Vellykket likepersonkurs
Helgen 16.-18. november inviterte
likepersonutvalget til kurs på Clarion hotell Gardermoen. Engasjerte
deltakere bidro til et godt kurs med
god stemning.
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Lørdag var Eva Marie Larsen gruppeleder
for de videregående deltakerne. Hun la
spesielt vekt på gruppearbeid, hvor deltakerne i samarbeid dro veksler på egne
erfaringer som likepersoner.
Hilde Valberg hadde ansvaret for nybegynnerkurset. Hilde er, med sin omfattende kunnskap og kjennskap til likepersonarbeid, en kapasitet for utvalget.
Søndag åpnet kurset samlet med begge gruppene med Ann Kirsti Brustad fra

DELTAKERE PÅ NYBEGYNNERKURSET

Bikuben som foreleser. Hun tok for seg
psykisk helse og mestring av hverdagen,
hvor hun bød på seg selv og sine egne
erfaringer. Gunn Kvalsvik, redaktør for
LEVE MED , holdt en fin orientering rundt
hvordan man selger inn likepersontjenestene samt informerte om hvordan man
kan bruke medlemsmagasinet.
Vi takker for et vel gjennomført kurs og
avslutter med Mahatma Gandhis kjente
ordtak: «Du må selv være den forandringen du ønsker å se i verden».

VIDEREGÅENDEKURSET FOR LIKEPERSONER.

