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for samlivet
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Samhold og samliv
etter en skade
Aktuell juss

s.8

Et økonomisk
sjansespill
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I begynnelsen av september arrangerer vi tillitsmannskonferanse, der vi møtes på kryss og tvers
av lag og geografiske avstander. Det handler om
frivillig glede og glede i frivilligheten.
Eli Eiklid

LEDER Eli Eiklid

LEVE MED er vårt medlemsmagasin
og et talerør for å kom-

og Tore er et par som har valgt å stå frem og å dele sin

munisere temaer vi er

«reise» fra ulykken inntraff til i dag. Kanskje kan du eller dere

opptatt

lære noe og bli inspirerte til å gripe fatt i egne utfordringer?

av,

og

som

gjelder oss. Men det er også et sted vi kan løfte frem saker
vi mener er viktige både politisk og samfunnsmessig. Et

Jeg håper sommeren har vært god både i nord og i sør, og at

godt eksempel i denne utgaven av LEVE MED er saken

dere er mettet på sol og varme, og er klare til å ønske høsten

til Stig-Erik Sivertsen Heggvold. Han ble rammet av en

velkommen. Selv ser jeg fram til en spennende høst, der jeg

ulykke bare 20 år gammel. Hans far mener politiet gjorde

går inn i mitt andre år som landsstyreleder.

en slett og lite grundig jobb, og at dette førte til en reduksjon av forsikringsutbetalingene som gjør at sønnen

I begynnelsen av september arrangerer vi tillitsmannskonfe-

i dag har svært dårlige økonomiske framtidsutsikter. En

ranse, der vi møtes på kryss og tvers av lag og geografiske av-

anke er selvsagt mulig, men et mulig tap gjør at de ikke

stander. Det handler om frivillig glede og glede i frivilligheten.

tørr. Dessverre er ikke denne familien de eneste som opp-

I forkant avholder vi også en lederkonferanse, der vi ønsker

lever dette dilemmaet, og målet er selvsagt et retts-

å rett og slett løfte rollen som leder i lokal- og fylkeslag. Jeg

system som favner om og oppleves rettferdig for alle.

gleder meg til begge konferansene og til å møte flokken.
En perfekt start på høsten og ikke minst en inspirasjon til å

Et annet tema vi løfter frem i denne utgaven er hvordan man

jobbe videre med det viktige arbeidet vi gjør i forbundet.

skal håndtere samliv etter en ulykke. Dessverre finnes det
ingen oppskrift, men erfaringer er det derimot flust av. Gro

Eli Eiklid
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En smell, også for samlivet
En ulykke som innbefatter varige
skader, påvirker samlivet. Selvsagt.
Kanskje betyr det at man må velge
hverandre på nytt, basert på de nye
premissene?
TEKST: Gunn Kvalsvik FOTO: Privat

finner en ny partner, er nettopp det

Når jeg spør hvorfor de ville stille til inter-

viktig – felles interesser og aktiviteter,

vju er svaret at det er hyggelig dersom

forklarer Gro.

deres erfaringer kan komme andre til
gode. Og at de tror mange opplever mye

Da hun etterhvert forstod hvordan ulyk-

av det samme som dem dersom den ene

ken ville redusere deler av livet hennes, og

i et parforhold blir skadet.

særlig alt hun delte med Tore, tenkte hun
at forholdet deres kom til å ryke.

Gro (63) og Tore (60) møtte hverandre i

Men tilbake til 2006, ulykken og tiden
etterpå. Gro forteller:

voksen alder og hadde vært sammen i to

DEN BRATTE BAKKEN

år da hendelsen som forrykket relasjonen

Undertegnede møter Gro og Tore 12

- Det var en vintermorgen og selv om

deres rammet. En morgen på vei til jobb,

år etter ulykken, på en av de ekstremt

jeg normalt alltid syklet var jeg denne

ble Gro påkjørt og hardt kvestet idet hun

varme sommerdagene i Oslo. Vi har

dagen på bussen på vei til jobben på

skulle krysse et gangfelt.

avtalt et sted i nærheten av Tores ar-

sykehjemmet. Jeg hadde til og med

beid, praktisk også fordi de skal videre

på meg refleksvest. I det jeg går ut av

etterpå.

bussen, krysser veien på gangfeltet –

- Jeg og Tore «falt» for hverandre fordi
vi hadde felles interesser. Vi var begge

kommer det en bil i stor fart. Han ser

glade i naturen og var aktive og spre-

De hilser smilende, er sommerlig i klærne

ikke meg, slakker derfor ikke farten og

ke. Når begge har barn fra tidligere og

og ser ut som ethvert voksent par.

kjører rett på meg.

GRO

TORE
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