Mye Fokus på likepersontjenesten
i Stavanger i september
TEKST: Wenche Soløst

for deltagerne til å finne ut om dette

hjelpere ved Hilde Valberg og innlegg

Og det er kanskje helt naturlig? Likeper-

kan være noe for dem. Gjennomført

om likepersontjenesten i Kreftforeningen

sontjenesten er høyt flagget i forbundet

grunnkurs er en av forutsetningene for

ved Kristin Mohn. Det var interessant

vårt og er forankret i formålsparagrafen,

å bli likeperson i vårt forbund. Det var

å høre om både likheter og forskjeller i

fordi vi i forbundet vet at det er mange

18 meget godt fornøyde deltagere, fra

tjenesten hos dem og oss. Sesjonen ble

der ute som er berørt av skade og som

Agder i sør til Finnmark i nord. De fikk

avsluttet med litt generelt om tjenesten;

trenger noen å snakke med. Og ikke bare

en god gjennomgang av kurslederne

bl.a. taushetsplikten, lokallagenes invol-

en hvem som helst, men noen som har

Aina Åsli Sòdoma og John-Inge Karlsen,

vering av likepersonene sine og hvordan

lignende erfaring, som selv har følt noe

som selv er likepersoner i forbundet og

gjøre vår tjeneste godt kjent i hele lan-

av det samme på kroppen, som har

medlemmer i det sentrale likepersonut-

det. Her har vi fortsatt en stor utfordring;

kommet seg videre i livet og som gjen-

valget, og god orientering fra rådgiver

tjenesten må gjøres kjent lokalt. Vi har

nom gode samtaler kan gi andre håp

Birte Sand Rismyhr.

mange gode likepersoner, men det er

og fremtidstro.

fortsatt altfor få som vet om dem.
På likepersonsesjonen på tillitsmanns-

På fredag formiddag, før tillitsmanns-

konferansen lørdag var det en fin miks

Derfor en oppfordring til alle lagene: Ta

konferansen, arrangerte vi grunnkurs

blant de totalt 21 deltakerne - nye og

umiddelbart kontakt med sekretariatet

om likepersontjenesten. Grunnkurset gir

erfarne likepersoner og noen som bare

og bestill plakaten for oppslag i alle

en innføring i hva tjenesten i vårt for-

ville vite litt mer om hva tjenesten går

kriker og kroker i hele landet!

bund går ut på og skal danne grunnlag

ut på. Hovedtemaene var: Vi er frivillige

LIKEPERSONGRUPPEN i Stavanger.

VI HAR LAGET EN LIKEPERSONPLAKAT som kan brukes for å informere om tjenesten.
Plakaten kan bestilles fra sekretariatet.

