
Region Nord, samling på Ringvassøy helga 28-30. september 2018 

 
Møtested var hytta til Solveig og Lars. 

Totalt oppmøte for helga var 14 stykker. 

 

Program : 

Fredag fra kl.18.00 

Sosialt samvær med servering av pizza for de som kom da. 

 

Lørdag fra kl.12.00 

Brunch med samtaler/diskusjoner 

Uteaktiviteter 

Grilling I grillhytte med quiz 

Sosialt samvær utover kvelden 

 

Søndag: 

Frokost og avreise 

 

Det var 7 stykker som kom på fredag. Spiste pizza og snakket sammen. Gutta diskuterte seg i 

mellom om hvordan de opplever likemannssamlingen på årsmøte der ingen pårørende er 

tilstede. 

Det som var gjennomgangstonen er at det er for lite struktur på diskusjonene og tema. Veldig 

ofte er det I hovedsak testosteron som blir tatt opp. Er det noen som prøver å ta opp andre 

tema blir de fort «overkjørt « og opplever at deres tema ikke er viktig. Og veldig ofte havner 

diskusjonen på testosteron igjen. 

 

Det ble uttrykt ønske om at det ble valgt en ordstyrere som kunne hente inn diskusjonen om 

den ble dratt over I andre ting før de var ferdig. 

Gutta mener også at barnløshet er et tema som kanskje bør få litt mer oppmerksomhet. 

Kanskje også i forhold til de som kommer i tenårene, hvilke muligheter de har til å få hentet 

ut sædceller å fryse ned til eventuelt senere bruk. Det er en vanskelig alder og diskusjon å ta 

sammen med foresatte, da det ofte oppleves flaut. Kan være lettere å få info og spørre 

sammen med likesinnede og gjerne noen som har erfaring. Mulig flere gutter som da vil 

sjekke om de har levedyktige sædceller og fryse ned. 

Og det bør også være rimelig høy takhøyde for spørsmål som ikke har med testosteron å 

gjøre. 

Huske at ingen spørsmål er for store eller små og heller ikke dumme til å få spurt blant gutta. 

Alle har noe de sliter med eller lurer på og alle er like viktig og bør respekteres. Det er lov å 

være uenige men likevel respektere hverandre. Det er ikke alle som føler det på disse lukkete 

samlingene. 

 

Lørdag ble en fin dag med bra vær. Brunch ble inntatt og praten gikk om løst og fast uten noe 

bestemt tema. 

Det ble bestemt at det var greit å gå tur I det fine været og vi starta å gå opp mot et vann som 

lå litt opp I høyden. Tanken og intensjonene var gode, men det er jo noen med klinefelter som 

har problem med rygg, føtter og balanse og for disse ble det litt for mye av utfordring å gå I 

marka. Så da gikk vi et par tre timer langs veien og nøt utsikten og roen før vi gikk tilbake til 

hytta. 

Noen slappa av og noen begynte å gjøre I stand til grilling. De resterende 7 personene var 

også kommet og det var sosialt samvær under forberedelsene til grillingen og latteren satt løst. 



Med egen grillhytte på området var det en lek og ha grillmat. Masse god grillmat med tilbehør 

ble servert. Praten gikk og det var masse moro med quiz og lattermusklene fikk god trim. Vi 

holdt på til ganske seint selv om det var noen som måtte dra hjem om kvelden. 

 

Noen gikk å la seg mens et par tre stykker ble sittende å prate sammen. Alt I alt en hyggelig 

dag og kveld. 

 

Søndag  

Det ble ryddet I grillhytta før vi spiste felles frokost med samtale. Og det ble oppbrudd og alle 

dro hjem. 

 

Vi følte at dette hadde vært en vellykket samling som var ganske uformell men likevel med 

gode faglige samtaler. Det var ekstra hyggelig at vi hadde med oss en som tilhører en annen 

region men var på besøk hos en av gutta.  

 

Utfordringen denne gangen var å få samlet flest mulig, dette fordi medlemmene måtte koste 

reisen/turen selv. Og med store avstander I regionen ble det rett og slett for kostbart for mange 

og være med. 

 

Så vi håper at økonomien vil tillatte at vi kan være fler som treffes neste gang. 

For en sånn type samling er noe vi gjerne gjør flere ganger. 

 

 

Hilsen 

Solveig Irene Larsen 

Gunn Mandal 

Ole Johan 

 


