4BTs nyhetsbrev 22.6.2017
Sol och värme finns på min önskelista inför sommaren...det tänker jag att vi alla
behöver efter en ganska så kall och sen vår. Men visst kan det vara mysigt med
regniga dagar också. Då behöver man ju inte göra så mycket.
Det har varit en händelserik vår inom 4BT. I början av maj fick jag äntligen en kollega
Irene Bäckman som nu också fungerar som stödpersonskoordinator men i
Österbotten. Hon sitter i Vasa och har kommit fint igång med att starta upp
verksamheten. Dessutom känns det fantastiskt att ha en kollega att bolla saker med.
Under våren har vi i Helsingfors ordnat handledning för en grupp stödpersoner med
en utomstående handledare. Också jag har deltagit i den, främst i rollen som
stödperson. Det har varit en mycket positiv erfarenhet och jag är så stolt över hur
engagerade och fina stödpersoner vi har inom 4BT. Till hösten kommer vi att starta
en ny grupp för max. 7 deltagare. Kan varmt rekommendera handledning för alla.
Igår har SAMS flyttat från Vegahuset i Helsingfors till nya utrymmen i Victoria
kvarteret på Busholmen. Vi sitter i ett hus tillsammans med andra finlandssvenska
organisationer. Flytten innebär att vi inte mera har egna arbetsrum utan jobbar i ett
kontorslandskap. För möten kan vi boka ett mötesutrymme. Och inflyttningsfest skall
det givetvis bli någon gång i höst så håll ögonen öppna :-)
Under sommaren har vi paus med våra evenemang. Om någon är intresserad av att
vara med på Pride paraden den 1.7 i Helsingfors så kommer Steg för steg att vara
med. Vill du och din stödis delta så kontakta då gärna Frank Lundgren som jobbar på
Steg för steg(.frank.lundgren@stegforsteg.fi)

Behovet av stödpersoner försvinner inte och vi kommer därför att
lansera en kampanj på FB för att göra människor mera medvetna om att
vi finns. Vi är också tacksamma om du hjälper oss föra fram detta
budskap. Kanske drömmen om att ha flere stödpersoner än de som finns
i kön kunde förverkligas.
Och lite om hösten: Vi kommer att ordna två stödpersonsträffar (den
21.9 och den 22.11). En grupp för stödpersonspar som vill skriva och/
eller pyssla kommer att starta. 4BT med Vingar gruppen som jobbar med
sociala medier för stödpersonspar tar gärna emot nya par. Senaste
träffen övade gruppen sej på Instagram. Ta gärna en titt på bilderna på
https://www.facebook.com/4BTmedVingar/
I år blir det heller ingen 4BT julfest men i stället en självständighetsfest
den 2.12 som vi planerar tillsammans med SAMS
medlemsorganisationer.
Jag kommer att vara på semester den 26.6-30.7.
Önskar alla en jätteskön sommar!
Hälsningar
Sonja
Stöpersonskoordinator på SAMS 4BT

