
Takk til oss alle 

Vi har fått en utmerkelse som henger høyt.  Som organisasjon, Regionalt brukerstyrt senter, 

brukerrepresentanter, likepersoner osv. osv. er vi sett.  Noen setter pris på det vi gjør som ansatte, 

frivillige, mennesker.   

Vi har fått denne utmerkelsen.  Alle vi som støtter hverandre og bidrar på ulike måter.  Med det vi 

kan, det vi rekker, det vi har lyst til, det vi føler for.   

Slike utmerkelser går til enkeltpersoner som representerer ulike grupper i samfunnet, som bevis på 

at alle disse ulike gruppene og enkeltpersonene er viktige.   

For at noen av oss skal få slike utmerkelser er det mange som må bidra.  Mange som må gjøre sin del 

av oppgavene, legge sin bit i puslespillet.   

Familie, arbeidsgivere, frivillige og ansatte.  De øvrige i alle fora, arbeidsgrupper, organisasjoner osv. 

osv. som til sammen utfører oppgavene som skal føre til bedre liv, bedre tjenester mer kunnskap, 

mer forståelse – samfunnsutvikling. 

Personlig vil jeg takke for at akkurat jeg ble valgt som representant for alle disse gruppene, 

organisasjonene, menneskene til å motta vår felles utmerkelse. Den går til Solveig som var årsaken til 

at vår familie kom inn i organisasjonen, inn i frivillig og ideelt arbeid.  Den går til Ragnhild som var 

den som først tok initiativ og som alltid har lagt til rette for at vi skulle være i stand til å leve på den 

måten vi gjør, den som har gjort det mulig å være den som mottar utmerkelsen. Den går til Kristian 

som er med på å føre arbeidet videre. 

Den går også til alle de som har bidratt og bidrar hver dag.  Alle i ADHD Norge, i Vårres, i 

Helsesportlag, i alle utvalg, grupper og nettverk vi har deltatt og deltar i hver dag.  Og også til de som 

har gitt rammer som muliggjør deltakelse i arbeid som faller på alle mulige og umulige tider. 

Jeg ønsker at vi alle skal takke oss selv og hverandre.  For at noen har tatt et initiativ for å løfte fram 

arbeidet.  For at noen har sett og forstått viktigheten og er villige til å synliggjøre dette.  Men først og 

fremst takke for at vi får muligheten til å delta i arbeidet sammen med så uendelig mange flotte 

mennesker som hver og en bidrar på sin måte.  Sammen bringer vi verden videre, gjør den til et 

bedre sted for oss alle.  Gjennom vårt felles arbeid for de ulike menneskene vi representerer.   

Takk. 

Arthur 

 


