
Majdagar 2022 Workshops
Grupp 1

Vitaleurytmi ATT SE - OCH FÅ SYN PÅ

Ledare: Regula Nilo-Schulthess
Workshop om stresshantering – praktiskt och konkret med Regula Nilo och

Vitaleurytmi

Workshopen om stresshantering ger dig möjlighet att få syn på dina

individuella stressmönster och hitta strategier att hantera dessa. Vi kommer att

undersöka hur vi kan bli mera närvarande i vardagen och hitta kraft och glädje.

Du kommer att lära dig enkla rörelseövningar som riktar sig direkt till

stressrelaterade situationer. Genom samtal och reflektion fördjupar vi våra

insikter för att hitta motivation till utveckling och förändring av

beteendemönster och vanor.

Om du vill läsa mera om Vitaleurytmi finns följande hemsida på tyska och

engelska: vitaleurythmie.de

Regula Nilo-Schulthess

är eurytmist med 30 års erfarenhet av undervisning och konstnärlig verksamhet

inom waldorfskolan. läkepedagogiken och företagsvärlden. Sedan 2 år tillbaka

står arbetet med stresshantering (Vitaleurytmi) i fokus.

Grupp 2

Folkdans/gammeldans och pardans

Ledare: Sofie Hansson

Folkdans/gammeldans

I denna workshop kommer vi att dansa olika sällskapsdanser med rötter i

Nordisk folkdans. Vi kommer att ha fokus på bytes-, ring-, och långdanser. Vi
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kommer att samarbeta med folkmusikgruppen och få glädjen att dansa till

deras musik. Inga förkunskaper krävs men gärna ett par skor med lädersula.

Pardans

I denna woskshop kommer vi att gå igenom grunderna i flera olika danser.

Tanken med arbetsgruppen är att få en känsla för musiken och rörelsen. Vi

kommer att fokusera på pardansen och se hur rotationen påverkas och vad den

har för betydelse. Vi utgår från snoan och bygger sedan vidare. Tanken är att vi

ska hinna gå igenom grunderna i tex schottis, vals och polska.

Sofie Hansson folkdansare sedan barnsben. Arbetar idag på Staffansgården och

håller dansgrupp för byborna.

Grupp 3

Workshop med klangskålar (endast förmiddag)

Ledare: Jakob Bønløkke
Kom og oplev klangskålenes fascinerende verden. Der vil være demonstration

af de mange klanglige muligheder skålene rummer. Oplæg om deres

anvendelse i forskellige sammenhænge med beboere mv. Mulighed for selv at

spille på dem. Afslutning med ”klangkoncert”.

Deltagerantal 15 pers.

Jakob Bønløkke Uddannet violinist. Viceforstander på Tornsbjerggård og

sekretær i helsepædagogisk sammenslutning. Medunderviser på ledelseskurset

”Indre ledelse – skabende ledelse”. Bestyrelsesmedlem i Antroposofisk selskab

Danmark.
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Grupp 4

Folkmusik, lära tillsammans för att ge vidare till dansen

(endast eftermiddag)

Ledare: Jakob Bønløkke och Alexandra Jensen Zoffmann

Har du ett instrument såsom gitarr, fiol, bas. trumma, munspel mm och är

intresserad av att lära och lära ut. Varmt välkommen till denna grupp. Vi

kommer att använda oss av traditionellt låtspel och utgå ifrån folkmusiken.

Hur kan vi med musikens kraft utveckla våra pedagogiska och lekfulla

egenskaper och sedan möta upp med dansgruppen. Att spela till fest är fest!

Jakob Bønløkke Uddannet violinist. Viceforstander på Tornsbjerggård og

sekretær i helsepædagogisk sammenslutning. Medunderviser på ledelseskurset

”Indre ledelse – skabende ledelse”. Bestyrelsesmedlem i Antroposofisk selskab

Danmark.

Alexandra Jensen Zoffmann Fiolspelare som tycker mycket om folkmusiken,

spelar främst på gehör och brinner för att utveckla musiken med stämspel och

improvisation.

Föreståndare på en socialterapeutisk verksamhet och ordförande i Nordiska

förbundet för läkepedagogik och socialterapi

Grupp 5

Metallfärgljus och målning

Ledare: Christine Loser

Vi kommer uppleva och lära känna metallfärgljusterapi genom att titta på ett av

de stora färgade terapiglasen i tidigare Vidarklinikens lokaler.  Vi försöker vara i

en mottagande hållning, och iakttar en inre aktivitet, inre förändring. Var och

en kan bli tilltalad på olika sätt vilket vi i samtalet efteråt delar.
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Metallfärgljusterapi som har sitt ursprung i  konstterapin används terapeutiskt

eller förbyggande också i läkepedagogik och socialterapi.

Den andra timmen upplever vi färg genom yttre aktivitet med akvarellfärger

på fuktat papper (vått i vått).  Samtal om färgens och målningens påverkan på

oss.

Christine Loser, konst- och metallfärgljusterapeut, sjuksköterska, verksam på

Phoenixmottagningen och i egen mottagning

Grupp 6
Dans och Rörelse som väg till utveckling

Ledare: Åsa Löfström

Livsglädje. Motion för kropp och själ. Meditation i rörelse.
Genom dans, rörelse, teorier och samtal, delar jag med mig av mina
erfarenheter från dans med funktionsvarierade och medarbetare.

Hur kan denna blandning av tydlig form, fria rörelser, medveten närvaro lösgöra
och balansera låsta rörelsemönster och beteenden?
Vi prövar också på och upplever hur dansen stimulerar till rörelseglädje, ökad
kroppskännedom, löser upp spänningar, förändrar mönster och beteenden
samtidigt som vi stimulerar till motion utifrån den egna kapaciteten.
Ingen tidigare erfarenhet av dans behövs, alla kan delta.

Åsa är diplomerad frigörande dansinspiratör, waldorflärare, textilkonstnär, med
mångårig erfarenhet av arbete med funktionsvarierade,
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Grupp 7

Sången och hjärtat
Ledare: Kefas Berlin
Kursen riktar sig till alla, oavsett tidigare sångvana.

Det går alltså utmärkt att delta även om man betraktar sig som ”icke-sångare”

men ändå har ett intresse.

Under kursen kommer vi både sjunga ut och att sjunga in oss.

Att sjunga ut vet vi vad det är men att sjunga in sig, att intonera? Vad kan det

vara?

Hur kommer det sig att just sjungandet har en sån välgörande effekt på både

den kroppsliga och själsliga hälsan?

De som brukar sjunga vet av egen erfarenhet att det är så. Det känns!

Men även den medicinska forskningen har kommit långt i sin förståelse av vad

som händer då vi sjunger.

Hjärtat som ett centralt organ spelar här en kolossalt viktig roll.

Workshopen är helt och hållet praktiskt inriktad med några ord på vägen:

● Övningar

● Sjungande av flerstämmig sång (folksång, utan noter)

● Toning

● Reflektioner

Från Hjärtat - till Hjärtat - Med Hjärtat i behåll.

Välkommen till en lekfull, undersökande och glädjefylld workshop!
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Grupp 8

Introduktion i läkepedagogik och socialterapi

Ledare: Marcus Stenius
Grundfrågor till temat antroposofi - läkepedagogik - Rudolf Steiner.

Vi kommer att arbeta inom rubricerade temafält genom de frågeställningar Ni

som deltagare bär med Er.

Arbetsformen är samtalets, där vi efter en introduktion arbetar med

deltagandes frågor. Nya

frågorna bör i möjligaste mån försöka ansluta till föregående frågeställning.

Marcus Stenius, Läkepedagog sedan 1971, utbildare i läkepedagogik &

socialterapi sedan 1981,

Konsult & Rådgivning inom läkepedagogik & socialterapi sedan 2001.

Grupp 9

Basal omvårdnad

Ledare: Anne Ingeborg Haugholt
Övningar från klinisk praxis - närvaro för att ögonblicket bär, att jag kan lyssna

ur mitt hjärta och låta handlingen lysa in i framtiden. Kan det sanna, det vackra

och det goda synas i den konkreta handlingen? Kan det ge glädje?

Anne Ingeborg Haugholt Sjuksköterska med vidareutbildning i integrativ

omvårdnad genom antroposofi
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Grupp 10

Walk and talk (OBS! Endast förmiddagar)

Ledare: Sara Karlsson och Hanna Alexandersson
Det här är workshopen för dig som vill bearbeta dina intryck från Majdagarnas

olika delar eller helt andra, för dig aktuella teman, tillsammans med en

likasinnad under en strukturerad promenad i Kulturhusets fina omgivningar. Vi

“parar ihop” gruppen efter önskemål, och ger förslag på promenadstråk och

fina platser för en stunds samtal. Möjlighet till gemensam reflektion efteråt!

Sara är socionom och arbetar på Haganäs

Hanna är socionom och socialterapeut och har över 20 års erfarenhet från

socialterapin, arbetar som föreståndare för Norrbyvälles boenden.

Grupp 11

Digital Läkepedagogik & Socialterapi via podcasting (endast
eftermiddag)
Digital Läkepedagogik & Socialterapi -med anknytning till kampen om tid och

hjärtliga möten på jorden.

Under ledning av kyriotetespoddens redaktion.

Ledare: Erland kornfeld, Daniel Jonston och Horst-Henrik Liljeström
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Grupp 12

Samtalsgrupp runt några texter av R Steiner från
Läkepedagogisk Kurs

Ledare: Christian Texier
Christian Texier har arbetat som läkepedagog och har varit ansvarig för

ungdomsboende på Saltå By i Järna sedan 1989. Han är numera

verksamhetsutvecklare, handledare och utbildare. Han har nyligen publicerat

"En filosofisk betraktelse av Rudolf Steiners föredragsserie Läkepedagogiisk

kurs" på Kosmos förlag.

Grupp 13

Storytelling, meditation mm. Vart tog berättelserna vägen?

Ledare: Hélène Bohman Blomqvist och Katharina Karlsson
Kursen vänder sig till dig som vill berätta och läsa högt för människorna i din

närhet – både i vardagen och vid högtider. Genom enkla övningar får du

inspiration och finner din berättarröst.

Hélène är musiker och lärare i olika utbildningar (bland annat i LäS,

Waldorfhögskolan och förskollärarutbildningen)

Katharina är socialterapeut och eurytmist och har byggt upp kulturarbetet på

Haganäs.

Grupp 14

VR som verktyg för människan

Ledare: Daniel Kemppi
Vi utforskar praktiskt tillsammans hur VR (Virtuell verklighet) kan användas för

att möta och uttrycka en människas behov.
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Som deltagare kommer du få möjlighet att prova virtuella skaparverktyg samt

förflyttas till andra världar.

Daniel Kemppi är VR-pedagog på AktiVRa (tidigare LucidVR) med mångårig

erfarenhet av läkeped/soc ter och jobbar just nu Stockholms barnsjukhus med

att utbilda personal och ge barn och ungdomar vr-behandling

Grupp 15

Måla med växtfärger

Ledare: Bengt Aquilon
Ut ur växtfärgens subtila kvalitet söka komma in i en konstnärlig process, där

föreställningen får ställas åt sidan, men inkännandet i färgen är vägledande.

Ett övande att finna det väsentliga i bildytan och i mig själv.

Bengt Aquilon Läkepedagog, waldorflärare, konstnär arbetar

bl.a.konstterapeutiskt med elever på Martinskolan.

Grupp 16

Arbeta med våra hjärte-krafter

Medveten utveckling av själens kvaliteter; inre lugn och grundläggande

övningar som är relevanta för vårt arbete i läkepedagogik och socialterapi. Lära

med och av varandra, sociala övningar för att stärka samarbete. Fria Högskolan

för Antroposofi som aktionsforskning (praxis research): Hur att förverkliga

självkännedomens insikter och hur att göra den inre skolningens förmågor

fruktbara till stöd för människor med särskilda behov.

Mats-Ola Ohlsson och Bart Vanmechelen
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Grupp 17

LJUSYOGA eller “att åter erövra tiden” (endast förmiddag)

Ledare: Ulrike von Schoultz

Yrkesverksamma människor drabbas ofta av en förändrad tidsupplevelse trots

att varje timme har 60 minuter och varje dag 24 timmar.

Tidstjuven

När vi sitter vid våra datorer kan det hända, att tidsupplevelsen är som

utsuddat. Uppvaknandet sker plötsligen när en blick på klockan överraskar!

Att erövra tiden

Många av oss söker sig till olika meditationsvägar, gör Yoga eller kanske

pilgrimsvandrar för att återerövra upplevelsen av sin egen tid.

Ljusyoga

Riktar vi ögat mot en röd fläck och tar sedan bort blicken svarar ögat själv med

en svävande grön fläck, vi ”ser” komplementärfärgen som ett fenomen bortom

det sinnliga.

Den gröna fläcken uteblir när vi stirrar med spänning och stor förväntan i

tomma intet.

Klarar vi däremot att dra tillbaka den utåtriktade uppmärksamheten och

förvandla den till lugn objektiverat närvaro stiger efterbilden fram.

Ögat är det enda av våra sinnen som lever i och med det yttre ljuset. Alla andra

sinnesupplevelser fungerar utan det yttre ljuset. Ofta blundar vi till och med

när vi vill vara närvarande i en förtrollande doft eller himmelsk smak. Varje

sinne är dock en subtil ljusupplevelse i det inre och varje sinnesupplevelse ger

möjlighet att uppleva en efterbild när den egna riktade viljan stillar sig i

objektivitet

Som sömnen i omedvetenhet är en ständig kraftkälla så är Ljusyoga den

moderna människans kraftkälla mitt i vardagen.
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Vi samtalar, övar och upptäcker det som födds i efterbilderna av våra

sinnesupplevelser.

”Antroposofi är en forskningsmetod i vardagen” Rudolf Steiner

Ulrike von Schoultz

Grupp 18

Människan, jorden, djuren och den så kallade livlösa världen

Ledare: Are Thoresen

Denne workshopen vil vise de tilstedeværende hvor nær forbindelse det er

mellom menneskene og både jorden, dyrene og den såkalte livløse verden. Jeg

vil videre vise hvordan vi kan, med vårt eget Kristne sinnelag, forvandle de

elementarvesener som finnes i alt og alle til gjennomkristnede

elementarvesener. Jeg vil videre vise hvordan og hvor viktig det er at vi lar våre

hjertekrefter gjennomkristne skaperverket. Videre at om dette ikke gjøres, at vi

vil kunne overføre våre demoner, eller sykdomselementarvesener til alle

vesener i skaperverket.

Are Thoresen

Erfaring:

- Drevet en privat human-praksis i Sandefjord (alternativ medisin,

vesentlig akupunktur, men også homeopati, osteopati, urteterapi,

antroposofisk terapi og neuralterapi) 1981 - 2016.

- Drevet en alternativmedisinsk smådyrklinikk (vesentlig akupunktur,

men også homeopati, osteopati, urteterapi, antroposofisk terapi og

neuralterapi) i Sandefjord i perioden 1982 - 2015.

- Drevet alternativ behandling av hest på Jarlsberg travbane (vesentlig

akupunktur) i perioden 1985 - 2011.

- I perioden 2004-2011 drevet en kombinert menneske – hest –

smådyr- klinikk (vesentlig akupunktur, men også homeopati,

osteopati, urteterapi, antroposofisk terapi og neuralterapi) i Ramnes .
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- organisert diverse akupunktur-kurs, en verdenskongress i veterinær

akupunktur og ett nasjonalt (NVH) og ett internasjonalt

utdannelseskurs i veterinær akupunktur.

- Har vært benyttet som foredragsholder på mange internasjonale

kongresser i alternativ medisin. Dessuten på lokale kurs i Norge, USA,

Canada, Tyskland, Sverige, Danmark og Italia.

- Har fått reisestipend fra Norsk Veterinærforening i 1983 for å studere

akupunktur i Frankrike.

- Har fått bevilgninger fra Norsk Kreftforening for å forberede et større

klinisk forsøk angående alternativ behandling (akupunktur) av kreft i

1999.

- Driver en skole i alternativ (holistisk) veterinærmedisin ”SSHH” siden

2003-2014. Den har uteksaminert 250 elever.

- Drevet eget forlag siden 1997, utgitt 14 bøker.

Driver en omfattende kreftforskning.
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