Individuellt Liv i Gemenskap
Stöd - och föräldraförening för läkepedagogik och socialterapi
DETTA KULTUREVENEMANG HAR VARIT MÖJLIGT ATT GENOMFÖRA
TACK VARE DESSA ANNONSÖRER OCH SPONSORER

AB JÄRNA TRÄ
Din ”Woody” bygghandel på orten!
Tuna Industriväg 19
www.jarnatra.se

ICA KÖPCENTER JÄRNA
Service; 8-21 alla dagar!
Kunnig och trevlig personal.
Korta kassaköer. Packhjälp
och mycket mer på Storgatan 4.

ILG, Individuellt Liv i Gemenskap bjuder in till

Seminarium
lördag 24 mars 2007

Elever, boende, medarbetare, beslutsfattare, anhöriga, vänner och bekanta, alla är ni
välkomna till en innehållsrik dag med tid för att mötas och till samtal.

Tema
”ATT LEVA HELHET”

FOLKPOOL
Varmt välkommen till vår utställning i
Järna. Vi tillverkar och säljer swimmingpooler för nordiska förhållanden och
spabad för utomhusbruk året runt.
www.folkpool.se

RK LAURÉNS AB
Ekonomi, redovisning och
fastighetsförvaltning.
Nyhem, telefon: 08-551 700 80

Medverkande

Louise Hoffsten
med Anders Jonsson på bas och Lasse Englund på gitarr
Helgesta”gruppen” • Vidar Wetterfalk • Torsten Grind • Dick Tibbling
Göran Nilo • Annelie Lennström • Gérald Lartaud

EKOBANKEN
Mer än pengar.
www.ekobanken.se
telefon: 08 551 714 70

Er leverantör av markarbeten

Tanke – Känsla – Vilja som grundelement
08-410 057 00 eller 0708-550 982

Och ett stort tack till

KONSUM JÄRNA
Löwens väg 2,
som bidrar med frukt.

En grundläggande idé inom antroposofisk läkepedagogik och socialterapi är att människans
jag – hennes individualitet – inte kan reduceras till att vara en produkt av yttre faktorer. Det
biologiska arvet och den omgivande miljön skapar förutsättningar för livet men också
begränsningar. Det som kännetecknar människan är hennes förmåga att bearbeta och förhålla
sig skapande till både sina förutsättningar och begränsningar och i varje människa finns något
unikt och oförutsägbart.
Gemenskapen är särskilt viktig eftersom den ger trygghet, glädje och möjlighet att få vara den man
är. Det skapande elementet är nära förbundet med känslan av harmoni och välbefinnande och
inom de läkepedagogiska och socialterapeutiska verksamheterna finns en tanke att varje människa
ska finna ett socialt sammanhang och att en sund gemenskap bidrar till individens utveckling.

Ett samarbete mellan Föreningen ILG och lokala företagare.

VÄLKOMMEN TILL KULTURHUSET I YTTERJÄRNA
Föreningens årsmöte avslutar dagen.

FÖRENINGEN ILG
Pl. 1800, 153 91 Järna
Medlemsavgift 100 kronor Postgiro: 410 74 48 - 5
Ej medlem betalar för detta evenemang 125 kronor/biljett
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I N D I V I D U E L LT L I V I G E M E N S K A P
Stöd - och föräldraförening för läkepedagogik och socialterapi

07-02-09 10.10.00

Välkommen

elever, boende, medarbetare, beslutsfattare, anhöriga, vänner och bekanta till Kulturhuset i Ytterjärna lördag den 24
mars 2007. En mötesplats för alla som berörs av de antroposofiska verksamheterna. För de verksamheter som önskar
samla de sina kring lunchbordet finns möjlighet att boka bord. Det blir en innehållsrik, aktiv, informativ och inte minst
en viktig dag för att ”bara” mötas.
Åter igen, i likhet med de senaste åren är dagens tema ytterst aktuellt. Det krävs idag tydlighet och starka argument
för att få bedriva en läkepedagogisk och/eller en socialterapeutisk verksamhet som tillgodoser ”hela” människan. I
dagens workshop ”Att leva helhet” får vi ta del av grunden
i det läkepedagogiska och socialterapeutiska arbetet och
för de som väljer workshop ”Gemenskap” ges möjlighet
att vara delaktig i gemenskapsbildning.
För dem som behöver mer för att få lika mycket
begränsas rätten till ett bra liv inom vård och omsorg
idag. LSS, lagen om rätt till ett värdigt liv ifrågasätts.
”Om och i vilken utsträckning den enskilde får sina behov tillgodosedda avgörs av i vilken kommun han eller

hon bor” konstaterar länsstyrelsernas utredare i en undersökning som genomförts på regeringens uppdrag.
Omkring hälften av kommunerna i landet har infört egna
riktlinjer, som begränsar de funktionshindrades möjligheter att leva självständiga liv.
Idag räknas gemenskap och kultur som ”överkostnader”
i de läkepedagogiska och socialterapeutiska verksamheternas budget och människan reduceras till en varelse med
huvudsakligen fysiska behov. ILG vill medverka till allas rätt
att få växa och utvecklas i en god gemenskap. ”Jag duger
och jag kan – med varandra, för varandra i världen”. Att se
individen i gemenskapsbildningen och hur gruppen förstärker och gör att individen syns, blir sedd och bekräftad.

Program
KULTURHUSET I YTTERJÄRNA DEN 24 MARS 2007
09.30 Samlas vi i foajén i Kulturhuset i Ytterjärna
10.00 Stora salen i Kulturhuset
Helgesta”Gruppen”under ledning av Ingeborg Swart och Frank Jung
10.40 Workshops
1. Aktivitet
GEMENSKAP
Vi övar gemenskap under ledning av Vidar
Wetterfalk och Torsten Grind
2. Föreläsning
HELA MÄNNISKAN
Metodiskt bygger läkepedagogik och socialterapi på den antroposofiska människokunskapen. Enligt denna kunskap är inte
människan enbart ett intellektuellt väsen
utan även ett känslo- och viljeväsen. Tilltalar man alla dessa tre områden ger man
hela människan möjlighet att utvecklas.
På antroposofisk grund – ”Sju kärnvärden”
presenteras av Dick Tibbling Mikaelgården,
Göran Nilo och Annelie Lennström Mora
Park, och Gérard Lartaud Saltå By.

12.15 LUNCH
Möte med möjlighet för de verksamheter om så önskar att samla de sina till en
gemensam lunch (meddelas på anmälan)
13.50 Återsamling i stora salen
LOUISE HOFFSTEN
med Anders Jonsson på bas och
Lasse Englund på gitarr
ca
14.45 Gemensam avslutning
15.15 ILG:s Årsmöte i stora konferensrummet
med bland annat:
• rapporter från ILG: s arbete under året 2006
• föräldra/anhörigtelefon - jourtelefon
• årets möten i seminarieserien ”Grunden
i det läkepedagogiska och socialterapeutiska arbetet”.
• Läkepedagogik och socialterapi – individuella
lösningar inom ramen för LSS, enkät
• ECCE
• aktuella frågor för ILG m.m.

16.15 Avslut

V Ä L K O M M E N T I L L K U LT U R H U S E T I Y T T E R J Ä R N A
Föreningens årsmöte avslutar dagen.

~ ANMÄLAN ~
OBS meddelas ILG senast den 16 mars 2007 (gärna redan nu för vår planering)
SEMINARIUM, WORKSHOP OCH LUNCH
(direkt till Sonny Ferm eller via verksamheten och ILG:s kontaktperson)

ILG, c/o Sonny Ferm, PL 1800, 153 91 Järna • Fax: 08 551 506 44 • E-post: sonny.ferm@spray.se

JA vi kommer antal .......... personer
Anmälan till workshop: 1. GEMENSKAP, antal ........ personer. 2. HELA MÄNNISKAN, antal ........ personer
FÖRANMÄLAN TILL LUNCH: Ja vi är intresserade av att äta
Linas café, antal ........ personer. Ytterjärna restaurang, antal ........ personer

MEDLEMSAVGIFT 100 KRONOR • PLUSGIROT 410 74 48 – 5
(OBS! kom ihåg att skriva namn/namnen vid inbetalning av medlemsavgift)
Ej medlem betalar 125 kronor/biljett

Ja vi, verksamhetens namn: ………………………………
vill reservera ett bord för ……… personer på

Linas café, på

Ytterjärna restaurang

OBS, föreningen står ej för lunchkostnad.
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