
Inbjudan till ILG-dagen
lördag 21 april 2018 kl. 10

Program 
Presentation av ILG 25 år

Stiftelsen EIR presenterar sin verksamhet
 Workshops och föreläsning 

Musikunderhållning med Glimra - två Ainbuskar och en Fehling. 

  
Årets värdverksamhet är Stiftelsen EIR.

Namnet Eir eller Eira betyder fred, försoning och förnöjsamhet. I nordisk
mytologi var Eir en norna och en av Friggs följeslagare. Eir är läkekonstens

gudinna och det är hon som ger botemedel dess verkan.   

VÄLKOMMEN TILL KULTURHUSET I YTTERJÄRNA
B Individuellt medlemskap i ILG gäller som inträdesbiljett. Ej medlem betalar 100 kr för hela dagen.

Individuellt Liv i Gemenskap 
stöd – och föräldraförening för läkepedagogik och socialterapi



Välkommen!
Elever, boende, medarbetare, beslutsfattare, anhöriga, vänner och bekanta - alla är ni 
välkomna till en innehållsrik dag med ILG, Stiftelsen EIR, varandra och möjlighet till 
fortbildning och möten.

Stiftelsen EIR  är en socialterapeutisk verksamhet som bedriver daglig verksamhet med 
hantverksinriktning och gårdsbruk samt tre gruppboenden. Några ord om EIR: Den dagliga 
verksamheten Högklint samt de två gruppbostäderna Graniten och Lilla Balsberga ligger i Mölnbo
samhälle. Gruppbostaden Husesta By ligger ca 8 km utanför samhället Mölnbo. För oss är det av 
stor vikt att vi vistas i en omgivning där respekten för varje människas individualitet utgör 
grunden i samvaron. Vi har en helhetssyn på varje individs vilja och möjligheter och skapar 
utifrån det ett individuellt anpassat arbete. Vi anser att upplevelsen av att kunna utföra ett 
efterfrågat och meningsfullt arbete är viktigt och en förutsättning för att kunna utvecklas. Vi anser
att vikten av att förstå och bli förstådd är en förutsättning för social delaktighet. Vi arbetar därför 
med olika typer av kommunikativt och kognitivt stöd, allt utifrån det individuella behovet. I vårt 
socialterapeutiska arbete och förhållningssätt lägger vi också stor vikt vid stabilitet, tydlighet och 
trygghet. Detta sker genom fasta rutiner, god planering och fokus på årstidsväxlingar genom bl.a. 
högtider, marknader och fest. 

Föreläsning. LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, kom 1994 och en 
utredning är tillsatt för att gå igenom den. Med.dr. i socialmedicin och statskunskap. 
funktionshinderforskare Barbro Lewin talar om Att göra rätt från början. Om egenmakt och 
delaktighet vid tillämpning av LSS. ILG kommer att tala om sin skrivelse till LSS-
utredningen. 

Musikunderhållning med Glimra. Två Ainbuskar: Annelie Roswall och Bittis Jakobsson. 
En Fehling, Annika. Gotländskt möter amerikanskt. Koffert, mandolin, dragspel, gitarr 
och trestämmig skönsång. Singer-songwritermusik på svenska med en lutning åt 
amerikanska tongångar, ärligt och jordat. Emellanåt rufft, emellanåt silverstämmor som 
skimrande stråk i kalksten. 

~ ANMÄLAN ~
AKTIVITET, FÖRELÄSNING OCH LUNCH

OBS! Anmäl till ”din” verksamhet/kontaktperson snarast, senast den 10 april

ILG, Box 264 ,15123 Södertälje. E-post : lena.citronen@telia.com

JA, vi kommer antal ..........  personer från  …………………………………………………………

Anmälan till:
FÖRELÄSNING : antal ....personer. WORKSHOP 1: antal ...pers. WORKSHOP 2: antal …  pers. 
WORKSHOP 3: antal … pers. WORKSHOP 4: antal … pers.                                               
        

LUNCH Järna Kafé serverar lunchbuffé med kaffe och kaka pris 150:- 

Meddela/ boka lunch till ILG  OBS! Föreningen ILG står ej för lunchkostnad.

Namn:…………………………………………………………………………………….........................

Telefon och/eller e-postadress: ………………………………………………………………………

mailto:lena.citronen@telia.com


Program
                  KULTURHUSET I YTTERJÄRNA DEN 21 april 2018

10.00     Samlas vi i Kulturhusets foajé, Ytterjärna. Järna Kafé har öppet

10.30    Stora salen i Kulturhuset  ILG  25 år. Stiftelsen EIR presenterar sig.

                                      
11. 30-13.00 Föreläsning eller workshops      anmäl ditt val/önskan på svarstalongen             
               
Föreläsning om LSS: 
Att göra rätt från början. Om egenmakt och delaktighet vid tillämpning av LSS. 
Föreläsare Barbro Lewin.  
ILG:s skrivelse till LSS-utredningen. 

Workshop 1. Tovning  ILG Bonad. Anna Gran EIR
Vi klipper ut applikationer i ”förfilt”. Vi arrangerar motiven på tyg. Vi tovar samman detta till
en gemensam bild. Resultatet visas i lunchpausen

Workshop 2.  Keramik: ILG Skål. Ingvill Zapffe EIR
Vi ringlar och trycker ut former i lera. Vi sammanfogar till en gemensam stor skål. Resultatet 
visas i lunchpausen

Workshop 3.  Körsång-allsång. Ingeborg Swart EIR 
                         
Workshop 4.  Häst och vagn (utgår vid regn) Bernt, Mona och ”Sober” EIR

13.00–14.15 Lunch se anmälan

 14.15–15.00 Musikunderhållning med GLIMRA Stora salen

15.15 Årsmöte ILG
                                                                                      

MEDLEMSAVGIFT ILG 100 KRONOR – bankgiro 363-2833

OBS! kom ihåg att skriva namn/namnen och medlemsnummer
vid inbetalning av medlemsavgift

www.ilg.se  

http://www.ilg.se/


 


	Musikunderhållning med Glimra. Två Ainbuskar: Annelie Roswall och Bittis Jakobsson. En Fehling, Annika. Gotländskt möter amerikanskt. Koffert, mandolin, dragspel, gitarr och trestämmig skönsång. Singer-songwritermusik på svenska med en lutning åt amerikanska tongångar, ärligt och jordat. Emellanåt rufft, emellanåt silverstämmor som skimrande stråk i kalksten. 

