Välkommen till drömgruppshelg och
årsmöte i Stockholm 12-13 mars 2022
Drömgruppsforum bjuder in till en drömgruppshelg den 12–13 mars. Vi hoppas att vi kan
ses fysiskt i Stockholm och kommer att följa gällande rekommendationer. Helgen sker i
samarbete med Sensus Studieförbund, varför vi kommer att vara i deras fina nyrenoverade
lokaler på Medborgarplatsen i Stockholm.
Om smittläget skulle försämras finns det givetvis risk att vi får ställa in med kort varsel och i
så fall kommer vi att erbjuda drömgruppsarbete via ZOOM. Även vid sent återbud p.g.a
sjukdom betalas hela anmälningsavgiften tillbaka. Sista anmälningsdag är 28 februari. Vi
kommer att hålla er uppdaterade via mejl om det sker förändringar.
Vi kommer att ha tre olika drömgrupper:
1. Blandad grupp – passar både dig som har erfarenhet av drömgruppsarbete och dig som är
nybörjare. Gruppen leds av två diplomerade drömgruppledare.
2. Självständig grupp - för dig som har erfarenhet av att delta och leda drömgrupper. Ni turas
om att leda drömgruppsarbetet i gruppen
3. Ledarträningsgrupp – för dig som har lång erfarenhet av drömgruppsarbete enligt Ullmans
metod och som har eller vill leda egna drömgrupper. Ni turas om att leda drömgruppsarbetet,
ge och få feedback och lära dig mer. Gruppen leds av våra erfarna lärare.

Varmt välkomna!

PLATS
Sensus Studieförbund Stockholm-Gotland, Medborgarhuset, Medborgaplatsen 4, plan 7.

PROGRAM
Lördagen den 12 mars
Kl. 9.30-10.00
Kl. 10.00-12.15
Kl. 12.15-13.30
Kl. 13.30-16.00
Kl. 16,15-17.15
Kl. 17.30-19.00
Kl. 19.00

Drop in, Kaffe eller te med smörgås
Drömgruppsarbete, pass 1
Lunch i egen regi (det finns massor med restauranger i olika prisklasser i
närheten)
Drömgruppsarbete, pass 2
Stadsvandringen Siden på Söder med berättelser runt Almgrens
Sidenväveri, se https://www.kasiden.se/siden-pa-soder/
Samling med tilltugg i Stora Konferensen och kl 18.00 startar årsmötet.
Middag på restaurang i närheten

Söndagen den 13 mars
Kl. 9.30-11.45
Kl. 11.45-13.00
Kl. 13.00-15.15
Kl. 15.30-16.00

Drömgruppsarbete, pass 3
Lunch i egen regi
Drömgruppsarbete, pass 4
Fika och avslutning

ANMÄLAN
För att vi ska kunna planera önskas anmälan senast 28 februari 2022 till
marie@dromgruppsforum.se. I samband med anmälan vill vi veta:
•
•
•
•
•

Namn och personnummer (helgen kommer att registreras som en studiecirkel)
Vilken grupp du önskar tillhöra. Om du vill delta i ledarträningsgrupp ange tidigare
drömgruppserfarenhet.
Om du vill delta på stadsvandringen på lördagen
Om du vill delta på den gemensamma middagen på lördag kväll
Eventuella allergier avseende smörgås och fika

AVGIFT
Kursavgiften är 800 kr för medlemmar, 1050 kr för övriga (medlemskap för 2022) och betalas till
PG 40 15 954 - 3 Drömgruppsforum. I priset ingår fika på lördagen och
söndagen, samt stadsvandringen på lördagen. Luncher och middag
betalas av respektive.

ÄN EN GÅNG VARMT VÄLKOMMEN!
STYRELSEN FÖR DRÖMGRUPPSFORUM

