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Kära medlemmar 

i Nordiska Förbundet för Läkepedagogik och Socialterapi! 

 

 
 

 

Vi inbjuder er till Höstmöte i Bergen, 

Norge den 5 - 8 november 2014. 

 

Temat till Majdagarna 2015 bearbetades av en grupp medlemmar (ni var alla inbjudna att delta) i Järna 26 
maj i år och fastställdes till: 

Jag själv som verktyg– ur ett antroposofiskt perspektiv!                                   
Med undertiteln: 

Hur kan vi förstärka det antroposofiska innehållet i verksamheterna? 

Vi vill alltså ställa det alltid aktuella läkepedagogiska och socialterapeutiska temat egenutveckling i cent-
rum för vår konferens. Hur blir medarbetaren själv en aktiv del av den terapeutiska miljö vi vill erbjuda och 
i 90 år har strävat efter att erbjuda? 

Programmet 

Vi öppnar vårt möte på Skjoldskolen utanför Bergen, där vi får information om skolan och sedan genomför 
vårt Årsmöte. Val av ny ordförande ska då ske och Valberedningen vill ha er hjälp med förslag, som ni sä-
kert redan sett i ett tidigare mail till er. Dagordning och årsredovisning kommer jag att sända ut i god tid 
innan mötet. Kvällen avslutas med ett inspirationsinlägg och ett kulturellt bidrag från skolan. 

Torsdag och fredag kommer vi att vara på Helgeseter – en socialterapeutisk verksamhet i närheten av Ber-
gen. Där kommer vi även i år att göra ett gemensamt studium, denna gång i 2:a föredraget av Läkepeda-
gogiska kursen och följer därmed önskan från medicinska sektionen i Dornach att världen över ta sig an 
ett föredrag per år fram till 100 årsjubileet av kursen år 2024. (Den läkepedagogiska och socialterapeutis-
ka konferensen i Dornach mitten av oktober i år har för övrigt också hämtat sitt tema från 2:a föredraget.) 
Vår tyngsta aktivitet blir givetvis att planera Majdagarna, vilket vi ägnar hela 10 timmar till. Planeringen av 
detta skildras i bifogad bilaga. För att få schwung i arbetet finns några gemensamma konstnärliga övningar 
och inspirationsbidrag. Vi försöker leva upp till den triala metoden så gott det går, när allt ska få plats un-
der den tid vi har till förfogande. 

Fredag morgon minns vi tillsammans de själar från våra verksamheter som gått över tröskeln sedan sist. I 
de verksamheter där detta är aktuellt ber vi er förbereda korta berättelser och är tacksamma om ni kan 
föranmäla vilka det gäller till Mette Brun från Rostadheimen, som håller i gestaltningen. Hennes mailad-
ress: mette.brun@rostadheimen.no Minnesstunden inramas av musik utförd av Helgeseters medarbetare. 
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Fredag kväll samlas vi på Hanne pa Høyden, en populär restaurant i Bergens centrum, som fokuserar på 
ekologi och närodlat . Ingår i konferenspriset. 

Lördag förmiddag gör vi en slutuppföljning av de aktiviteter som arbetades fram på Island 2013 i vårt fler-
åriga processarbete som utgör vår nuvarande verksamhetsplan. Vi behöver i samband med detta väcka nya 
idéer gällande hur Förbundets utveckling ska bearbetas framåt i tiden. Innan vi sedan skiljs åt gör vi en 
gemensam utvärdering av våra dagar. 

 

Logistik 

Ankomst: Vi ber er att själva ansvara för transporten från flygplatsen i Bergen till Skjoldskolen genom att ta 
taxi (samordna gärna så blir det billigare)    

Adressen: Skjoldskolen – Harald Skjoldsvei 32 

Logi: Hotel Augustin – C. Sundts gate 22 – Tel: 0047-55 304 00 (om ni vill beställa extra nätter) 

Lokala transporter: gemensam buss är beställd för transporterna från hotellet och tillbaka under onsdag 
– fredag och ingår i konferenspriset. 

Konferensens tidsramar: Som ni kan se i programmet är ramarna onsdag 5/11 kl 14.30 – lördag 8/11 kl 
ca 12.00 

Anmälan och konferenskostnad och inbetalning: Anmälan görs på vår hemsida: www.nfls.nu och konfe-

rensavgiften är SEK 5 500 och betalas in så snart som möjligt när ni fått faktura. 

Vår kassör Bo Sjögren administrerar anmälan och betalningar. Om ni behöver ha kontakt med honom: 
bo@nfls.nu         

Sista anmälningsdatum: 1 oktober 2014. Efter detta datum får ni själva ansvara för bokning av logi. Det 
beror på att efter det datumet kostar det oss att avboka redan preliminärbokade rum. Naturligtvis kan ni 
ändå anmäla er efter detta datum och betalar då själva konferenskostnaden enligt fakturan från Bo men 
bokar och betalar ert hotellrum själva. För en smidig administration ber vi er dock att i möjligaste mån 
agera före 1 oktober. 

Det är vår förhoppning att programmet ska kunna väcka er lust att delta! 

Varmt välkomna! 

För styrelsen och förberedelsegruppen 

Göran Nilo 

Ordförande 

 

 

 

 

goran@nfls.nu 


