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VÄLKOMNA TILL HÖSTENS DRÖMHELG 18-19 okt 2008
Lokal: S:t Lukas mottagning, Hornsbruksgatan 28. Stockholm.
Se bifogat kursprogram

Ta gärna med nya intresserade, även icke medlemmar är välkomna.
Pris för hela helgen är endast 950 kr för medlemmar och 1.050 kr för icke
medlemmar.

Årsavgiften till föreningen är 250 kr. Av denna summa är 75 kr
medlemsavgift och 175 kr serviceavgift. Betala till pg. 4015954-3. Glöm inte
att uppge namn och adress och meddela Kristina Johansson om du bytt
adress.

Skriv gärna till oss i styrelsen .
Ordförande: Gunnar Sundström, Göteborg. sundhulth@hem.utfors.se
Vice ordförande och utbildningsansvarig: Kerstin Andersson, Växjö.
kerstin.andersson1@swipnet.se
Sekreterare: Anki Kihlström Goldkuhl, Göteborg. ann-katrine.kihlstrom@comhem.se
Kassör: Kristina Johansson, Stockholm. mkristinajohansson@telia.com

Glöm inte att gå in på vår hemsida: www.dromgruppsforum.org.se

där hittar du händelsekalender och mycket annat intressant.
Du kan även hitta tidigare nummer av Drömdialogen där.

Red. Kerstin Ljungh Bondegatan 65B 116 34 Stockholm tel. 08-676 00 91
kldreams@gmail.com

Monte - till minne.
Lördagen den 7/6 lämnade Monte livet. Han hade två dagar
innan drabbats av en stroke. Han var inte ensam, när det
hände. Två vänner från Schweiz var på besök och kunde
hjälpa honom till sjukhus och stannade hos honom de första
timmarna. Två av hans tre barn fanns vid hans bädd , liksom
livskamraten Judy. Han var omsluten av de sina tills han
slutade att andas.
Monte hade redan under påsken en lindrig stroke, som han
ganska snart repade sig ifrån. Jag talade med honom i telefon
strax efter. Han förklarade då humoristiskt att han fortfarande
kunde tala engelska, han kände att det var dags att pensionera
sig men han ville gärna ta emot en svensk grupp. Några
veckor före sin död fick jag ett mail från honom, där han
inbjöd oss till sin 92-årsdag 9/9. Jag hade börjat planera för
detta och funnit att det fanns intresserade och också meddelat
honom att det skulle komma en grupp. Detta gladde honom
mycket. Sista kontakten hade vi ett par dagar före hans död.
Det känns nu väldigt bra att han fick dö med förhoppningen,
att vi ytterligare en gång skulle åka till Ardsley. Han var
verkligen helt och fullt i livet fram till sin död.
Jag har redan tidigare i samband med hans 90- årsdag skrivit
om hans professionella liv och hans vetenskapliga meriter.
Nu vill jag fokusera på människan Monte.
Jag träffade honom första gången 1980. Jag hade hört talas
om honom och hans drömgruppsmetod och fick möjlighet att
bjuda honom till Sankt Sigfrids Sjukhus, där jag då arbetade,
dels för tre dagars arbete med personal där, dels för en
vidareutbildningskurs med föreläsningar och grupparbete
med deltagare från hela landet. Jag skulle möta honom vid
tåget kvällen innan och var orolig för hur jag skulle finna
honom. Det var onödiga bekymmer. En liten man med två
tunga väskor kom leende fram till mig och sa:” Hello, I am
Monte”. Denna enkelhet var så typisk för honom. Hans
ödmjuka, respektfulla, humoristiska sätt kom fram både i
drömarbetet och privat. Hans förmåga att få kontakt med
andra människor var otrolig. Han kunde dessutom få den
människa som han mötte, att känna sig värdefull. Jag tror att
alla som träffat honom upplevde honom som en verklig vän.

Montes fru Janet dog för några år sedan. De hade då levt ihop
i 60 år. Han beskrev sitt sorgearbete i en artikel om sina
drömmar efter hennes död. Efter en tid träffade han Judy,
som varit en källa till stor glädje för honom hans sista år.
En av de sista gångerna vi talades vid, berättade han stolt att
han fått ett barnbarnsbarn.
Drömmare i hela världen delar familjens sorg. Vi minns
honom med stor tacksamhet. Låt oss hedra honom genom att
förmedla det vi fått av honom till så många som möjligt.
Kerstin Andersson

Bästa medlemmar i Drömgruppsforum
Många av er har redan nåtts av budet om Monte Ullmans bortgång. Han avled den 7e juni i
sviterna av en stroke. Han hade fått en stroke tidigare under våren, vilket han klarade bra, han
hade fått komma hem efter något dygn och han fortsatte med en gång att arbeta på sitt senaste
projekt att skriva en bok om drömmar och’…the Implicate order’. Sedan fick han dock en
andra stroke i början av juni som han inte vaknade från.
Det var förstås mycket omtumlande att få ta del av, och jag fylldes av sorg och saknad.
Men när den första reaktionen hade lagt sig kände jag faktiskt också glädje och tacksamhet
över vad jag, vi, fått av Monte under åren som gått.
Det är som en djup källa, eller rättare sagt, Monte visade oss hur vi med drömarbetets hjälp
kan hämta liv, kunskap och klokhet ur den djupa källa som vi alla har inom oss. Detta är
något mycket värdefullt att få föra vidare till fler människor.
Den årliga konferensen som IASD, The International Association for the Study of Dreams,
anordnar, var i år i Montreal, Canada, 8-12 juli.
Jag var där, och konferensen kom till stor del att präglas av Montes bortgång. Det hölls
minnesstunder, och flera som stått Monte nära, som Judy Gardiner, Wendy Pannier, Robert
van de Castle, berättade om sina erfarenheter av att ha arbetat och levt med honom.
Jag hade möjlighet att visa Ingrid Blidbergs film ’Fånga drömmen’, om Monte och hans
metod. Filmen och diskussionen efter var mycket uppskattad. Jag berättade även om Montes
engagemang i Sverige. Jag tror att det också uppskattades.
Jag menar att vi har många möjligheter att bevara och föra Montes tankar vidare i vår del av
världen. Jag vågar säga att vi i Sverige har en stabil och välfungerande organisation,
Drömgruppsforum, som gott kan axla den uppgiften Vi har också på senare år fått se hur det
vuxit upp energiska syskonorganisationer i Danmark och Finland. Det bedrivs även
drömgruppsarbete i Norge, både av norrmän och dit-resta medlemmar från vårt svenska
Drömgruppsforum.
Här i Sverige möts vi närmast i Stockholm på vårt höstmöte i oktober, för att arbeta med
drömmar och umgås med varandra.
Jag vill här också berätta om ytterligare en möjlighet att föra ut Montes och vårt sätt att arbeta
med drömmar i grupp – nu är det bestämt att vi kommer att arrangera en konferens i Göteborg
till våren. I samarbete med de lokala nordiska drömgruppsföreningarna och de europeiska
organisationerna av IASD kommer Drömgruppsforum att den 6e - 8e mars 2009 hålla

Dreams in a Changing Society

3rd International Conference of the Nordic and European Network for the Study of Dreams

Evenemanget kommer att ske samma helg som vi har årsmöteshelg i Drömgruppsforum. Det
innebär att vår vanliga årsmöteshelg blir annorlunda. Vi kommer att ha vårt årsmöte som
bestämt på lördagen, men förhoppningsvis inramat av en mängd spännande och stimulerande
föredrag, workshops och drömgrupper.
Fredag kväll till söndag lunch/tidig eftermiddag håller konferensen på.
Platsen ska vara i Göteborgs Psykoterapi Instituts lokaler, Vasagatan 16. Det är ett gammalt
hus centralt i Göteborg med gott om plats för en konferens med 50 – 100 personer.
Tanken är som brukligt att det ska vara en lågbudget-konferens – pris ca 1.200:- för
medlemmar i någon av de deltagande organisationerna, och då ingår också fredags-entré,
kaffe, mackor, lunch lördag och middag lördag kväll i GPIs lokaler.

Konferensens språk kommer att vara engelska.
Sannolikt kommer vi även att erbjuda grupper på det egna språket.
I detta utskick medföljer formulär, ’Call for presentations’. Om du vill bidra med ett föredrag
eller workshop, drömgrupp, etc., kan du fylla i det och skicka till undertecknad,
sundhulth@hem.utfors.se
Om du inte har tillgång till Internet är adressen
Gunnar Sundström Paradisgatan 26 c 413 16 Göteborg.
Formulären ska finnas tillgängliga på Drömgruppsforums hemsida inom en snar framtid.
Inkomna förslag skickas ut till en programgrupp som går igenom och sätter samman ett
konferensprogram. Ytterligare svenska medverkande i programgruppen är Ingrid Blidberg
och Birgitta Notini Erlandsson.
Detta är det sista numret av Drömdialog med Kerstin Ljungh som redaktör. Det är ännu inte
helt klart vem eller vilka som kommer att ge ut nästa nummer. Eventuellt en redaktionsgrupp i
Västsverige. Finns det någon i föreningen som skulle ha lust att vara redaktör – själv eller i
grupp – så slå en signal till undertecknad.
-Kerstin, ett stort tack till dig för ditt arbete och engagemang!
Som ni kan se i protokollet från föreningens årsmöte, har vi nu en ny styrelse:
Kerstin Andersson, Kristina Johansson, Anki Kihlström-Goldkuhl, Elisabeth Lindström,
Gunnar Sundström, Erland Svenungsson.
Jag vill också hälsa två nya medlemmar välkomna: Marianne Arvidsson och Birgitta Rydberg.
Göteborg, augusti
Gunnar Sundström
ordförande

Kära läsare.
Jag lämnar nu med varm hand över ansvaret för Drömdialogen till någon villig redaktör och
vill gärna hjälpa den som anmäler sig att komma igång med nästa nummer.
Stockholm den 22 augusti 2008
Kerstin Ljungh
PS. De som vill köpa Ingrid Blidbergs film om Monte och hans metod kan maila till henne på

ib@filmochkonsult.se Kostnad 150 kr + frakt.

Verksamhetsberättelse
Drömgruppsforum
2007
Styrelsen för Drömgruppsforum får härmed lämna berättelse över verksamhetsåret 2007.
Årets styrelse har bestått av Gunnar Sundström, ordförande, Kerstin Ljungh, vice ordförande
och redaktör för Drömdialog, Anders Omstedt, sekreterare, Elisabeth Lindström, kassör,
Kerstin Andersson, ansvarig för utbildningsfrågor och Bodil Eklöf.
Föreningens utbildningsutskott som utöver Kerstin Andersson har bestått av Pia EkstedtHäggblom, Marianne Hagbarth och Ann Malmqvist, har träffats på telefonmöten under året .
Styrelsen har utöver ett konstituerande möte träffats vid tre tillfällen under året.
I anslutning till årsmötet i mars hade vi drömgruppsverksamhet och utbildningsgrupper för
drömgruppsledare.
Vid Ljungskileveckan efter midsommar som arrangerades av S:t Lukas i Göteborg i
samarbete med Drömgruppsforum hade föreningen en grupp för ledarträning.
Föreningen hade ett kreativt höstmöte i Stockholm i oktober.
Deltagarna fick då möjlighet att ta del av en provvisning filmen som presenterar Montague
Ullman och hans arbete med drömmar i grupp.
En drömgruppsledare godkändes under året, Georgina Torén och en handledare, Birgitta
Notini-Erlandsson.
Föreningen hade vid årsskiftet 2007/8 etthundrafyra (104) medlemmar, varav två
hedersmedlemmar.
Göteborg 5/3 -08
Styrelsen för Drömgruppsforum/

Gunnar Sundström,
Ordförande

DRÖMGRUPPSFORUMS DRÖMHELG I STOCKHOLM 18 – 19 OKTOBER 2008.
OBS! S:t Lukaslokalen flyttad ett stycke längre bort(se nedan)
Välkommen till en givande drömhelg i Stockholm.
Även icke medlemmar är varmt välkomna.
Vi erbjuder deltagande i olika slag av grupper beroende på tidigare erfarenheter enligt följande:
1. Nybörjargrupp
2. Drömgrupp för något erfarna
3. Ledarträning (förberedelse: läs Montague Ullman: Att förstå drömmens språk)
4. Självständig grupp utan ledare. Endast för utbildade.
Pris: 950 kr för medlemmar; 1050 kr för icke medlemmar ( grupperna 1, 2 och 3 )
300 kr (grupp 4)
Program
Lördagen
09.00-09.30
09.30-12.45
12.45-14.30
14.30-18.00

Samling med kaffe
Drömgruppsarbete
Lunchpaus – lunchen intages enligt tycke och smak på något närbeläget matställe.
Drömgruppsarbete med kaffepaus.

Söndagen
09.00-12.00
12.00-13.00
13.00-15.30
15.30-16.00

Drömgruppsarbete med kaffepaus
Lättlunch (ingår i priset)
Drömgruppsarbete
Avslutning

Lokal: S:t Lukas mottagning, Hornsbruksgatan 28 (intill 7-Eleven, T-bana Hornstull)
Förslag på logi
Vandrarhem Zinkensdamm tel.08-616 81 00
Långholmen tel.08-720 85 00
af Chapman tel.08-463 22 66
Upplysningar: Kerstin Andersson, tel 0470 –711 258
Bindande anmälan senast 26 /9 2008 till: Kerstin Andersson, Lyckestigen 7, 352 45 Växjö
Email: kerstin.andersson1@swipnet.se
Kursavgiften insättes samtidigt med anmälan på postgiro 401 59 54 – 3 Drömgruppsforum
c/o Kristina Johansson. Glöm inte skriva ditt namn.
Nästa kurs i samband med årsmötet 7 – 8 mars 2009. Plats: Göteborg.
Talong
Jag anmäler mig och inbetalar samtidigt kursavgiften. Önskar deltaga i grupp nummer :........
Namn:________________________________
Adress:__________________________________
Tel.______________

E-mail:___________________________________

