
Velferdstur for MH Nordland; Ble startet med at Ruth, Vibeke og Karl- Johnny dro fra henholdsvis 

Harstad og Svolvær med Havila Capella til Ørnes. Videre med bil til Bodø med Arild som sjåfør, etter 

møte og en deilig frokost sammen med medlemmer fra MH Søndre Salten på deres møtested 

«Knutepunktet». 

 I Bodø møtte vi Zoy og Eva, og vi kjørte til Mørkved hvor vi så hadde styremøte på lokalene til 

Batteriet Nord som vi leier. Der fikk vi også snakket med en som jobbet på Batteriet, og det var 

interessant siden han for tiden jobbet med samme tema som oss. (Ungdom og psykisk helse) 

Så ble det hotell på Ramsalt i Bodø, da hurtigbåten til Svolvær 19.03.22 ble kansellert pga. dårlig vær. 

Søndag morgen 20.03 ble Wideroe vårt alernativ til Svolvær, og etter en rask lunch så var det møte 

med MH Vågan og MH Vestvågøy på det nye Thon hotellet i Svolvær, som også er et 

konferansehotell.  

Arild, Eva og Zoy spiste middag med lokallagene før de dro hjem, og så dro resten av fylkesstyret  

med MS Vesterålen fra Svolvær til Ørnes søndag kveld. Så ble de også møtt av medlemmer fra MH 

Søndre Salten, og fikk servert frokost på «knutepunktet», de fikk omvisning og en god samtale med 

medlemmene som hadde møtt opp. Etterpå ble de kjørt til Bodø med «knutebussen», og derfra 

skiltes de og dro hjem. Ei flott helg, på tross av mye vær.  

 

 

   

Havila Capella  



   

     Ventehallen i Svolvær                                      Karl Johnny tester temperaturen 

 

 

 

      

            Kveld i Svolvær, tatt fra båten                                                       Ei som ble en smule sjøsyk ;) 

 



 

Medlemmer fra Søndre Salten VENTER og VENTER...     Så kom båten etter å være 2 timer forsinket, i et forferdelig vær..Ei  

                                                                                                 ble veldig glad for å få fast land under føttene.  Og det gjorde godt i     

                                                                                 magen med litt fast føde. Deilig frokost ble laget til oss         

                       

                                      Batteriet sine møtelokaler som vi har leid 

 

 

Fantastisk og kunne ha samarbeid med Batteriet Nord.  

De jobber for et samfunn med velferd for alle, der mennesker erfarer respekt, 

rettferdighet og omsorg. 

De arbeider for at mennesker i fellesskap får en tydelig stemme i møte med urett og 

skjev fordeling av velferdsgoder. 

Deres lojalitet ligger hos de fattige og sosialt marginaliserte. 



Batteriet;  DRØMMER OM SOSIAL RETTFERDIGHET- 

At alle skal ha lik tilgang til samfunnets goder !! <3 <3 

 

 

 

 

 

                 Styret samlet på Hotell Ramsalt i Bodø           Venting på Wideroe ved utgang 13, Bodø flyplass. 

 

       

Svolvær flyplass                                                                                            Trygt landet på Svolvær flyplass, og vi sto han av.. 

 



     

       All bagasjen kom frem og Eva overlevde flyturen ...                         Ankommet Thon hotellet 

 

 

Fint møte med MH Vågan og MH Vestvågøy, ei fin og informativ stund.. 



      

  Hurtigruta Vesterålen som Eva, Zoy og Arild                    Frokost etter ankomst Ørnes med medlemmer fra Søndre Salten. 

dro sør med etter turen i Svolvær. 

 

           

                                                                                                                         Fra havna i Svolvær, og Svolværgeita i bakgrunnen 

Fantastisk bilde tatt på turen med MS Vesterålen 



 

Zoy og Eva klar for siste etappe. Nå med knutebussen til Bodø. 

 

TAKK FOR TUREN OG EN FANTASTISK OPPLEVELSE PÅ TROSS AV UTFORDRENDE VÆR, SAMT EN DEL 

ENDRINGER I PLANER PGA. DETTE. VI FIKK OMBOOKET OG SATTE I GANG PLAN B, MEN DET BESTE 

VAR AT BÅDE LEDER OG SEKRETÆR OVERLEVDE BÅT, FLY OG BERG OG DAL BANE       

TAKK TIL MH SØNDRE SALTEN SOM LAGDE FROKOST TIL OSS BÅDE LØRDAG OG MANDAGS 

MORGEN.. TAKK TIL MH VÅGAN OG MH VESTVÅGØY SOM SATTE AV TID SØNDAG FORMIDDAG FOR Å 

MØTE FYLKESLAGET. DETTE VAR VELDIG MATNYTTIG OG KOSELIG. DET ER VIKTIG AT VI MØTES OGSÅ 

UTENOM ÅRSMØTENE, OG DET Å MØTE MANGE MEDLEMMER ER KUN POSITIVT.  

 

VI SEES IGJEN ALLE SAMMEN !!  

 

                                                                                              



                                                                               

                                                                                  

                                                                                  

 

                                                                                                                                                                    

     

                                                                                    


