SEMINARIUM I JÄRNA
DEN 5 APRIL 2003
Stöd - och föräldraförening för läkepedagogik och socialterapi

Medverkande

Cirkus Cirkör
Mikael Ramel
Ingrid Sundström
Botvid Aquilon
Dick Tibbling
Torsten Lundberg

c/o Sonny Ferm
Vårdinge by
150 28 Mölnbo

ILG, Individuellt Liv i Gemenskap

Till

INDIVIDUELLT LIV I GEMENSKAP

samt
musikterapeuter från de läkepedagogiska
och socialterapeutiska verksamheterna
Tema

fax nr 0158 231 65
e-post rss.vardinge.by@telia.com

TANKE KÄNSLA VILJA
möjligheter
mod
delaktighet
motverka utanförskap
medverka till mötesplatser

FÖRENINGEN ILG
c/o Hagastiftelsen
Bredsäter
153 95 Järna
Telefon 08 551 700 90, fax 08 551 701 11

VÄLKOMMEN TILL KULTURHUSET I YTTERJÄRNA
FÖRENINGENS ÅRSMÖTE AVSLUTAR DAGEN

INDIVIDUELLT LIV I GEMENSKAP
Medlemsavgift 50 kronor Postgiro: 410 74 48 - 5

Stöd - och föräldraförening för läkepedagogik och socialterapi

INDIVIDUELLT LIV I GEMENSKAP
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16.15 Avslut

MEDLEMSAVGIFT 50 KRONOR
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(OBS! kom ihåg att skriva namn//namnen på inbetalningskortet)

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

❑C
❑C

❑B
❑B

❑A

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

15.15 Årsmöte

OBS anmälan meddelad ILG senast 27 mars 2003

"Musikens kraft - musiken en väg till kommunikation och gemenskap"
med Mikael Ramel och Torsten Lundberg och i samarbete med musikterapeuter
från de läkepedagogiska och socialterapeutiska verksamheterna.

FÖRANMÄLAN TILL LUNCH:
Ja vi är intresserade av att äta i Kulturhusets servering, antal ................ personer.
Obs föreningen står ej för lunchkostnad.

4/ oktober 2001 "Kvalitet Livsstil - yttre och
inre miljö" med musikalisk inledning av Ingrid

13.40 Återsamling i Stora salen

❑C

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.

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

12.15 LUNCH

❑C

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

Sundström 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.

C VILJA
"Cirkus, lust och mod - vi ger oss in i cirkusens magiska värld"
under ledning av pedagoger från Cirkus Cirkör.

❑B

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

B. KÄNSLA
"Hur lockar vi fram tonerna - gemenskapsbildning i musikens värld"
under ledning av Mikael Ramel och Torsten Lundberg.

❑B

Tidigare seminarier i serien:

A. TANKE
Grunderna i ett antroposofiskt arbete - föredrag och samtal
med Dick Tibbling samt ett erbjudande om fördjupning i ämnet.

❑A

Det blir en spännande tillställning med intressanta föredrag och workshops.

Workshops:

❑A

Cirkus, lust och mod - vi var många som vågade oss upp på klätterväggen förra året och
nu har vi chansen att under ledning av Cirkus Cirkör anta nya utmaningar.

"Det läkande tänkandet - grunden i det läkepedagogiska och
socialterapeutiska arbetet"
Dick Tibbling

❑A

Musikens kraft - workshop och "happening" under ledning av Mikael Ramel och Torsten
Lundberg i samarbete med musikterapeuter från de läkepedagogiska och socialterapeutiska verksamheterna.

10.00 Musikalisk inledning
Ingrid Sundström och Botvid Aquilon

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)

Grunderna i det antroposofiska arbetet - föredrag av Dick Tibbling, workshop och ett
erbjudande om fördjupning i ämnet.

09.30 Samlas vi i Kulturhuset i Ytterjärna.

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

ILG, Individuellt Liv i Gemenskap arrangerar enligt medlemmarnas önskan del sex i en
serie av seminarier inom ramen för kommunikation.
Ur 2002 års seminarium växte TANKE - KÄNSLA - VILJA fram och i år kan vi erbjuda:

ILG:s Vårseminarium och årsmöte 5 april 2003

ANMÄLAN TILL ILG:
SEMINARIUM, WORKSHOP OCH LUNCH
lördag den 5 april 2003 klockan 09.30 - ca 15.30 (årsmöte - ca 16.15)

till Kulturhuset i Ytterjärna lördag den 5 april 2003. En mötesplats för alla som berörs av
de antroposofiska verksamheterna. Elever, boende, medarbetare, anhöriga, vänner
och bekanta, alla är välkomna.

PROGRAM

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

VÄLKOMMEN

