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Nasjonalforeningen for folkehelsen, fylkeskontoret i Trøndelag, 

Nordre gate 6, 7011 Trondheim. Telefon: 73 52 62 64 E-post: nosot@nasjonalforeningen.no 

Vi er enklest å nå tirsdag og torsdag på telefon. 



Glimt fra fylkesårsmøtet 2015 
Siden vi har en herre med navn Tor Arne Granmo som tar så 
mange fine bilder sender vi denne gangen ut et elektronisk 
nyhetsbrev med bilder fra fylkesårsmøtet. Sjekk den flotte 
gjengen på framsiden!  

Sammen satser vi på å bryte 600 000,- grensen i årets 
demensaksjon i Trøndelag, samt at flest mulig lag «Tørr og 
spørr» slik at dere verver 5 nye medlemmer og er med i den 
nasjonale vervekonkurransen som går fram til 31. oktober. To 
av de lagene som har vervet 5 medlemmer eller mer vinner 
iPad i den nasjonale vervekonkurransen). I tillegg har vi 
Trøndelagspremie som deles ut på inspirasjonssamlingen ☺  

 

ÆRESMEDLEM: Fylkeskasserer Ragnvald Herfjord ble hedret for mange 
års innsats. Han har vært tillitsvalgt siden starten på 70-tallet. Her 
avbildet sammen med fylkesleder Unni M. Solhaug. 
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MUSIKK OG DANS: Lorenz Møen tok med seg to musikere og sørget for 
underholdning da vi møttes for sosialt samvær etter middagen. 
 

  
KONKURRANSE: 8 lag deltok på den todelte utfordringen 
«Nasjonalforeningens tippekupong» og «Tipp antall sukkerbiter i drikken»  
 

 
VANT: Laget «Youngones» gikk seirende ut av konkurransen. 



  
INSPIRERENDE FOREDRAG: Lene Haugerud (t.v) fra sekretariatet og 
Lise Vannebo fra Namsos demensforening holdt to veldig gode innlegg. 
 

 
VINNER: Gunn Torill Bae (t.h) fra Elvran helselag vant hovedpremien 
under utlodningen. Her sammen med fylkesleder Betsy Sand. 
 

 
70-ÅRSDAG: Lederen i Lånke helselag, Kjellrun Bremseth fikk en 
oppmerksomhet samt bursdagssang da vi var samlet etter middagen. 
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12-RETTE: Ivrige og konsentrerte deltakere under konkurransen. 
 

 
GLEDE: Helge Brattaker fra Sør-Verran helselag og nestleder Kari Viken 
fra fylkeslaget i Nord-Trøndelag (også fra Sør-Verran helselag). 
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SPILLOPPMAKER: Den ansatte som gjøglet da vi tok fellesbildet ☺  
 

  
TILLITSVALGTE: Nestleder Roger Santokhie og leder Unni M. Solhaug fra 
Sør-Trøndelag fylkeslag.  

 



Facebook – vi ønsker at flere trykker «liker» 

 

 

 

 

 

 

 

 
Flere av våre lokallag har nå egen facebookside, og flere står 
for tur. Bare gi beskjed om laget ønsker hjelp til dette ☺  
 
Vi ønsker at flest mulig går inn på «Nasjonalforeningen for 
folkehelsen – Trøndelag» og trykker «liker» på den siden. Få 
derfor dine venner til å gå inn på siden og trykk liker ☺ 
 
Her er en liten oversikt over utviklingen på fylkessidene rundt 
om i landet fra desember 2014 og fram til i dag: 
 
Likes på facebook  per 16. desember  per 16. april 

Vestfold   35    43 

Sogn og Fjordane  61    76 

Oslo    67    ? 

Buskerud   67    70 

Finnmark   76    83 

Vest-Agder   83    89 

Oppland   91    107 

Østfold   98    103 

Hordaland   99    118 

Troms   104    121 

Akershus   128    144 

Trøndelag   130    174 

Hedmark   149    172 

Norland   160    192 

Møre og Romsdal  346    395 
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Nasjonalforeningen for folkehelsen i Trøndelag 
Melodi: Napoleon med sin hær over alpene dro 

 

Nå er vi alle samlet på Scandic Hell hotell,  

og vi skal sammen sørge for alles ve og vell, 

Her skal vi både lære,  

og lage atmosfære, 

Så alle sammen får seg en minneverdig kveld. 

 

 

Vi jobber og vi kjemper for hjertesaken vår,  

for forskning det er viktig for alles levekår,  

Vi har en hjertelinje, 

her kan du svara finne,  

Og bidra til en nedgang av infarkter vi får. 

 

 

En like viktig sak som vi kjemper sammen for,  

er hjelp til de demente og de som hos de bor, 

Vi har en demenslinje,  

og tilbud kan du finne, 

Vi sørger for et opplegg som passer far og mor. 

 

 

Om oss så skal du vite at vi er til for deg, 

ja sitter du med spørsmål så viser vi deg vei, 

Og ikke er vi dyre, 

kom få en flott brosjyre, 

For våre folk de hjelper og sier aldri nei. 

 

 

Og barna får vi med oss på hoppetau hvert år, 

når barna hopper flittig så er det tegn på vår, 

vårt krav er klart som solen,  

bevegelse på skolen, 

for dette er jo viktig for hjertet vårt som slår. 

 

 

Men hvordan er det mulig å få alt dette til? 

jo takket være dere som gjør det med et smil. 

Ja hverdagshelter har vi, 

som står på for oss daglig, 

Vær stolt av deres arbeid som utføres med stil. 

 

 

 
Frode Mo, oktober 2010 (kosmetisk justert april 2015)  

 


