
Fakta om filmen: 
Filmen ble laget sommer og høst 2013.  
Lise Martine Halle har filmet og redigert,  
musikken er signert Henning Sommerro. 
Produsenter er Torill Edøy og Beate Fagerli.  
Filmen er finansiert gjennom OVF-midler, Kulturdepartementet, EDAN – 
Ecumenical Disability Advocates Network, Kirkerådet og Mellomkirkelig råd for 
Den norske kirke. 
 
Filmen er også tilgjengelig på YouTube og er produsert i både norsk og 
engelsk versjon. 
http://www.youtube.com/watch?v=xtFk37IDCyI 

 
For å få tilsendt DVD-kopi, kontakt Torill Edøy på ted@kirken.no  
 
 
Torill Edøy 
Rådgiver for inkluderende kirkeliv 
Kirkerådet 
Besøksadresse: Rådhusgt- 1-3, Oslo 
Postadresse: Postboks 799 Sentrum 
N-0106 Oslo 
Epost: ted@kirken.no 
www.kirken.no 
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Et opplegg til ettertanke og samtale 
 

- Dette er min historie. Men jeg tror og håper at den kan ha overføringsverdi. 
At den kan vise at vi tross alt har hele og verdifulle liv alle sammen. 
 
Jeg håper også på å sette tanker og samtaler i gang. At vi alle kan se 
hverandre som mennesker skapt i Guds bilde! Til fellesskap og samtaler med  
hverandre her i Norge og i Verden. (Torill Edøy) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medlemmer av EDAN – Ecumenical Disability Advocates Network på møte i Genéve, Sveits, 
2013. Torill Edøy foran til venstre. 

 
 
Samtaleopplegg 
 

 Hva er det første som slår deg etter å ha sett filmen «På min 
måte»?  

 Tror du at møter med hjelpeapparatet er enklere i dag? 

 Hvordan reagerer du på at Torill sier at hun ikke ønsker seg noe 
annet liv?  

 Tror du det er sant når Torill sier at hun har et helt og verdig liv?  

 Har det hendt at du selv har ønsket deg et annet liv, eller at du 
skulle ønske du var en annen enn den du er?  

 Hva legger du i begrepet «nedsatt funksjonsevne»? 

 Hvordan opplever du at holdningen til mennesker som lever med 
nedsatt funksjonsevne er i Norge?  

 Kan du dele en erfaring du har gjort med noen som lever med 
nedsatt funksjonsevne, en historie fra skole/jobb, hjemme, kirken 
eller ellers i samfunnet? 

 Kan mennesker som lever med nedsatt funksjonsevne gjøre en 
god jobb i samfunnet, eller på jobben din, eller i menigheten din?  


