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Stöd - och föräldraförening för läkepedagogik och socialterapi

VÄLKOMMEN

INDIVIDUELLT LIV I GEMENSKAP
Stöd - och föräldraförening för läkepedagogik och socialterapi

LUNCH - Möte
med möjlighet för de verksamheter som så önskar att samla de sina
till en gemensam lunch (meddelas på anmälan)

13.40

Återsamling i stora salen
Det goda samtalet" - en god kommunikation
Vill, kan mottagaren förstå?
Claes Cassel, polis, medialärare vid Polishögskolan, föreläsare, författare och tidigare
presstalesman vid Polismyndigheten i Stockholms län talar om:
Hur du går från monolog till dialog.
Gemensam musikalisk avslutning
under ledning av Lena Svensson och Nils Olsson

15.15

ILG:s Årsmöte i stora konferensrummet
med bland annat:
· samarbetet med övriga Europa
· årets möten i seminarieserien "Grunden i det läkepedagogiska och socialterapeutiska arbetet
· anhörig- och kontaktpersonsmöte rörande de nya bidrags- och pensionsreglerna den 20/9-03 på Skillebyholm

16.15

Avslut

MEDLEMSAVGIFT 50 KRONOR
POSTGIROT 410 74 48 - 5
(OBS! kom ihåg att skriva namn//namnen på inbetalningskortet)

........................................
namn

❑C

(direkt till ILG c/o Sonny Ferm eller via verksamheten och ILG:s kontaktperson)

12.15

OBS anmälan meddelad ILG senast 6 mars 2004

FÄRG, FLÖDANDE MÅLERI
"En" bild som blir till en gemensam bild
under ledning av Liv Margolius

Obs föreningen står ej för lunchkostnad.

5/ april 2002 "Förtroende - från oro till trygghet".

C.

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

4/ oktober 2001 "Kvalitet Livsstil - yttre och inre
miljö" med musikalisk inledning av
IngridSundström och Botvid Aquilon Föreläsare:
Jackie Swartz, leg läkare med antroposofisk inriktning och Lars Kjellenberg Biodynamiska forskningsinstitutet. Dagen avslutades på Vidarkliniken
med Hilke Osika, musikterapeut och med en visning av sjukhuset

6/ april 2003 "Tanke - Känsla - Vilja" med musikalisk inledning av Ingrid Sundström och Botvid
Aquilon. Dick Tibbling talade om "Det läkande tänkandet" för att därefter i en workshop samtala om
och inleda seminarieserien "Grunden i det läkepedagogiska och socialterapeutiska arbetet". Mikael
Ramel, Torsten Lundberg och Lena Svensson tog oss
med in i musikens kraft. Cirkus Cirkör fick oss att
vilja anta nya utmaningar och vi fick information om
sommarens boendekonferens, det Nordiska midsommarmötet 2003. Anmälan till seminarieserien
Grunden i det läkepedagogiska och socialterapeutiska arbetet sker via din verksamhet och ILG:s kontaktperson

AUTISM OCH ASPERGER
Ensamhörighet i gemenskap
Erfarenhet, kunskap och behandling kopplat till nya
rön med exempel ur verkligheten.
Föredrag och samtal med Hilke Osika

FÖRANMÄLAN TILL LUNCH:
Ja vi är intresserade av att äta i Kulturhusets servering, antal ................ personer.

3/ april 2001 "Kommunikation" Tommy Adolfsson
spelade och berättade om kommunikation med
snäckor och Claes Cassel med sin erfarenhet som
bland annat polisens presstalesman förde oss in i
samtalen kring temat kommunikation.

B.

...........................................
namn

2/ oktober 2000 "Samarbete mellan anhöriga och
medarbetare vid de läkepedagogiska och socialterapeutiska verksamheterna" diskussionsfrågor av och
med Rune Lindström.

Iris Johansson talade om egna erfarenheter under
rubriken Dolda resurser, medan Sonny Ferm ledde
en workshop kring idéer och uppslag för
Midsommarmötet 2003. Jörgen Alvhäll och Ariel
Striim visade vilka utvecklingsmöjligheter
bergsklättring kan ge. Ina Kornfeldt och Hans
Westerdahl ledde övningar i eurytmi respektive bothmergymnastik och Mikael Ramel presenterade musikens olika möjligheter som en väg till kommunikation och gemenskap.

RYTM, SÅNG OCH DANS
Ensam - Gemensam - Gemenskap
under ledning av Lena Svensson och Nils Olsson

...........................................
namn
( plats för namn / anmälan av tre personer)

1/ april 2000 "En reflektion över möjligheten att
mötas" föreläsare Britta Högberg och "Samarbete
mellan anhöriga och medarbetare" föreläsare Rune
Lindström.

A.

❑C

Tidigare seminarier i serien:

Workshops:

❑C

Det blir en spännande dag med intressanta föredrag och workshops och inte minst en viktig dag för
att "bara" mötas.

"Att som individ växa i gemenskap"

❑B

Dagens tema känns ytterst aktuellt då klimatet inom vård och omsorg hårdnar, gemenskap och kultur
räknas som "överkostnader" i 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.

❑B

Nordiskt Midsommarmöte 2003 - ett socialt allkonstverk
"Vi önskar visa något av värmen, glädjen, stoltheten och tacksamheten vi Alla upplevde under de
här fantastiska sommardagarna"
Bilder från boendekonferensen i kulturhuset i Ytterjärna.

❑B

Musikalisk inledning
Stiftelsen Sanna under ledning av Lena Svensson

❑A

10.00

❑A

Samlas vi i Kulturhuset i Ytterjärna.

❑A

09.30

Anmälan till workshop: markera ditt första val med 1, ditt andra med 2 och ditt tredje med 3. Vi förbehåller oss
rätten att fördela deltagarantalet jämt över grupperna men försöker i möjligaste mån utgå från din / er önskan.
OBS VIKTIGT att du skriver namn under val av workshop. (A, B och C se presentation av respektive workshop)

Vårseminarium och årsmöte lördag den 27 mars 2004

JA vi kommer antal ........ personer

ILG, Individuellt Liv i Gemenskap arrangerar enligt ILG:s medlemmars önskan del sju i en serie av
vårseminarier inom ramen för kommunikation.
Ur 2003 års sammankomster och aktiviteter har årets tema ATT SOM INDIVID VÄXA I GEMENSKAP kommit fram.

ILG: s

ANMÄLAN TILL ILG:
SEMINARIUM, WORKSHOP OCH LUNCH
lördag den 27 mars 2004 klockan 09.30 - ca 15.30 (årsmöte - ca 16.15)

till Kulturhuset i Ytterjärna lördag den 27 mars 2004. En mötesplats för alla som berörs av de
antroposofiska verksamheterna. Elever, boende, medarbetare, anhöriga, vänner och bekanta, alla är
välkomna.

PROGRAM

