Med detta brev vill vi i styrelsen för Drömgruppsforum önska alla våra medlemmar
många sköna sommardagar med tid för avkoppling och inspiration!
Tyvärr har vi måst ställa in de båda drömkurserna på Tjörn p gr a för få anmälningar.
Vi kommer att under året försöka hitta ett annat, ev billigare kursalternativ för nästa
sommar och återkommer förhoppningsvis med mer information till hösten.
Även kursen Embodied Imagination, som Ingrid Blidberg har initierat, måste tyvärr
ställas in, eftersom kursledaren Robert Bosnak inte kan komma. Mer info om denna
kurs finns på hemsidan. Däremot ordnar Ingrid och hennes kollega Per Nordin en
kortare version av kursen. Det blir under tre dagar i augusti. Ingrid är mycket
angelägen om att få kontakt med alla er som tidigare visat intresse för Embodied
Imagination. Ni når henne på: ingrid.film@gmail.com.
Finns det några av er som tog kort under vår drömhelg i mars på Wendelsbergs
folkhögskola? I så fall vill Anders Omstedt väldigt gärna att ni skickar era foton till
honom, så att vi kan ta med dem i nästa nummer av vårt medlemsblad Drömdialog,
som utkommer i början av nästa år.
anders.omstedt@marine.gu.se
Inför nästa nummer av Drömdialog vill vi gärna få med bidrag från er medlemmar om
era drömmar! Skriv ett textförslag på 1-2 sidor om vad en eller två drömmar har
betytt för dig och skicka tillsammans med ev bild till Anders Omstedt, som håller i
trådarna.
Boka in höstens drömhelg, som blir i Växjö, 8-9 oktober. Vi börjar som vanligt på
lördag morgon 9.00 och slutar på söndag 16.00. Vi håller till i centrum, i S:t Lukas
lokaler. Ordna själv med övernattningen! Kursavgiften är 450 kr för medlemmar och
700 kr för icke-medlemmar. Under sensommaren kommer närmare info om helgens
innehåll, anmälan och betalning!
Många av er har ännu inte betalat medlemsavgiften för 2016! Den är 250 kr och sätts
in på pg 401 59 54 – 3 Drömgruppsforum. Kom ihåg att skriva ditt namn! Skulle
någon vara osäker på huruvida ni har betalat eller ej, så kan ni maila vår kassör
Ingegerd Brändström: ingeb@kth.se
Styrelsen för DGF/Elisabet Tärneberg, ordförande

