
Referat fra samling i Tromsø Lørdag 30. september 2017 

 

Vi var 21 stykker samlet totalt i løpet av dagen. 

 

Møttes i kafeteriaen på OBS Jekta kl.14.00, hadde reservert bord og det fungerte fint.  

Hadde ikke noe spesielt på programmet. Skulle møtes og prate over en enkel lunsj. Dette 

fordi det var en familie, et par som var ukjent for de fleste og to stykker som var med for 

første gang. Noen ganger er det litt greit og bare bli litt kjent først.  

Vi var samlet her rundt 1,5 timer. 

Deretter var vi samlet til middag på Egon kl.18.00 Var delt opp i mindre bord.  
Dette gjorde det lettere for de som var med for første gang å prate sammen.  
 
Samtaleemnene var blant annet om hormonbehandling. Der en mor tok opp temaet Testosteron og 
Østrogen, og disse sammen.  
Ho har begynt å prøve disse to ut sammen i forbindelse med sin sønn, og hadde oppdaget at det 
gjorde han roligere.  
Ho har også samarbeid med lege om dette.  
 
Det ble også snakket om mer personlige ting og da gutta/menn i mellom. 
 
Vi hadde ikke noe stramt program denne gangen, mest for å få samlet så mange som mulig og høre 
om hva de tenkte fremover i forhold til Årsmøte og regionsamling. 
 
Gjennomgangstonen i forbindelse med årsmøte er at de gjerne vil ha en stund der gutta/menn kan 
være alene uten pårørende. 
 
I forbindelse med regions samling 2018, skal vi prøve å få til en samling ei helg i Lofoten og vil gjerne 
søke ekstrastiftelsen om penger til dette. 
Vi har så store avstander i nord når vi skal dekke hele 3 fylker at vi må prøve å få ei helg vi samles på. 
Lofoten kan være litt greit i forhold til avstand.  
 
Da skal vi lage et program hvor vi er samlet alle sammen, men også hvor gutta kan få sin arena alene 
og de pårørende også kan prate sammen.  
 
Alt i alt følte de fleste at de hadde hatt et fint og opplysende treff.  
 
Vi avsluttet på Egon rundt kl.21.00. Noen fortsatte samtalen seg imellom og andre fortsatte med 
hyggelig samvær på Skybar på Edge i privat regi. 
 
 
Hilsen  
Solveig Irene Larsen 
Gunn Mandal 
Ole Johan 


