
 

Fosterhjemsforeninga 
på Facebook   
Bli medlem du også! 

Norsk 
Fosterhjemsforening 

Nord-Trøndelag  -  Medlemsblad 2, høst 2013 
I redaksjonen: Lovise Angen, John Erik Hegge og Vigdis Hegge Sætran 

Bli medlem av fosterhjemsforeningas sider på FB.  
Oppfordre også andre til å bli medlem her inne.  På sidene 
finner du informasjon, diskusjoner og ulike artikler. Vi 
oppfordrer alle medlemmer til å bidra, slik at sida blir verd 
et besøk.  Søk på Fosterhjemsforeninga Nord-Trøndelag.  
Gruppa er lukket, og kun for medlemmer!   
https://www.facebook.com/groups/155188081324105/ 
 

Åretur:   
Foreninga arrangerer 
familiehelg i Åre,  
20.-22.september! 
 
Buf-etat ønsker å hedre 
fosterforeldre. Sett av 
20.november! 
 
Les mer om dette i bladet! 

Merk dagene 
i kalenderen! 
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Styrets sammensetning 
Leder  Nestleder 

Vigdis Sætran 
7740 Steinsdalen 
Tlf: 993 86 288 
E-post: vigdissa@gmail.com 

 

Anne Berit Lyng Malmo 
Dalhaug 8, 7655 Verdal 
Tlf: 97980315 
E-post: ablmalmo@gmail.com 

   
Kasserer  Sekretær 

John Følstad 
Klæbu, 7717 Steinkjer 
Tlf: 975 14 333 
E-post: jo-foel@online.no 

 

Lovise Angen 
7748 Sætervik 
Tlf: 915 737 48 
E-post: lovise.angen@gmail.com 

   
Styremedlem  Styremedlem 

Astrid Winje 
Sørveien 40 B, 7600 Levanger 
Tlf: 48109784 
E-post: 
astridwinje@gmail.com 

 

Stig Arne Hjelde 
Vågavegen 560 A, 7670 Inderøy 
Tlf: 95107640 
E-post: berit-hj@hotmail.com 

 

Leder 
Det nye styret i fosterhjemsforeninga ble 
konstituert i juni. Torbjørn Slungård hadde 
da vært leder i seks år.  Han hadde god 
oversikt og var dreven i lederstolen.  Å 
overta etter han krever sitt, og det tar tid å 
opparbeide den pondus han hadde i 
forhold til foreningsarbeidet.  Vi takker 
både Torbjørn, Frid Bogen og May-Britt 
Fløtnes fra det gamle styret, for godt 
utført arbeid.  
Det nye styret er imidlertid klar for å ta fatt 
på arbeidet, og sammensetningen i 
gruppa er god.  Jeg er glad for å ha 
dyktige folk med på laget. 
Som leder er det mange ting jeg kunne 
ønske å ta fatt på, men tiden begrenser 
foreningsarbeidet til å arrangere turer for 
fosterforeldre og deres barn.  
Familiedagen på Stiklestad er allerede nå 
på søndag 1.september, og i slutten av 
september er det familiedag i Åre. Inne på 
nettsidene til Fosterhjemsforeninga finner 
du en oversikt over aktivitetene for 2013.  
Bruk sidene aktivt! 
www.fosterhjemsforening.no 
Mvh 
Vigdis H. Sætran 

Styret har jobbet med å oppgradere medlemsregisteret.  
Slik vi opplever det er det flere medlemmer vi ikke har notert 
i listene våre.  I tillegg har vi feil e-postadresse til flere, og 
dette fører til at de ikke får den informasjonen vi sender ut.  
Styret ønsker å formidle det meste på e-post (dette er for å 
holde kostnadene nede).   Vi oppfordrer derfor alle til å 
sende oss riktige opplysninger;  e-post, mobilnummer og 
postadresse.   
 

Vi rydder i medlemsregisteret 
Målet er å nå alle… 

 

For oss er det viktig at alle medlemmer får den 
informasjonen vi sender ut!  Meld fra om 
endringer i kontakt-informasjonen din! 
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Meld dere på familiehelg i Åre,     
20.  – 22.september. 

Bindende påmelding, med antall 
voksne og barn, til Astrid Winje 
astridwinje@gmail.com, eller på mobil 
48109784 ,innen onsdag 11.september.  

Forhåndsbetaling innen 14. september. 
Pga. lav egenandel og antall 
tilgjengelige rom kan det være vi må 
sette et tak på antall påmeldte.   

Det har tidligere vært vanskelig å samle alle 
påmeldte til felles aktivitet, men vi gjør et 
forsøk, og håper på felles middag på lørdag. 

 

Åre har mye å by på 

Gå inn på http://www.are360.com/en/ for å 
se hva du kan finne på i Åre.  Her finner du alt 
fra zipline, rafting, vannball og segway, til et 
nærmøte med elgen.  I tillegg kan du spise godt 
i en av Åres mange restauranter.  Holiday Club 
har også flere aktiviteter du kan benytte deg av, 
bla.a. et stort bassengområde med flere typer 
badstuer/sauna. 

Enkeltrom, kr1450.- 1. 

2. 

3. 

Unger i alderen 4  -  14 år  
betaler barnepris, 0-3 år gratis. 

 
HUSK BADETØY! 

 
http://www.holidayclub.se/ 

Dobbeltrom/familierom, med 
mulighet for ekstra seng.  
Kr.1650.- + et tillegg på kr.205.- 
pr. barn .  Rommet rommer en 
familie  på fire. 

Leiligheter 1, 2 og 3 (8 pers.).  
Inngang til badet og frokost 
kommer i tillegg.  

PRIS for helga på HOLIDAY CLUB, 
inkl.frokost, inngang til badet og WiFi. 



 

 

! 
 
 

Har du spørsmål om fosterhjemsarbeidet? 

Medlemmer som opplever problemer, eller har viktige spørsmål om fosterhjemsarbeidet, må ta kontakt med 
rådgivningstjenesten sentralt. Ikke vent for lenge! Be om råd før problemet vokser!  

Rådgivningstelefon for våre medlemmer betjenes torsdager mellom kl. 09.00 og 15.00.  
Tlf: 23 31 54 00/ 46 50 08 47 

 

PÅMINNELSE! 
FAMILIEDAG PÅ STIKLESTAD 
Vi arrangerer familiedag på Stiklestad søndag 1. September, kl. 11-16.  
Vikingtevling, grilling og egenaktivitet. 
 
Kontakt Astrid på e-post astridwinje@gmail.com, eller på mobil 48109784.   
Egenandel	  voksne	  kr	  100,-‐	  for	  barn	  kr	  50,-‐	  (Betales	  ved	  ankomst).	  Barnepris	  fra	  fylte	  3	  år,	  gratis	  
for	  barn	  under	  3	  år.	  
(For	  de	  av	  dere	  som	  mottar	  bladet	  i	  posten,	  er	  det	  for	  sent	  å	  delta,	  men	  det	  har	  gått	  ut	  invitasjon	  tidligere.)	  
 

                        
     ______________________________________________________________________________ 

                                                                    
 
 
                                                                                                           

 
 

 
 
GRASROTANDELEN 
Vi håper du støtter oss! 
Grasrotandelen er en ordning fra Norsk Tipping,  
hvor du som registrert spiller kan velge ett lag eller  
én forening som du ønsker å støtte. Vi oppfordrer  
deg til å støtte Norsk Fosterhjemsforening Nord-Trøndelag. 
Hele beløpet går til fylkesforeningen og kommer 
fosterforeldrene i fylkeslaget direkte til gode i form av for 
eksempel sponsede familiesamlinger. 
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GRASROTANDELEN! 
TØFT, MEN VERD DET! 

 
Vi ønsker å gi noe til store og små i fosterheimene og dere som tenker på å bli 
fosterforeldre.  
Sett av 20. november kl. 17.00-20.30, kom på HINT Røstad, Levanger og opplev Eli Rygg 
med flere. Egne aktiviteter for barna! 
Invitasjon med ytterligere opplysninger kommer senere. 
Hilsen  
Bufetat Steinkjer, Inntak og fosterhjemsrekruttering  og HINT, Levanger 

NYTTIGE LENKER: 
Fosterhjemsforeninga 
Facebook (lukket gruppe) 
Buf-etat 

 
Haugalandsløftet (FB-gruppe, artikler m.m.) 
Plusstid (artikkelsamling, tips og ideer) 
Fosterhjem (informasjon fra Buf-etat) 


