja, det må jeg nok si at jeg er. Toppen
på det hele i dag var at vi ﬁkk prøve ut
aktivitetshjelpemidler, disse syklene.
Det var ﬁnt. Jeg har vært aktiv før,
gått i fjellet, syklet, spilt håndball. Men
etter amputasjonen har jeg ennå ikke
kommet ordentlig i gang igjen.

Glem ikke at…
… det ﬁnnes stadig mer Momentum-relatert stoff på nettet.
Nyheter legges ut løpende på nettsidene.
Følg med i hva som skjer, gjør det via:
www.momentum.nu og www.facebook.com/momentum.nu

Èlan protesefot,
Trygg og behagelig
Mikroprosessorstyrt
hydraulisk ankel for en
enklere hverdag.

Totalleverandør av
protesekomponenter.

Vi er distributør for:
Endolite:
Uniprox:
Medex:
PDI:
Mica:
Alps:
Bauerfeind:

Karbonføtter og proteseknær.
Materialer, komponenter og tilbehør.
Protesekomponenter.
Komplett protesesystem.
Karbonføtter.
Linere.
Ortoser.

Ortopro AS,
Hardangerveien 72, 5224 Nestun, NORGE.
Tlf.: +47 55 91 88 60 - Fax.: +47 55 91 88 69
E-post: post@ortopro.no

VI FORHANDLER OGSÅ:
8Proteser 8Ortoser/skinner 8Innleggsåler
8Karbonføtter og knær 8Kompresjonstrømper 8Aktivortoser

www.ortopro.no

Med kunden i fokus

Velkommen til starten på en ny hverdag!
Fjøsangerveien 215 (Krambua) 5073 Bergen - Tlf.: 55 27 11 00
www.atteraas.no

Et blikk på: Anniken J. og Alf Erik Kvaal

Folk som ser muligheter
Det går an å tenke at det er en
vond historie, den som Anniken
og Alf Erik gir ansikter til. Men så
går det også an å tenke at nei, det
er jo egentlig en god historie.
Flemming Dahl (tekst)
Hans Hekneby Reinertsen (foto)

Noen måneder tilbake i tid:
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Blant det fotograf Hasse og jeg like
etterpå husket best fra restaurantmåltidet med dem, bortsett fra at
det hadde vært riktig hyggelig, var
Annikens nøkterne beretning om hvor
mye av hennes armer og bein legene
hadde fjernet – og dessuten Alf Eriks
muntre beretning om hvordan han
som unggutt hadde sagt til en kamerat
at den dama som sitter der borte, hun
skal være min innen tre uker.
Et restaurantmåltid, altså. Det hadde
villet seg slik at Hasse og jeg en senvinteraften i Bergen i år ble sittende å
spise sammen med dem – dette paret
som har røtter langt nord i landet, som
har to voksne barn og som for noen år
siden ﬂyttet til nettopp Bergen, der de
skulle komme til å gjennomleve hva
noen nok vil se som et virkelighetens
drama.
Da Hasse og jeg etter måltidet vendte
nesen i retning hotellet, fant vi ut at
vi der og da ikke var rede til for alvor
å ta og føle på Annikens amputasjonshistorie. Det ble til at vi istedenfor lo
av Alf Eriks jeg-skal-sjekke-den-damahistorie, som hadde endt med at unge
Anniken faktisk ble hans før treukersfristen løp ut. Intet mindre.
Det ble også til at Hasse og jeg
bestemte oss for at de folka der bør vi
ta en prat med igjen senere. Det har vi
gjort.
Anniken Jahnsen Kvaal, 1958-årgang,
opprinnelig fra Hammerfest. Arbeidet
som teknisk tegner, utdannet seg til
vernepleier, ble leder for et bofellesskap
for psykisk utviklingshemmede. Godt
over et år etter amputasjonene var hun
tilbake i arbeid, oppmuntret av sin sjef,

Anniken og Alf Erik. Blide, muntre, aktive mennesker. Her under sommerens Momentumweekend i Fevik på Sørlandet.

fortsatt med Bergen kommune som arbeidsgiver. Er nå fagkonsulent, hvilket
innebærer kvalitetssikring av tjenester
til psykisk utviklingshemmede. Er
fylkesleder i Momentum Vest.
Alf Erik Kvaal, 1957-årgang, opprinnelig fra Bodø. Har distriktshøyskoleutdannelse, er inne i en etter hvert
lang karriere i bankvesenet, sitter nå
i en lederstilling på høyt plan i store
DNB.
Amputasjonshistorien begynte med
at Anniken kom på sykehus med en
antagelse om at hun hadde pådradd seg
en solid inﬂuensa. Men det dreide seg
om en lungebetennelse, og det hele ble
raskt til en blodforgiftning, hun falt i
koma …
Alf Erik og andre omkring Anniken
skulle ifølge legene deﬁnitivt ikke ta
det for gitt at pasienten ville komme
ut av sykehuset i live. Det forholdt seg
sånn, ifølge de hvitkledde, at kanskje,
bare kanskje, kunne amputasjoner vise
seg livreddende ...
Det lar seg forstå at Alf Erik valgte å se
muligheten, så å si i tråd med den gangen da han ville gjøre Anniken til sin.
Han forteller at han og Anniken, fra før
sykdommen inntraff, var i ferd med å få
bygget hytte, ved Bjørnefjorden syd for

Bergen, og at hytteprosjektet ble et element i hans fokusering på det positive.
Det var i januar for vel fem år siden, og
som Alf Erik forteller:
”Jeg hadde et mål, det var at til St.
Hans skulle vi sitte på terrassen på den
nye hytta og drikke rødvin.” Alf Erik
gjør et opphold, så tilføyer han: ”Jeg
bommet med en uke.”
Anniken var altså ute av sykehuset med
livet i behold, tilbake etter tre-ﬁre uker
i koma og det som fulgte i ukene etterpå, tilbake i en hverdag som ga henne
noe nytt å hanskes med:
Legene hadde amputert begge hennes
ben under knærne, samt venstrearmen
høyt oppe og i tillegg høyrehånden;
ja, og så hadde de gjort et inngrep i
hennes nese. I dag er Anniken protesebruker – bruker av ﬁre proteser.
Anniken og Alf Erik er blide folk, muntre folk, aktive folk. Det lyser av dem at
de har det godt sammen. Det går an å
få en følelse av at de gir andre mer enn
andre kan gi dem.
De forteller at de fra dag én etter sykehusoppholdet har tatt initiativ selv til
ditt og datt, ikke sittet og ventet på at
andre skal ta initiativ. ”Vi inviterer folk
hjem, på hytta, overalt,” sier Anniken,

og Alf Erik tilføyer: ”Hvis du ikke tar
initiativ, får du ingenting, ingenting.”
De er nødvendigvis forbilder for andre, hun i egenskap av protesebruker,
han i egenskap av pårørende. Etter at
de i mars ble portrettert i TV 2, har
selvfølgelig mange ﬂere enn før fått
innblikk i hva de står for.
”Vi møter jo folk overalt som har sett
oss på TV,” forteller Anniken. ”Og moren min oppe i Hammerfest blir stoppet
på gaten. Alle reaksjonene har vært
superpositive.”

Tilbake til jeg-skal-sjekke-den-damahistorien, som Alf Erik på oppfordring
gjenforteller noen måneder etter res-

klasse ungdommer var i ferd med å innlede første år på gymnaset, reallinjen.
Alf Erik satt i de bakre rekker, og så:

”Det går an å få en følelse
av at de gir andre mer enn
andre kan gi dem”

”Helt fremst på første benk satt det en
ﬂott, ung jente med kort, sort hår. Da
bøyde jeg meg over til kameraten min
og sa at gi meg tre uker, så skal hun
være min.”

taurantmåltidet i Bergen. Historien
utspiller seg i Hammerfest, der Alf Erik
bodde som følge av farens arbeid. En

Jenta, som altså for lengst er blitt
dame, er et sånt menneske som ser
muligheter, hun også. Til TV 2 sa hun:
”Ingenting er umulig, det er i hvert fall
mitt motto.”

Vi ønsker våre nye ansatte medarbeidere velkommen!
Jon Terje Myklebust, offentlig godkjent ortopediingeniør,
12 års erfaring innen ortopediske hjelpemidler.

Daniel Eldøen, Ortopeditekniker med høy kunnskap og
erfaring innen karbon/pre preg materialer.

HAMAR
Ortopediske

Besøksadresse:7RUJJW+DPDUTelefon:E-post: post@hamar-ortopediske.no

Alt innen

ORTOPEDISKE
hjelpemidler

ORTOPEDITEKNIKK
er en totalleverandør av ortopeditekniske løsninger.
Dyktige medarbeidere på lokale klinikker, samhandling
med brukerne og kompetanse på både moderne og
tradisjonelle metoder gir våre brukere trygghet på at de
beste løsningene velges.

www.ortopediteknikk.no
Ryensvingen 6, 0680 Oslo

Oslo, Lillestrøm, Gran, Mo i Rana 23 03 56 00. Sandvika 67 80 50 50.
Horten 33 01 76 02. Tønsberg 33 01 76 00. Sandefjord 33 01 76 03. Stavern 33 01 76 04.
Sandnes 51 66 44 83. Stavanger 51 88 56 60. Sogndal 57 67 28 65. Førde 57 72 24 84.
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erstatningssak (forbundet med feilbehandling ved sykehuset på Gjøvik
forut for amputasjonen i Oslo) trakk
alvorlig ut i tid.

leve med protese, og at en amputert i
mange tilfelle derfor kan bli tilbudt en
klart mindre erstatningssum enn vedkommende burde ha krav på.

Se noen eksempler fra det siste
halvåret, samtlige hentet fra NRK
Hedmark Opplands nettsider:

«At alt skulle ta så lang tid og være så
vanskelig, hadde jeg ikke sett for meg.
Livet blir satt på vent, man får ikke
planlagt noe,» sa Jon Ivar.

«Det å miste en legemsdel er en sjokkartet opplevelse for de ﬂeste. Det
påvirker selvbildet og kroppsbildet. En
del praktiske ting i hverdagen blir også
vanskelige å takle,» uttalte Nils-Odd
– mens representanter for forsikringsgiverne kom til orde med, nær sagt
naturligvis, andre syn på saken.

JON IVAR
Etter en ikke
pen takling på
fotballbanen
for noen år
siden, var Jon
Ivar Sandhaugo
gjennom en
amputasjon
som tok fra ham
Jon Ivar Sandhaugo i
halve høyrenyhetene.
beinet – og i
mars i år lagde
den lokale NRK-stasjonen en reportasje
på at han forberedte seg på deltagelse
i et velkjent skirenn, det 54 km lange
Birkebeinerrennet.

NILS-ODD
Samtidig med
at Jon Ivars
erstatningssak ble omtalt,
publiserte
NRK-stasjonen
et intervju med
Momentumleder Nils-Odd
Nils-Odd Tønnevold i
Tønnevold, som
nyhetene.
ﬁkk luftet
kritiske synspunkter på forsikringsgiveres generelt
«kyniske» opptreden i erstatningssaker.

At rennet så i siste øyeblikk ble avlyst,
forklart med værforholdene, er en annen sak.

«Statens pensjonskasse og de største
forsikringsselskapene er kyniske. De
setter folk under press og de tviholder
på pengene. Slik ville de aldri oppført
seg mot sin egen datter eller sønn,»
uttalte Nils-Odd, som selv mangler
begge beina etter en ulykke for mange
år siden.

I mai var Jon Ivar igjen i skuddet, to
dager på rad, i forbindelse med at en

Han så det slik at forsikringsgivere
mangler forståelse for hva det vil si å

«Hvis jeg klarer å fullføre, vil det gi en
enorm mestringsfølelse,» uttalte Jon
Ivar.

Foto. Hans Hekneby Reinertsen.
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Et og annet ansikt fra
Momentums rekker dukker fra
tid til annen opp i en avis, en
TV-sending, et nyhetsnettsted…

Foto. Hans Hekneby Reinertsen.

Foto. Hans Hekneby Reinertsen.

Momentum-folk i nyhetene

Geir Arne Hageland i
nyhetene.

GEIR ARNE
I en mer
humorpreget
sak på NRKstasjonen i
februar, var Geir
Arne Hageland
hovedpersonen
(han er viden
kjent etter sin
deltagelse i TVserien «Ingen
grenser»):

Geir Arne – som ﬁkk begge bena
amputert i ung alder og nå er styremedlem og økonomiansvarlig i Momentum – fortalte med glimt i øyet at han
i henhold til NAVs regelverk må skaffe
legeerklæring hvert tiende år på at
han mangler beina – selv om det ikke
skulle være grunn til å tro at beina vil
vokse ut igjen.

Real Technology - Real People

Nå lanserer vi en helt ny protesefot i Fillauer Feet-familien, Aeris K2. Denne foten muliggjør en velfungerende hverdag,
enten du er hjemme eller ute på tur. Aeris K2 er utviklet for å gi deg sikkerhet og funksjonalitet, men fremfor alt en myk
og god gange.
Når du er rede til å gå, gjør det med Aeris K2!

Centri AB

I

Kung Hans Väg 2

I

192 68 Sollentuna

I

Sweden

I

T +46 8 505 332 00

I

F +46 8 505 332 05

I

www.centri.se

I

centri@centri.se

Weekend i Bodø 25. - 27. april:

Samling i nord
Et nytt regionalt lag ble stiftet og ﬁkk navnet Momentum Nord. Men
først ble forsamlingen inspirert til å se livets muligheter – av en mann
som kom seg opp og stå etter en vond ulykke. Senere i weekenden
ﬁkk deltagerne en påminnelse om et dramatisk kapittel i historien
om den kalde krigen.

Tekst og foto: Flemming Dahl
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Det var den siste weekenden
i april, Momentum hadde
invitert til samling i et
storhotell i Bodø. Det ble en
innholdsrik weekend…
Fredagsprogrammet begynte
med en kortﬁlm – laget for
noen år siden, men ny for
mange øyne – om Gunnar
Bakke fra Ballangen, han
som ble rammet av den
vonde ulykken. Nå satt han
der og så ﬁlmen sammen
med sin samboer, Irene
Nygård, og oss andre.
Filmen beretter innledningsvis om en ruskværsdag i 1988.
Bakke jobbet i det svenske
gruveselskapet LKABs jernbanegård i Narvik havn. Han
hadde fått i oppdrag å ﬁnne
en jordingsfeil. Med hette
over hodet gikk han i skinnegangen. Et lokomotiv som
ikke skulle vært i bevegelse,
var i bevegelse, og Bakke ble
påkjørt av det bakfra.
ET FORBILDE
Når han senere blir portrettert i ﬁlmen, er han en
oppegående mann – riktignok halvannet bein fattigere,
også en hånd fattigere,
dessuten to ﬁngere fattigere
på den gjenværende hånden.

Han har vist verden at nei
da, han lot seg ikke knekke.
Det hører med til historien
om Bakke at han i 2010
mottok Kongens fortjenstmedalje i sølv for et omfattende frivillighetsarbeid
knyttet til ulike aktiviteter
innen frilufts-, tur- og
idrettslivet.
Bakke er, kort sagt, et forbilde for andre – deﬁnitivt ikke
bare for folk i Momentumgjengen.
MOMENTUM NORD
Før fredagsmiddagen ble et
regionalt lag etablert og gitt
navnet Momentum Nord,
og lagets tillitspersoner ble
valgt. Hensikten med laget – som dekker Nordland,
Troms og Finnmark – er å
få effektivitet i Momentumaktivitetene i de tre nordligste fylkene. Tidligere i år
skjedde noe lignende – da
Momentum Sør-Øst kom
på bena som paraply over
aktivitetene i Vestfold,
Buskerud og Telemark.
Lørdagsprogrammet startet
i Norsk Luftfartsmuseums
auditorium, der Hans Emil
Møller-Hansen, Momentums likepersonkoordinator,
presenterte den fornyede

Weekendens inspirerende mann var Gunnar Bakke, her på Rønvikfjellet sammen med sin samboer, Irene Nygård.
Etter gjennomført kurs, får
likepersoner en dokumentasjon som denne, fremvist av
likepersonkoordinator Hans Emil
Møller-Hansen.
Pent dekket bord i hotellet,
god stemning idet maten skal
serveres.

På Rønvikfjellet lørdag ettermiddag. Tåken ødela utsikten ned til Bodø sentrum, men hva så … Kaffe og en sjokoladebit ble det uansett,
dessuten en oppstilling for fotografen.

SPIONFLYET U-2
Den påfølgende rundturen
i selv museet inkluderte et
opphold ved en utgave av det
amerikanske spionﬂyet U-2,
et slikt som hadde tatt av fra
Pakistan da det 1. mai 1960
ble skutt ned over Sovjetunionen. Piloten, Francis
Gary Powers, ble tatt til
fange. Forsterket spenning
oppsto mellom verdens to
stormakter. Flyet skulle
egentlig, i all stillhet, ha
landet i Bodø…

LIVSGLEDE

utgaven av foreningens
likepersonkurs – det som
ligger til grunn for at nyamputerte kan søke råd og
støtte fra en likeperson,
altså et menneske som selv
er blitt amputert og gjennom kurset har fått innsikt
i hvordan en likeperson bør
og ikke bør gå frem (det
heter ofﬁsielt likeperson, nå,
ikke likemann).
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Mye spennende å se og høre om under lørdagens besøk på Norsk Luftfartsmuseum, der guiden (damen
med ryggen til nede til høyre i bildet) visste å fange Momentum-gjengens oppmerksomhet.

Lunsj i museets restaurant,
dernest busstur videre til
Rønvikfjellet – for en pust
i friluft før folk gjorde seg
klare til lørdagens festmiddag.
Em inspirerende, nyttig,
spennende og hyggelig
weekend – det kan mange ha
tenkt da de reiste hver til sitt
etter søndagsfrokosten.

Nøkkelfolk i nystiftede Momentum Nord. Fra venstre: Lillian Perret og Anne Grete Søberg (begge valgkomiteen), Anne Lise Sættem (styremedlem), Jan-Henry Søberg (fylkesleder), Per Meby (nestleder),
Håkon Gebhardt (styremedlem) og Fredrik Johansen (varamedlem). Inger M. Jenssen (varamedlem)
og Helge Hjulstad (sekretær) var ikke til stede.

Ny generasjon ytterkosmetikk

Vanntett

Norsk representant:
www. nor-sea.no

Selvbærende

En protese for
alle aktiviteter

Uten skum under

Inspired
by
Inspired
by patients
patients
Inspired
by patients

Inspired
by patients

Når
høyteknologi
møter
design

Plié® 2.0

Renegade® AT

Den beste kombinasjon mellom pålitelighet og ytelse
Protesefoten Renegade All-Terrain har høyere ytelse enn noensinne og setter en ny standard for dynamikk og
slitestyrke. En perfekt kombinasjon med Plié® 2.0, verdens mest responsive og vanntette mikroprosessorstyrte
kneledd, som gjør at det fungerer i forhold til et bredt sprekter av aktiviteter. Plié leveres med 36 måneders garanti og
to gratis servicer.

Norsk representant: Norsea. Kontakt hsklausen@msn.com for mer informasjon og bestilling.

Freedom Innovations Europe
Jaargetijdenweg 4
7532 SX Enschede, The Netherlands
Tel.: +31 (0)53 - 20 30 300
Fax: +31 (0)53 - 20 30 305
www.freedom-innovations.eu

Risikofylt
trappegåing

www.och.no

,

LIVSGLEDE

En undersøkelse utført her i landet for Norges Blindeforbund viser, slik
forbundet selv skriver, “at farlige trapper og kanter det siste året har ført til
over 100 000 legebesøk, 68 000 bruddskader og 41 000 hodeskader.”
Livsgledes foto fra Majorstuen i Oslo viser en trapp på vinterstid – en som
daglig benyttes av tusener av mennesker, inklusive mange på vei til eller
fra T-banen. Foto: F. Dahl.
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Bevegelseshemming skal ikke stå i veien for livskvalitet.
OCH ortopedi har siden 1846 vært en ledende aktør i utvikling av
ortopediske hjelpemidler. Vi er stolte over å være ISO-sertiﬁsert.
For deg som pasient innebærer dette at vi kan tilby spesialtilpassede
hjelpemidler av høyeste kvalitet og standard.

Oslo og
Akershus
23 28 82 00

Møre og
Romsdal
70 14 50 40

Spar penger
- få rabatt på overnatting
og møterom

Østfold
69 30 17 70

Oppland
61 24 73 30

Telemark
35 56 15 50

Hotell

Hvordan bestille?
Choice Hotels - tlf 22 34 42 00
Kontaktperson: Karen Fischer
Telefon: 93 00 16 02 eller e-post:
karen.ﬁscher@choice.no
(avtalekode CH14660)

Ta kontakt med hotellet du ønsker å benytte eller direkte
med oppført kontaktperson - oppgi avtalekoden.
God tilgjengelighet til hotellene er ett av FFOs mål med
avtalene.

Scandic Hotels - tlf 23 15 50 00
Kontaktperson: Mads Eliassen
Telefon: 90 50 19 11 eller e-post:
mads.eliassen@scandichotels.com
(avtalekode D000004481).

Mer informasjon
Les mer om hotellavtalene på - www.ffo.no/hotellavtaler

Thon Hotels - tlf 815 52 400
Kontaktperson: Line Raaen
Telefon: 92 69 77 56 eller e-post:
line.raaen@thonhotels.no
(avtalekode FFO).

Rabattene gjelder både private opphold og Momentum-arrangementer.

Momentum-weekenden i Fevik 23. – 25. mai 2014

Sørlandet, sommer og sol

LIVSGLEDE
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Hvis noen trodde at sol og sommer og Sørlandet hører sammen,
kan de meget vel tenkes å ha fått troen styrket under
Momentum-weekenden i Fevik i slutten av mai.

Hans Hekneby Reinertsen (foto)
Flemming Dahl (tekst)

Folk som tidligere i år ikke hadde
opplevd solfylte sommerdager, gjorde
det her og nå i denne sørlandske
perlen, der en liten sandstrand danner
terskelen mellom sjøen og hotellet der
Momentum-folket var samlet.
Før den uformelle fredagsmiddagen
– som ble inntatt i en spisesal med
store vinduer ut mot sjøen og en sommerkveld som aldri ble helt mørk
–5 ﬁkk de langt over et halvt hundre
weekend-deltagerne noe å måle sine
egne nedturer og plager mot:
Atle Haglund, som mangler to bein
etter at han som guttunge ble påkjørt
av en lastebil, utgjorde målestokken,
idet han i sitt inspirasjonsforedrag tok
utgangspunkt i sitt eget livsløp, sine
egne følelser og tanker.

FRA NEDTUR TIL OPPTUR
Denne Atle – som for eksempel
har vunnet en rekke paralympiske
vinterleker-medaljer – er et av disse
menneskene som har gjort nedtur til
opptur, som får tilhørere til å le og
felle tårer, som får dem til å se at det så
å si går an å stå oppreist selv om man
ikke har bein.
Han leverte en ﬁiin forestilling, weekenden hadde på sett og vis vært fattigere uten Atles bidrag.
Dermed er det ikke sagt at man behøver være profesjonell foredragsholder for å inspirere andre. Det ﬁnnes
mange inspirasjonsgivende mennesker
i Momentum-gjengen, ta – bare som et
eksempel nevnt fra dagene i Fevik – de
ganske nye Momentum-personlighetene Anne Augdahl Hansen og Willy
Hansen:

EN TØFF HISTORIE
For tre år siden ble Willy rammet av
en slags akutt blodforgiftning, nå er
han en mann som har vært gjennom
to leggamputasjoner, som mangler en
arm på den ene siden og halve hånden
på den andre siden, og som i tillegg er
blitt påført noen ansiktsforandringer.
Kort sagt en tøff historie for ham selv
og en tøff historie for hans Anne.
Men så kunne de ikke desto mindre
sitte der – det være seg under lørdagens deilige tur til Grimstad og tilbake
om bord i skonnerten S/S ”Solrik”,
eller under morgenkaffen søndag – og
fortelle historier og berette om plager
og løse verdensproblemer og le og
more seg sammen med andre gjengmedlemmer.

LIVSGLEDE

FORTS.
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Skonnerten S/S «Solrik» har bragt Momentum-folket fra Fevik til
Grimstad, der en spasertur og en restaurantlunsj venter.

OM Å GI AV SEG SELV
Noen av oss som denne weekenden lærte Anne og Willy å kjenne,
reiste etter søndagslunsjen hjem
med en følelse av ydmykhet
og respekt, ja vel, men også en
følelse av simpelthen å ha fått
nye venner, folk vi gjerne vil treffe igjen, de hadde jo så mye å gi.
Nils-Odd Tønnevold, Momentum-lederen, var nær sagt
selvfølgelig i sitt ess denne weekenden; han har jo sine røtter her
på dette Sørlandet som viste seg
fra en av sine beste sider da han
nå ﬁkk dele det med Momentumvenner.
LOVORD TIL NØKKELFOLK
Nils-Odd ﬁkk mange lovord for arrangementet, men var selv den som
visste å poengtere at det ikke minst

Sjøen, sandstranden, hotellet. Her i Fevik hadde Momentum-folket sitt hovedkvarter.

var administrasjonssekretær Liv Karin
Søstuen og aktivitetsleder Geir Arne
Hageland som hadde fått det til å bli
virkelighet.

Hasse, fotografen, tok naturligvis
mange fotos under Fevik-weekenden.
Ta en titt på dem han har valgt ut for
presentasjon i denne omgang …

FORTS.

Momentum-weekenden i Fevik 23. – 25. mai 2014

I skjærgården mellom Fevik og Grimstad, akkurat her med Torild Lilleaas Grønnerud ved roret.
LIVSGLEDE
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Med sitt inspirasjonsforedrag ﬁkk
Atle Haglund forsamlingen til å
både le og gråte.

Nils-Odd Tønnevold, Momentum-lederen, ønsker velkommen til den uformelle fredagsmiddagen.
I løpet av weekenden anmodet han, tradisjonen tro, deltagerne om å sende en tanke til alle dem
som av en eller annen grunn ikke hadde funnet anledning til å være med.

På skonnertdekket blir folk skikkelig knyttet sammen.

Fire nye ansikter i Momentum-gjengen – og et gammelt ansikt. Fra venstre:
Willy Hansen, Anne Augdahl Hansen, Tore Linde-Nielsen og Merete LindeNielsen samt gjengmedlemmet med lang fartstid, Olav Stornes.

FORTS.

Inger Johanne og Olav Stornes, vel på land
i Fevik etter skonnertturen.

LIVSGLEDE

Herlig å være på skonnerttur …

Det var veteranbiltreff i Grimstad, og Momentum-folk var blant
de nysgjerrige.
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Lunsj i Grimstad, nam-nam…

Restauranten er klar med kortreist og deilig mat.

Momentum-folkene stanser opp for fotografen, mens de er på vei til lunsjen i Grimstad.

FORTS.

Momentum-weekenden i Fevik 23. – 25. mai 2014

Noen av leverandørene forteller om et spennende hjelpemiddel
egnet for strand og sjø.

Enkelte var tøffe nok til å ta en dukkert i det ennå ikke helt sommervarme sjøvannet. Temperaturen ble målt til 14 grader.

Sykkelaktiviteter søndag formiddag. Her blir en annerledes sykkel
testet av Merete Linde-Nielsen.

LIVSGLEDE

Litt av et sted å innta frokosten…
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Tøfﬁngene som kjente sjøvannet på kroppen ble etterpå
tildelt diplom og kalt stupehelter.

Noen i gjengen hadde barna med på sørlandsweekenden.

LIVSGLEDE

Mange hjelpemiddel-leverandører presenterte sine produkter og tjenester denne weekenden. Her er det leverandørsamling på skonnertdekket.
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ØSTO Ortopedisenter AS
Gartnervegen 10 | 2312 Ottestad | Tlf.nr: 62573900 | E-post: post@osto.no | www.osto.no

gåskole

Rehabilitering av benamputerte
på Fram helserehab
Kort ventetid
Døgn eller dag

individuell behandling

Gåskole

Fram helserehab tilbyr individuell
behandling, gruppetrening,
aktiviteter, undervisning, samtaler
og veiledning. Våre tilbud tilrettelegges for den enkelte.

Kontakt tlf. 67 15 29 28 (kl. 9–14) Henvisning sendes fra din
fastlege, manuell terapeut, kiropraktor eller sykehuslege.

aktivitetspark

Fram helserehab
Rykkinnveien 100
1349 Rykkinn
www.framhelse.no

LIVSGLEDE
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Finner du
kryssord-løsningen?
Send den inn - og vinn Momentumkrus eller t-skjorte.
Tre vinnere trekkes ut blant dem
som sender inn riktig løsning.
Navn på vinnerne offentliggjøres i
neste utgave av Livsglede.

Send løsningen til:
Kryssordløsning,
Momentum,
Pb 69 Skøyen
0212 Oslo

Løsning

kryssord
nummer 1 - 2014

Kryssord-produsent:
Rolf Bangseid

Nordic Ortopedica
info@nordicortopedica.se
Phone: +46 (0)18 34 92 91
www.nordicortopedica.se

Kjøler deg på sommeren
Varmer deg på vinteren

Uansett klima hjelper
SmartTemp lineren deg
å holde en komfortabel
temperatur på stumpen.
Alpha SmartTemp lineren
inneholder varmeregulerende
teknologi som holder stumpens
hudtemperatur på et komfortabelt
nivå. Det blir hverken for kaldt
eller for varmt.

Release April 2014

Gjennom å regulere varmen
utsettes forekomsten av svette og
du holder deg tørr.
Kliniske studier har påvist en
betydelig økning av komfort i
hylsen og minsket hudirritasjon
forårsaket av svette.
Passer for alle aktivitetsnivå
Tilgjengelige typer for både leggog låramputerte.
Ønsker du å prøve? Kontakt din
ortopediingeniør

En ferieutﬂukt for meg også,
med litt hjelp fra dere andre…
«Etter skoleferien hadde
det vært ﬁnt om også
jeg hadde noe å fortelle
vennene mine.»
En liten pike, 9 år gamle
Zoé, gir ansikt og navn til
uttalelsen.
I mange land ﬁnnes det
noen som stiller opp for
andre som trenger en

ung eller gammel, kan få
en ferieopplevelse, selv om
personen eller personens
familie ikke har ressurser
til å stille opp med det som
trengs.

Folk er blitt bedt om å gi
en slant eller litt mer - for
eksempel 10 euro, 70 euro,
280 euro - og dermed bidra
til at en bevegelseshemmet,

APF forteller at tusener av
frivillige vil gi av sin tid og
varme for å ledsage bevegelseshemmede på alt fra
en liten dagsutﬂukt til en

Zoé, 9 år. Foto: APF

ﬂere dager lang ferie – men
at organisasjonen ikke desto
mindre trenger økonomisk
støtte.

Vår oppgave
er å gjøre dine
utfordringer mindre

Bilde: Elena Garm, Studio E

LIVSGLEDE
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håndsrekning. I Frankrike
har handikaporganisasjonen
APF (Association des Paralysés de France) i tiden før
sommerferien arrangert en
innsamlingsaksjon:

Sophies Minde Ortopedi AS
Besøksadr: Trondheimsvn. 235, bygg 79 • Postadr: Postboks 493 Økern, 0512 Oslo • Tlf: 22 04 53 60 • E-post: post@sophiesminde.no • Hjemmeside: www.sophiesminde.no

For deg som protesebruker
gjør vi en forskjell – det er ditt valg.

beste funksjon og livskvalitet
for den enkelte

S a n d e f j o rd:
L ing e le mve i e n 65
3 2 2 5 S a nd e fjo rd

Pors grun n :
Sto rg a ta 1 1 8
3921 Porsgrunn

Te l e fon : 33 45 45 33
e -p o st: i n fo @ te k n o med.no
www.te k n o me d .n o

Regjeringen ble ikke møtt med
udelt begeistring da den i juni
fremla sitt forslag om å redusere
kravene til universell utforming
av nye boliger.
Generalsekretær Liv Arum i
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og forbundsleder Arne Lein
i Norges Handikapforbund (NHF) var
blant dem som ikke lot seg begeistre.
Regjeringens forslag er nå ute på
høring, med 1. september som frist til
å levere synspunkter.
Forslaget ble av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner
forklart med at «vi vil gjøre det enklere
og rimeligere å bygge boliger, slik at
ﬂere kan få muligheten til å komme
seg inn i boligmarkedet og eie sin egen
bolig.»
Et eksempel på hva som ligger i forslaget: Den såkalte rullestolsirkelen
behøver ikke lenger være på 1,5 meter,
det skal holde med 1,4 meter.
Arum i FFO fremholdt at forslaget
vil forverre situasjonen for både
funksjonshemmede og andre grupper.
Lein i NHF mente at forslaget ikke er i
harmoni med regjeringens forpliktelser knyttet til et universelt utformet
samfunn.
Departementet fastslo at det «ønsker
gode innspill fra både byggenæring,
interesseorganisasjoner og folk ﬂest.»
Detaljer om forslaget ﬁnnes på Kommunal- og arbeidsdepartementets
nettsider.

Gi noe
tilbake - støtt
Momentum
I Norge er det i dag ca. 5000 personer som mangler
arm og/eller bein som følge av dysmeli, sykdom eller
ulykke. Ved å støtte vårt arbeid økonomisk hjelper
du oss å hjelpe ﬂere amputerte og pårørende.

Hvorfor bør du støtte
Momentum?
– du støtter en god sak og
får skattefradrag fordi Momentum
er godkjent som støtteberettiget
organisasjon.
Slik gjør du:
Overfør din gave til Momentums
konto 9235.17.01406 og oppgi
«Gave» og ditt personnummer under
«Beløpet gjelder» og oppgi ditt navn
og adresse. Resten går av seg selv.
For øvrig har det offentlige
bestemt følgende for at fradragsrett
skal gjelde: Samlet gave må være
minst kr 500 i løpet av inntektsåret
per giver. Maksimalt fradragsberettiget
beløp per giver er kr 12.000 per år
(du kan gi mer enn dette, men vil kun
få skattefradrag for de første 12.000).
Har du spørsmål? – kontakt
Momentums administrasjonssekretær
Liv Karin Søstuen, tlf 4000 4360,
info@momentum.nu

LIVSGLEDE

Avrundede krav
til boligbyggerne
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Vi trenger din hjelp!
– ring Søstuen, tlf. 4000 4360
eller send e-post til
info@momentum.nu, så sender
vi deg et lite hefte som beskriver
hvordan du går frem.
Momentum driver et omfattende
landsdekkende arbeid for å gjøre
hverdagen til amputerte og
pårørende bedre.
Blant de mange oppgavene er
besøkstjeneste/likepersontjeneste
ved sykehus og opptreningssenter,
store og små sammenkomster, kurs
og opplæring av frivillige og tillitsvalgte, lobbyvirksomhet overfor
politikere for å oppnå bedre kår,
spredning av livsglede og fjerning
av barrierer gjennom visning av
utstillingen Livsglede, utgivelse av
medlemsbladet Livsglede, drift av
organisasjon nasjonalt og i fylkene.

Foto: Dag Thorenfeldt
Jan Tore Sanner. Foto: Torbjørn Tandberg/ KMD.

www.PRESIS.no / Foto: www.123rf.com

FRI UTFOLDELSE
er vår spesialitet
Norsk Teknisk Ortopedi tenker framover. Vi vil være i forkant av kroppens
utvikling og skal være klare den dagen nye behov melder seg. Målet er at
unge brukere skal vokse og utvikle seg med sine armproteser. Med stadig
bedre teknikk og fokus på hver enkelts personlige behov ønsker vi å gjøre
hverdagen best mulig for unge brukere.
Vi vet mulighetene og har løsningene som gir en god funksjon
.
Norsk Teknisk Ortopedi AS
Vikaveien 17 - P.b. 10 - 2312 Ottestad
Tlf: 62 57 44 44 - nto@ortonor.no
www.ortonor.no

I SAMARBEID MED

Buskerud Teknisk Ortopedi AS
PB 3568 - 3007 Drammen

- hjelpemidler som gjør hverdagen enklere!
- Fotsenger/løpsinnlegg og spesialsko
- Ortoser og korsett
- Proteser

Besøksadresse: Ingeniør Rybergsgate 114
Tlf.:
32 80 93 93
E-post:
post@bto.no
Web:

www.bto.no

Innmelding? Adresseforandring?
Er du ikke medlem i Momentum, men ønsker å bli det? Er du medlem, men
har skiftet adresse?
Klipp ut nedenfor, fyll ut og send utklippet til Momentum, eller ring oss på
telefon 40 00 43 60 eller skriv epost til «info@momentum.nu».

Familiemedlemskap (for amputert/protesebruker og øvrige
i husstanden), kr 450 per år.
Hovedmedlemskap (for amputert/protesebruker alene), kr 350 per år
Støttemedlemskap (for slektninger, venner, sympatisører,
helsepersonell), kr 250 per år p.p
Bedriftsmedlemskap (for institusjoner, verksteder, leverandører),
kr 1500 per år.
Momentum – foreningen for arm- og benprotesebrukere – er til for å spre livsglede
og inspirasjon og gjøre hverdagen bedre for amputerte/protesebrukere og pårørende
Foreningen ble stiftet i 1996, har over 600 medlemmer og er representert med
lokallag i de ﬂeste av landets fylker

Gjennom likepersonstjenesten får du, ikke minst som nyamputert, tilgang til noen å
snakke og utveksle erfaringer med – noen som har kjent det på kroppen selv – etter
prinsippet like hjelper like. Slik kan du bli inspirert til raskest mulig å fungere bedre.
Likepersonstjenesten blir utført av protesebrukere og pårørende som har møtt egne
utfordringer og stiller opp frivillig – på sykehus, på rehabiliteringssenter, hjemme
hos deg og per telefon.
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Momentum

Familiemedlemskap

Svarsending
0091 Oslo

Hovedmedlemskap

Porto betales av mottaker

Støttemedlemskap
Bedriftsmedlemskap

Navn: ..................................................
Adresse: .............................................
E-postadresse: ...................................
Mobil:...............................................

LIVSGLEDE

Som medlem får du bladet Livsglede tilsendt ﬁre ganger årlig, mulighet til å delta i
weekend-samlinger og andre sammenkomster til sterkt reduserte priser, rabatt på
møterom og hotellrom, hjelp i spørsmål knyttet til protesebruk, protesetilpasning,
rehabilitering, rettigheter osv.

Allerede medlem,
men ny adresse
Ny adresse,
ring ved tvil

Momentum
landet rundt
Vi er til for deg og dine. Ta kontakt!
Momentum Øst
Østfold, Oslo og Akershus
Leder:
Steinar B. Hansen
steinar@regnskapsnettet.no
T: 91 38 22 21

Momentum Sør
Aust-Agder og Vest-Agder
Leder:
Øyvind Strømme
oestroe@hotmail.com
T: 46 44 12 00

Likepersonkontakt:
Geir Bornkessel
geir.bornkessel@gmail.com
T: 97 15 58 78

Likepersonkontakt:
Terje Tobias Finnsådal
ttfinsaadal@marnardal.com
T: 91 59 54 66

Momentum Innlandet
Oppland og Hedmark
Leder:
Erik Haugen
erik@928.no
T: 90 04 23 79

Momentum Vest
Hordaland, Rogaland og
Sogn og Fjordane
Leder:
Anniken Jahnsen Kvaal
jahnsenkvaal@hotmail.com
T: 95 80 58 42

Likepersonkontakt:
Rune Søstuen
runesostuen@yahoo.no
T: 95 96 52 42
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Likepersonkontakt Hordaland:
Marit Havre-Nilssen
hnmarit@frisurf.no
T: 92 03 06 16

Momentum Sør-Øst
Vestfold, Buskerud og Telemark
Leder:
Hans Emil Møller-Hansen
h-moelle@online.no
T: 90 18 38 10

Likepersonkontakt Rogaland:
Mona Høvik
mo-hoevi@online.no
T: 99 03 05 07

Likepersonkontakt:
Hanne Thorsen
hanne.thorsen@telefast.no
T: 97 19 61 05

Likepersonkontakt Sogn
og Fjordane:
Finn Atle Leirpoll
fin-atle@online.no
T: 95 19 50 75

SPORTSKONTAKT:
Kjartan Haugen, T: 90 57 86 15
kjartan@haugen.org
PÅRØRENDEKONTAKTER:
Momentum Øst
Turid S. Bornkessel, T: 99 24 67 12
tusle@hotmail.com

Momentum Midt-Norge
Sør-Trøndelag, NordTrøndelag, og Møre og Romsdal

Momentum Innlandet
Liv Karin Søstuen, T: 47 02 10 94
livkarins@yahoo.no

Likepersonkontakt Trøndelag:
Tor Aalberg
toraal@hotmail.com
T: 93 09 11 64

Momentum Sør-Øst
Karin Møller-Hansen, T: 95 70 48 90
k.moller@online.no

Likepersonkontakt Møre
og Romsdal:
Ronny Strandbø
rs@tussa.com
T: 90 79 92 78

Momentum Sør
Magne Nodeland, T: 47 89 84 54
mnod@online.no

Momentum Nord
Nordland, Troms og Finnmark
Leder:
Jan-Henry Søberg
jan_henry48@hotmail.com
T: 91 32 65 70
Likepersonkontakt Nordland:
Per Meby
per@meby.no
T: 93 41 33 88
Likepersonkontakt Troms:
Håkon Gebhardt
b-gebhar@online.no
T: 41 64 03 50
Likepersonkontakt Finnmark:
Jill Helen Nilsen
jillhnilsen@hotmail.com
T: 91 39 57 95

Momentum Vest
Hordaland
Marit Havre Nilssen, T: 920 30 616
hnmarit@frisurf.no
Sogn og Fjordane
Sigrunn Leirpoll, T: 48 10 56 13
sigrunn-leir@hotmail.com
Rogaland
Erla Einarsdottir, T: 90 79 25 09
erla.einarsdottir@momentum.nu
Momentum Nord
Bente Gebhart, T: 41 64 03 50
b-gebhar@online.no

Bli likeperson gi noe tilbake
Husker du ...
- Alle de spørsmålene du hadde?
- Alle utfordringene du trodde var uoverkommelige?
- At du lurte på hvor du kunne få ordnet med det
ene og det andre?
- Følelsen av å være den eneste som har det
akkurat slik?
Du kan nå få en nyamputert til å se at det meste
ordner seg og at livet er godt.
Å møte deg kan inspirere og motivere en nyamputert
til å se mulighetene fremfor begrensningene.
Enten du er amputert eller pårørende til en som er
det, vil vi gjerne ha kontakt med deg.
Ta kontakt nå
Tlf 4000 4360 eller info@momentum.nu

Vi vil savne deg, Magne

Etter at Magne ble låramputert for
mange år tilbake, ble han og Inger
blant våre kjære Momentum-venner.
Da noen
bemerket
under
week-

enden i Bodø at Magne og Inger nær
sagt så nyforelsket ut, korrigerte de
to humoristisk med å fortelle at de så
frem til å feire 60 års bryllupsdag den
28. august.
Magne og Inger, mennesker med smil
om munnen, mennesker som har
kunnet inspirere oss andre. Vi skulle så
gjerne hørt dem begge fortelle om en
riktig ﬁn 60 års bryllupsfeiring.
Vi vil savne Magne, vi føler med Inger.
Livsgledes redaksjon, på vegne av
mange i Momentum

Magne Hansen nølte ikke med å legge armen rundt sin
Inger da Livsglede ba om å få ta et bilde av dem under
weekenden i Bodø. Foto: F. Dahl.

Spesialomvisning i Bodø
En gang tidligere hadde jeg vært
i Bodø. Det var i avisarbeids medfør, og sånn litt i farten. Nå har
jeg vært der en gang til. Det var i
slutten av april i år, da jeg deltok
i Momentum-weekenden i byen.
Jeg kan fortsatt ikke si at jeg kjenner
Bodø godt. Men jeg kjenner byen
bedre enn før. Bussturen som inngikk
i weekend-programmet brakte oss til
Norsk Luftfartsmuseum, dernest til
Rønvikfjellet. Og dagen derpå, søndag,
ﬁkk jeg intet mindre enn en spesialguidet biltur i og omkring byen.
Spesialguidet? Ja, Per Meby, nyvalgt
nestleder i nyetablerte Momentum
Nord, sa lørdag at han gjerne ville vise
meg litt omkring neste dag. Jeg sa at

Per Meby på Rønvikfjellet, hvorfra han
viser frem det sentrale Bodø.

DR. NILS-ODD TØNNEVOLD
Styreleder
nils.tonnevold@connectum.no
T: 92 20 16 26
KJETIL BRAGSTAD
Nestleder/IT-ansvarlig
k-brag@online.no
T: 48 60 19 74
GEIR ARNE HAGELAND
Styremedlem/økonomiansvarlig
gah@funkibator.no
T: 90 97 26 82

Lesertorget

Livsglede-journalist Flemming Dahl har
levert dette innspillet til Lesertorget.

Hovedstyret
i Momentum

han ikke måtte bruke tid på det hvis
han hadde noe bedre å foreta seg,
men da han nærmest insisterte,
takket jeg ja.
Per M viste meg det ene og det andre
– inklusive Rønvikfjellet, som nå, i
motsetning til dagen før, ikke var innhyllet i tåke. Dermed ﬁkk jeg se det
sentrale Bodø og attpåtil ﬂyplassen i
skrå vinkel fra oven.
Et annet høydepunkt var Hurtigrutens
ankomst. Jeg er fra gammelt av glad
i skip og havn, så for meg var det en
opplevelse å se MS ”Trollfjord” legge til
kai, og folkelivet på kaia.
En ting er å besøke en by uten helt å
oppnå nærkontakt der. En annen ting
er å besøke en by og få en guidet tur av
en som kjenner byen. Takk for turen,
Per M.

MS ”Trollfjord” har nettopp lagt til kai i Bodø.

HANS EMIL MØLLER-HANSEN
Styremedlem/likepersonkoordinator
h-moelle@online.no
T: 90 18 38 10
KRISTIN HOLTER-SØRENSEN
Styremedlem
kriholtesor@hotmail.com
T: 99 71 97 56
MARIT HAVRE NILSSEN
Varamedlem
hnmarit@frisurf.no
T: 92 03 06 16
ARNE WILBERG
Varamedlem
awilberg@bbnett.no
T: 41 52 40 80

Momentum
T: 40 00 43 60
info@momentum.nu
LIV KARIN SØSTUEN
Adm.sekretær
info@momentum.nu
T: 47 02 10 94

LIVSGLEDE

Magne Hansen og hans Inger, bosatt
i Lekang ved Stokmarknes, var blant
deltagerne under Momentum-weekenden i Bodø i slutten av april. Kort tid
senere døde Magne, etter et uhell ute i
den naturen han var så glad i. Han ble
87 år gammel.
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