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GAVEARTIKLER: Stort og spennende gaveutvalg som medlemmer av MH Kongsberg står bak.

Nå er også Mental Helse Ungdom
etablert i Kongsberg.

- Jeg tok kontakt med Kirkens
Bymisjon, og sa at vi trengte et sted

for de unge, og fikk positiv respons

med 6n gang. Nå får de ben1,'tte Kaf6

Tråkka, som eies av Bymisjonen, gra-

tis. Det er tøft å være ungdom i dag

med alle kravene ogforventningene
de blir stilt overfor, derfor er det så

viktig å ha et møtested hvor de kan
delta på ulike sosiale arrangementer
eller bare sette seg ned for en prat.

I tillegg til å ha stand sammen med

studentene på Krona på Verdens-

dagen, greide Turid å få en artale med

Brakar busselskap. Det resulterte
i atPsykevettreglene ogHar du det

vanskelig-pTakatene rrar å se på alle

bussene i området.
- De fikk henge i hele tre uker, noe

vi er veldig godt fornøyd med. Vi er

faktisk nominert til Kreativitetsprisen
for dette, opplyser T\.rrid.

pÅvInxUIT,TCS- OG STYREARBEID

Politisk påvirkningsarbeid er viktig
for MH Kongsberg.

- Kommunen vår er flink til å vekt-
legge tverrfaglig samarbeid, noe som

er veldig positivt. Vi har brukerrepre-
sentanter i ulike råd og utvalg, som

DPS- BUP- Funksjonshemmedes Råd

og NAV.

Selv er Turid ganske fersk i leder-

vervet og har benyttet seg av Mental
Helse sine kurstilbud.

- Jeg har blant annet deltatt på kurs
i politisk påvirkning, organisasjons-
og konfl ikthåndteringskurs, samt på

FFO sin Helsekonferanse. Det var
både lærerikt og matnyttig.

To ganger i året er det leder- og

nestledersamling i Buskerud fylke.

På spørsmål om hva som er den

stØrste utfordringen som leder, kom-
mer svaret kjapt:

- Å ha nok tid! Dette fordi jeg er ivrig
og har lyst til å være med på mange ting.

Og hva som er det morsomste med

ledervervet:
- Å være et medmenneske og r'ære

med på både det som er morsomt og

mindre morsomt.
Når Turid skal hente seg inn,

maler hun bilder. Det gir energi og

overskudd.

JUBITEUM Den 9. november feirer
lokallaget 25 ilr,ogdet skal feires.

Invitasjoner er sendt ut på egenpro-

duserte kort, og bordkortene ligger
sirlig stablet, nå er det bare navnene

som mangler.
- Vi har jobbet etter samlebånds-

prinsippet; noen har klippet, andre

har limt på glitrende hjerteq roser og

silkesløyfer.
Dagen feires med koldtbord på

Vandrerhjemmet. I løpet avkvelden
skal det blant annet deles ut,!Eres-

diplomer. Dessuten kommer Ø1wind

Kristoffersen, en varm og morsom tru-
badur fra Skotselv, påbesøk. Ikke nok
med det, en gedigen marsipankake,

som kommer fra Lampeland Bakeri,

hører også med.

- Vi har invitert celebriteter som

kronprinsesse Mette-Marit, stats-

minister Erna Solberg, Else Kåss

Furuseth og Olav Thon. Dessverre var
det ingen av dem som hadde anled-

ning til å komme, men vi har fått vel-
dig hyggelige svar, smiler Tirrid.

Derimot kommer både ordføreren
ogrådmannen i Kongsberg, samt

Wenche Steenstrup fra Mental Helse

sentralt og leder Tonje Olsen fra
Mental Helse Ungdom Kongsberg. I
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