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Vi fikk mange kompetente søkere, 
noe som kan tyde på at stillingen 
oppleves som spennende og attraktiv 
– og at NNH har et godt omdømme 
som blir lagt merke til.  Sentralstyret 
er både lettet og glad over at Lidia 
Ivanova Myhre har sagt ja til stillin-
gen.  Vi er overbevist om at vi har 

gjort et godt valg som organisasjonen 
og tillitsverket vil nyte godt av i tiden 
fremover.  Samtidig vil sentralstyret 
benytte anledningen til å takke Si-
grun for en fantastisk innsats gjen-
nom alle de årene hun har sittet som 
daglig leder av hovedkontoret.  Vi 
kommer definitivt tilbake til Sigrun 
ved en senere anledning – både i Na-
turterapeuten og ellers!

Vår nye organisasjonssekretær er 
opprinnelig fra Bulgaria og kom til 
Norge for 25 år siden. Hun er gift 
og har en voksen sønn som studerer 
ved NTNU. Lidia bor på Røyse i Hole 
kommune sammen med sin mann og 
to katter. I tillegg får familien daglig 
besøk av flere rådyr som får «servert» 
mat i vintersesongen. 

«Å bo i landlige omgivelser og dag-
lig kontakt med naturen gir meg in-
spirasjon og indre styrke», sier Lidia. 

Bred kompetanse
Lidia har solid kulturfaglig kom-
petanse og ledererfaring fra of-

fentlig sektor, kulturinstitusjoner, 
kulturprosjekter, kommunikasjon 
og politisk arbeid. Hun kommer 
fra stillingen som kultursjef i Øvre 
Eiker, og har tidligere jobbet som 
inspektør, pedagog, kordirigent, råd-
giver og prosjektleder. Hun har hatt 
flere verv i lokalpolitikken, frivillige 
organisasjoner og har ledet en rekke 
lokale, regionale og internasjonale 
kulturprosjekter. Lidia har fått flere 
priser for innsats i kulturutviklings-
arbeidet og i mai i år ble hun utnevnt 
til Paul Harris Fellow ved Rotary 
International.

De siste årene har Lidia hatt 
stor fokus på profesjonalisering av 
kulturnæringene, publikumsutvik-
ling, samt samhandlingen mellom 
offentlig sektor, frivillige organisa-
sjoner, profesjonelle kulturaktører 
og næringslivet. Kultur og helse er 
et tverrfaglig fagområde hun be-
gynte å interessere seg for allerede 
på slutten av 1990-tallet da hun 
fikk oppdraget å representere Gran 
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Som sikkert mange har fått med seg gjennom vår annonse i Naturterapeuten og medlemsinfo, ønsker 
vår mangeårige generalsekretær Sigrun Kirkeberg å tre inn i de pensjonertes rekker.  Prosessen mot å 
finne en verdig og kompetent arvtaker, er gjort i henhold til de føringer som sentralstyret har vedtatt.  

NNHs nye 
generalsekretær, 
Lidia Ivanova 
Myhre, ønsker å 
sette fokus på 
kompetanseheving 
og fornying av 
organisasjonen.
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kommune i den nasjonale Kultur og 
Helse-konferansen. Lidia forteller at 
denne konferansen som kultur- og 
helsedepartementene stod sammen 
om, inspirerte henne og dannet 
grunnlaget for flere prosjekter hun 
har involvert seg i gjennom årene.

Lidia har en mastergrad i musikk 
fra Bulgarian Academy of Music, stu-
diet Kunst- og kulturformidling fra 
Universitetet i Tromsø, samt leder-
utdanning fra Handelshøyskolen BI. 
For tiden gjennomfører hun et nytt 
masterstudium – Executive Master 
of Management with specialisation in 
security and cultural understanding 
ved BI og Forsvaret.

  «Å fornye kompetansen er viktig 
for meg. Samfunnet utvikler seg med 
store skritt og vi er nødt til å møte 
nye utfordringer med ny kompetan-
se», sier Lidia.

Organisasjonsutvikling og 
samhandling
Organisasjonsutvikling er en leder-
oppgave Lidia har stor interesse for. 

«I Øvre Eiker lærte jeg at en av de 
viktigste faktorene for utvikling er å 
legge til rette for samhandling på tvers 
av fagområder og interesser. Jeg har i 
flere år hatt mye med interesseorga-
nisasjoner å gjøre, og gjennom dette 
har jeg tilegnet meg kunnskap om 
utfordringene mange organisasjoner 
i Norge møter i utviklingsprosessen. 
Jeg ønsker nå å ta med disse erfarin-
gene inn i NNH og bidra til en bære-
kraftig utvikling av organisasjonen. 
Natur, kultur og tradisjoner har man-
ge treffpunkter, og naturterapi er et 
interessant og spennende fagområde 
jeg ønsker å lære mere om. Jeg vil job-
be for å videreføre det solide arbeidet 
NNH har gjort. Jeg er ydmyk og føler 

at det å ta over etter generalsekretær 
Sigrun Kirkeberg er som «å hoppe 
etter Wirkola». Samtidig ønsker jeg 
å sette fokus på kompetanseheving 
og fornying av organisasjonen og å 
ta godt vare på og skape motivasjon 
hos alle medlemmer og faggrupper. 
Det blir også viktig å legge til rette for 
samhandling mellom NNH og poten-
sielle samarbeidspartnere. Styrke den 
tverrfaglige kunnskapsdelingen og 
synliggjøre organisasjonen blant både 
brukere og myndigheter. 

Dette er ting jeg ser som viktig for 
å lykkes med det fremtidige arbeidet. 
Sammen med alle medlemmer og 
med sentralstyret i spissen, ønsker jeg 
å bidra som organisasjonssekretær 
og daglig leder for å løfte NNH – 
faglig, organisatorisk, økonomisk og 
politisk. Jeg gleder meg!», sier vår nye 
organisasjonssekretær.

 

NERVESYSTEMET - NØKKELEN TIL GOD HELSE! 
  NevroFlex behandlingen stimulerer 

    kroppens energi - og selvlegningsprosess! 
      NORSK INNOVASJON | METODE | TEKNOLOGI 

Raske resultater ved effektiv stimulering av 
nerve - akupunktur - triggerpunkter 

NevroFlexmetoden er en kraftfull behandlingsmetode!  
Metoden bygger på teorien om å påvirke kroppens egne 
prosesser refleksologisk, for å kunne lege organismen. 
Nervepunktene er satt i system - som alle lett kan lære. 
Mer effektiv behandling! Avlaster dine armer og hender. 
NevroFlexmetoden gir et raskt og meget godt resultat. 
Teknologi og design er internasjonalt patentbeskyttet. 
 

KURS I NEVROFLEXMETODEN 
1 til 2 dagers kurs i metoden for terapeuter!  
Kurs også for sluttbrukere. Lære egenbehandling. 
Metoden er suveren alene eller i kombinasjon  
med andre behandlingsformer. Hovedfokuset vil  
være en praktisk systembehandling. 
 
Oppretting av skjevt bekken. Kroppsbalansering. 
Nakke, rygg og kne. 
Skulder og arm.  
Mage/ tarm, hormoner og stoffskifte.  

  INTERESSERT I Å VITE MER? TA KONTAKT! 
  Peder R. Køltzow  -  tlf. 934 14 151 

  Gründer | Utvikler | Kurs 
  Wenche Wehus    -   tlf. 918 02 290  

  Gründer | Forretningsutvikling | Forskning 
  post@nevroflex.no | Følg oss på Facebook  

nevroflex.no 
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Sterk E-vitamin  
– naturlig beskyttelse mot åreforkalkning
E-vitamin er en antioksidant, som antas å sikre cellemembranens 
stabilitet ved å beskytte de umettede fettsyrene mot oksidasjon  
(forharskning). E-vitaminets beskyttende virkning oppnås først ved 
doser på ca. 300 mg.

Bio-E-Vitamin™ 350 mg
Bio-E-Vitamin inneholder 350 mg d-alfa-tokoferol, naturens eget E-vitamin, som er 
den kraftigste og mest aktive varianten (525 IE). E-vitamin er et fettløselig vitamin, 
og en antioksidant, som sikrer cellemembranens stabilitet gjennom å beskytte de 
flerumettede fettsyrene. Les pakningsvedlegget nøye før bruk. Legemidler, fåes kjøpt 
på apotek og helsekostforretninger med tillatelse til salg av reseptfrie legemidler.

Sunn blodåre:  
Ingen tegn på åreforkalkning.  

Blodet strømmer fritt.

Delvis forkalket blodåre:  
Oksidasjon av umettede  

fettsyrer har resultert i  
begynnende innsnevring. 

Komplet åreforkalkning:  
Oksidasjonsprosessen har  

medført komplet åreforkalk-
ning, og blodet kan ikke passere.

350 mg
– uten resept!!
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