Nye medlemmer i
likepersonutvalget
Vår styrke er at vi alle tre brenner
for likepersontjenesten. At vi virkelig
tror på at den gjør en forskjell både
for de som bruker den, de som er likepersoner og for samfunnet ellers.
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De nye medlemmene i utvalget er samstemte og enige i hva som motiverer
dem og hva de ser på som grunnlaget
for tjenesten.
Utgangspunktene og erfaringene er likevel forskjellige. Mens Hilde Valberg i sin
tid var med på å etablere likeperson som
en integrert del av forbundets arbeid, har
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