
MEDVERKANDE

Bob Hansson
Bob Hanssons böcker och 
föreläsningar är lika mångfacet-
terade och transparenta som 
hans egna historia. Han har en 
förmåga att göra det svåra och 
abstrakta lättillgängligt och un-
derhållande. Bobs föreläsningar 
gör aldrig en besviken.

Ursula Flatters
Läkare och specialist i allmän-
medicin, föreläsare. Ett stort 
engagemang var Vidarkliniken i 
många år. Hon har även arbetat 
som skolläkare i mer än 25 år, 
har stor erfarenhet av under-
visning. På senare år har frågor 
kring meditation vuxit sig star-
kare. Det känns viktigt att inte 
bara den yttre, utan även den 
inre verkligheten blir utforskad 
för att finna en fruktbar väg in i 
framtiden.

Bart Vanmechelen
Bart är VD på De Speelhoeven, 
en verksamhet för svårt funk-
tionsnedsatta barn i Belgien.
Han är Psykolog och organisa-
tionsutvecklare. Bart är även 
generalsekreterare för Antro-
posofiska sällskapet i Belgien.

Han ingår i teamet av 3 perso-
ner som sekreterare för den 
Läkepedagogiska och social-
terapeutiska världsrörelsen, 
och är speciellt ansvarig för 
kontakterna till Norden, samt 
Europa.

Are Toresen
född i Sandefjord i Norge 1952
Arbetar som veterinär med 
speciell inriktning mot Homeo-
pati och Antroposofisk medicin, 
han är författare och föreläsare 
om en holistisk livssyn. 

Göran Krantz
Fil. dr i pedagogik.
Undervisar på Pedagogutbild-
ningen vid Uddannelsescenter 
Marjatta i Danmark och är 
gästlärare på andra utbildningar 
bl.a.  på Professionshøjskoler-
nes pedagogutbildningar.

Har i sin forskning fokuserat på 
betydelsen av konstnärlig akti-
vitet för mänsklig utveckling.
Är sedan 2015 ledare av  
Forskningsenheten: ’Kreativ og 
kunstnerisk aktivitet i pædago-
gisk praksis og uddannelse’ på 
Marjatta i Danmark.

Körkonsert
med studenter och lärare från 
Rudolf Steinerhögskolan i Oslo, 
den Socialpedagogiska lijen. 
Arr: Josefin Winter

Eurytmiföreställning
”Nordiska Stämningar i tal och 
ton”
Järna eurytmiensemble har låtit 
sig inspireras av nordiske po-
eter och kompositörer i denna 
föreställning
Med diktare från Finland (E. Sö-
dergran), Danmark (H. Rode), 
Norge (H.Börli) och Sverige 
(T.Tranströmer m.fl.)
Och musik skrivet av bl.a. 
Grieg, Stenhammar och 
Sibelius. 
Det ger en tråd i föreställ-
ningen som går från det ljusa 
till det mörka och vidare till  
förlösningens styrka. 
Varmt välkommen!

Lördagens konsert
Text...

Information och anmälan www.nfls.nu  

Majdagar 6-9 maj 
Kulturhuset i Ytterjärna

Årets tema
KAMPEN OM TIDEN, HJÄRTAT OCH JORDEN

Den inre skolningens betydelse
kunskap, glädje, och en massa hopp!

Varmt välkommen
önskar Nordiska Förbundet  

för Läkepedagogik och Socialterapi
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Nordiska inspirationsdagar 2022



PROGRAM MAJDAGAR 6-9 MAJ 2022 – KAMPEN OM TIDEN, HJÄRTAT OCH JORDEN

Nordiska Förbundet
för Läkepedagogik och Socialterapi 

Fredag
6 maj

Lördag
7 maj

Söndag
8 maj

Måndag
9 maj

8.30 Allsång
Cornelius Evensen

8.50

Ursula Flatters
Inre Skolning

Are Toresen (Norska)
Jord, djur och män-

niska, en hjärtefråga

Göran Krantz
Konstens betydelse 
att utveckla hjärtats 

krafter

Musikalisk efterklang

10.15 Kaffe

11.00 Workshops
Tid till förfogande

12.00 Slut

13.30 Nordiskt
Förbundsmöte 12.30 Lunch

15.00 Sekretariatet 
öppnar 14.00

Bart Vanmechelen 
(Engelska)

Hjärtefrågor
Workshops

16.30
Välkomsthälsning

Körkonsert 15.30 
-17.30 Workshops

17.00
Eurytmiföreställning

ett vårprogram

18.00 Kvällsmat

19.30 Bob Hansson
Livsfrågor 19.00 Konstnärligt program Fest och dans

Öppen scen

   

Nyhet för i år!
Workshops på både

för- och eftermiddagen

Samtalsgrupper blir nu en val-
bar workshop vilket ger dig som 
deltagare en större möjlighet att 

påverka innehållet i dina
fortbildningsdagar.

Teori, praktik eller både och.
Välj det som passar dig bäst!


