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När jag ser tillbaka på de tankar jag formulerade i mitt förra ordförandebrev i DIALOGEN ser jag att vår målsättning att ha en levande
kontakt med medlemmarna gett resultat.
Rapporterna från drömgruppsledare ute i landet, som presenterades i
förra numret har varit uppskattade och lett till nya frågor, tankar och
åsikter. Inte minst är det intressant att ta del av de drömgruppsaktiviteter som finns.
Allt fler initiativ kommer också om hur vi kan synas på hemsidor,
Face-book* och andra kontaktytor på nätet. Det borde kunna locka
både fler och yngre drömmare till vår förening.
En medlem, Torun Tornesel berättar i detta nummer om hur hon
arbetar med drömgrupp på Skype.
Ingrid Blidberg lockar oss till ön Lendas i Grekland i september, för
att arbeta med drömmar i underbar miljö. Platsen är laddad med myten om Asklepios, som vi får lära oss mer om i hennes inlägg.
I mars hade vi drömhelg och årsmöte i Göteborg. Höstens samling i
oktober kommer att vara i samma stad. Så har det blivit och 2011 var
båda mötena i Stockholm.
Nu är det hänryckningens tid. Sommar. En tid för avkoppling och
rekreation och därmed stor sannolikhet att komma ihåg många
drömmar. Det innebär också kurs i Ljungskile med drömgrupper och
ledarträning veckan efter midsommar. Jag ser fram emot att medverka för första gången.

HA EN SKÖN SOMMAR!
Anki Kihlström Goldkuhl
Ordförande

* http://www.facebook.com/groups/dromgruppsforum/
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Vårens drömhelg i Göteborg 10-11 mars 2012
Vi var ett femtontal medlemmar som träffades för två intensiva dagar
med drömgruppsarbete. Det var högt i tak – både i GPI:s lokaler på
Vasagatan där vi höll till och i alla givande samtal vi fick med varandra. Vårsolen strålade in genom de många fönstren och i min
grupp fick vi flytta på stolar för att inte få solen i ögonen.

Ttrapphuset i GPIs lokaler

Vi blev två grupper. Ledarträningen med Anki Goldkuhl och Birgitta
Notini som ledare, eftersom Kerstin Andersson hade fått influensa
och fått stanna hemma i Växjö, och den andra gruppen under Karin
Roos ledning. Som sista programpunkt under lördagen hade vi vårt
årsmöte. Under söndagen fick ledarträningsgruppen gott om tid att
diskutera metodiska frågor.
Som alltid slås jag av hur unikt drömgruppsarbetet är! Med Ullmans
metod delar vi med oss så mycket vi själva vill av våra liv, våra svårigheter och glädjeämnen här och nu, och får tillsammans söka efter
pusselbitar – lika givande för drömmaren som för oss andra i gruppen. Här kan man mötas utan fasader! En deltagare i min grupp sa
spontant: ” Det är så hög kvalitet på det arbete som görs i drömgrupperna. ”
Elisabet Tärneberg
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Föreningen Pedagogiskt Forum i Stockholm
Pedagogiskt Forum ar en ideell förening som startade för drygt 40 år
sedan.
Syftet med föreningen var att verka för ökad medmänsklighet i skolan. Den vände sig i första hand till pedagoger och erbjöd programkvällar och veckokurser med personlig utveckling som tema.
På 80-talet kom föreningen att inspireras av aktuell drömforskning
och drömarbete i grupp initierat av den amerikanske psykoanalytikern
och drömforskaren Montague Ullman (1916-2008). Ullman hade då
tillbringat två år i Sverige och utbildat blivande terapeuter och i samband med detta utvecklat och lärt ut sin drömarbetsmetod. Flera av
föreningens medlemmar fick glädjen att lära känna både Ullman och
hans arbetssätt då han gjorde årliga Sverigebesök under många år.
Detta resulterade i att föreningens fokus allt mer kom att läggas på
symboler, myter, drömmar och drömarbete i grupp.
Dagens verksamhet består av en helgkurs på hösten med drömgruppsarbete under rubriken Att förstå drömmens språk och äger
rum på en kursgård i rofylld miljö. Dessutom erbjuder föreningen
under vinterhalvåret i Stockholm fyra lördagseftermiddagar med
drömgruppsarbete öppna for medlemmar och andra intresserade.
Föreningens årsmöte avslutas alltid med ett drömgruppsarbete.
Montague Ullmans drömarbetsmetod bygger på en process där
drömgruppen vägleder drömmaren mot en djupare förståelse av
drömmens budskap. Drömmaren behöver hjälp från andra för att
förstå sin dröm. Samtidigt innebär den tydligt strukturerade metoden
att drömmarens integritet i högsta grad respekteras processen igenom.
Föreningen leds av en styrelse som består av sex personer.
Medlemsavgiften, för närvarande 50 kr, täcker kostnader for utskick
till medlemmarna; postgiro 123980-5
Välkommen som medlem om du är intresserad av vår verksamhet.
För Pedagogiskt Forum i Stockholm
Eva Ogden (ordförande) eva.ogden@rudbeck.se
Kerstin Wanngård (kassör) kerstin@wanngård.se

Pedagogiskt Forum inbjuder till helgkurs med drömarbete
Fredag eftermiddag till söndag eftermiddag 5-7 oktober
Breidagård kursgård utanför Uppsala
Se program på Drömgruppsforums hemsida
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oktober 2012

Fånga dina drömmar i Lendas vid Asklepiostemplets fot!
Sommaren 2009 var jag för andra gången i Lendas på Kretas sydkust
för att gå en av de sommarkurser som äger rum där. Vad som lockat
mig tillbaka förutom platsens charm, ortsbefolkningens generositet
och värme, maten och havet, var att man skulle låta sommarens alla
kurser knyta an till Asklepiosmyten.
Jag var mitt uppe i ett arbete med riktat drömarbete där läkeguden
Asklepios spelar en stor roll. Drömterapeuten Robert Bosnak, mitt
arbetes centralperson hade berättat om Asklepiosmyten som ursprunget till den metod jag skulle utforska, Drömarbete för Skådespelare.
Tanken på att komma till Lendas, låna med mig en kamera och filma
inne i grottan dit människor i årtusenden tagit sig för att möta guden i
en dröm för att bli friska, blev alltför lockande. Att arbeta med maskframställning och låta mig ledas av masken, kändes också nytt och
spännande. Argument som dålig ekonomi, sommarhettan som jag
klarar dåligt, bleknade bort.
Jag stannade dessutom en extra vecka och hann utforska resterna av
templet och få en specialguidning av en av de lokala historikerna om
Asklepiostemplets storhetstid. Det blev två fantastiska veckor!

Asklepios och hans dotter Hygiea i helmask, den frivola Monique i halvmask bland Askelpiostemplets ruiner .
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Myten om Asklepios berättar att han föddes för mer än 2 500 år sedan av en jordisk kvinna, Choronis och guden Apollon. När Apollon
fick reda på att Coronis varit otrogen bad han sin syster Artemis att
döda henne. På begravningen såg Apollon att det fanns ett levande
barn inne i den dödas kropp och han tog sin dolk och skar ut barnet.
Så föddes Asklepios.
Apollon lämnade barnet i kentauren Cheirons vård och av honom
lärde sig pojken allt om läkande örter, att jaga och att läka sår. Som
vuxen blev han berömd både för sin läkekonst och sin siarförmåga.
Av en orm lärde han sig senare konsten att väcka döda till liv och
hans berömmelse blev ännu större.
Alla ville få hjälp med att väcka upp sina döda, men Asklepios som
insåg att Hades, underjordens härskare inte skulle tåla att bli bestulen
på de döda och aktade sig för att ägna sig åt detta. När så gudinnan
Artemis kom till honom och bad om hjälp, gick han henne till mötes.
Hades blev rasande och vände sig till Zeus, som skickade iväg en blixt
som dödade Asklepios. Zeus lät dock Asklepios bli en stjärnbild som
bär på den läkande ormen. Så blev han helandets gud.

Ann-Sofi Noryd guidar i Asklepiostemplets ruiner, hon tar oss också upp
på Lejonklippans topp för att möta solen.

Asklepioskulten har utövats runt Medelhavet sedan 700 f Kr och i
Lendas i 2500 år.
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I Lendas fanns källvatten och skydd, tack vare Lejonklippan. Därför
blev Lendas huvudstaden Gortys naturliga hamn. Hit kom alla som
sjövägen skulle besöka huvudstaden och delta i kulten för att bli friska av Asklepiosoraklet. Lendastemplet hade gott rykte och handeln
blomstrade. Hospital och bosättningar fanns hela vägen ner från
tempelplatsen till vattnet.
Kulten kombinerades med festivaler, man tävlade i musik, teater och
idrott. Även idag återvänder människor hit för att dricka vattnet från
samma källa, bada, återhämta sig, delta i kulturaktiviteter och bli förnyade till kropp och själ. Fiskebyn Lendas har bevarat sin småskalighet och enkelhet, där är skönt att vara.

HÖSTKURS den 23 – 30 september
för dig som vill förlänga sommaren i Lendas!
I september i år kan man resa till Lendas för att arbeta med drömmar
i grupp enligt Montague Ullmans metod. Ann-Sofi Noryd, som varit
med om att bygga upp kulturcentrat i Lendas har utökat kursverksamheten till att omfatta både vår och höst. Hon har inbjudit mig att
leda en drömgrupp under tiden 23 – 30 september. Samtidigt kommer Bodil Bendixon och Ann-Sofie att leda en stor grupp som sjunger och vandrar i bergen. I drömgruppen med max 10 deltagare, nöjer
vi oss med smärre planerade utflykter och mjuk uppvärmning varje
morgon, men välkomst- och avskedsmiddagen äter vi tillsammans
med sång och vandringsgruppen.
Jag ser fram emot att återvända till Lendas i slutet av september när
höststormarna börjar ryta här hemma, när Medelhavet fortfarande är
varmt och den värsta middagshettan lagt sig. Att arbeta med drömmar vid Asklepiostemplets fot måste vara den bästa tänkbara platsen
på jorden! Jag hoppas att vi blir många, både nybörjare och erfarna
drömmare som kommer till Lendas med mig för att ta del av drömmarnas helande kraft, njuta av sol, bad och varandra!

Varmt välkomna!
Ingrid Blidberg
Faktakälla: www.lendasoasen.se/myt-historia
Information om kursen:
http://www.lendasoasen.se/kurser/utvecklas-med-drommar
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Mer om Asklepios - från ett museibesök
På Bohusläns Museum i Uddevalla har man nyligen haft en utställning med rubriken Psykets historia.
Inre rum/Stiftelsen Gyllenkroken. ( www.inrerum.com )
Där fanns inslag om drömmar.

”I det forntida Egypten användes ibland sömnterapi och drömtolkning för att bota ett sinne som blivit överfullt. I drömmen kunde man
också möta en gud som med sin uppenbarelse helade det sjuka.
Från det antika Grekland: Själen eller sinnet var under antiken något
som gudarna hade makt att påverka. Samma gudar som orsakade
galenskap kunde man också vända sig till för att helas. Asklepios var
läkedomens gud. Han kunde förstå människor genom drömmar. Ett
av Asklepios tempel fanns i Epidaurus, och dit kom många för att bli
botade, även människor med psykiska åkommor. Sömn och sömnterapi, samtalsterapi, eller att uppleva den omgivande naturen var saker
som rekommenderades för att läka. Att skapa harmoni och balans var
viktigt.”

/Elisabet Tärneberg
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Drömgrupp i Stockholm
Jag har sedan många år en drömgrupp hos mig på Södermalm.
Är av DGF godkänd drömgruppsledare
I höst har jag några platser lediga i gruppen.
Vi samlas varannan måndag klockan 18 då vi inleder med te
och smörgås.
Drömarbetet pågår till ca.20.30.
Höstterminen börjar den 17 september, sedan varannan måndag,
sju gånger till den 10 december.
Kursavgiften är 1.000 kr.
Kerstin Ljungh
Bondegatan 65B
1134 Stockholm
kldreams@gmail.com

Drömgrupp i Lund
Fyra måndagar i november - den 4, 11, 18 och 25
Med start klockan 18.30
Plats S:t Lukas, Möllegatan 17
Pris 500 kr
Drömgruppsledare Sven Hedenrud
Nya och gamla deltagare är välkomna
Anmälan till studieförbundet Sensus
telefon 046 211 79 30
eller till Madeleine.Anderberg@sensus.se

Drömarbete i Stockholm
Spännande drömgrupp söker 2
medlemmar till hösten 2012

Drömgruppsledarträning
i Kristianstad
21 - 22 - 23 september 2012

Vi träffas kvällstid varannan
vecka i centrala Stockholm

Ledare:
Kerstin Andersson
Ann Malmquist.

/Ingrid Nilsson.
Certifierad drömgruppsledare
med lång erfarenhet
inilssonhille@hotmail.com

Se program på
Drömgruppsforums hemsida
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Sundsvall 22-24 augusti 2012
Drömgrupp på Stornäsets Pensionat och Vandrarhem på Alnö
Vi börjar med middag på onsdag kväll vid 17-tiden, har en drömgrupp på kvällen, fortsätter på torsdagen med tre olika pass, med
avbrott för lunch och middag, och avslutar på fredag med ett
drömpass och en lunch vid 12-tiden.
Ullmans metod kompletteras med målning.
Gångavstånd till bad vid havet och unikt växt- och djurliv.
Priset är 840 kr för boende i enkelrum (två nätter)
och färdiglagad mat (2 frukost, 2 lunch och 2 middag).
Anmälan senast den 10 augusti till ingalill8@telia.com
Ingalill Eriksson
Certifierad drömgruppsledare

Höstgrupp med drömarbete i Grekland
I Messiniadistriktet, Kalamata-Koroni.
I slutet av september eller början av oktober.
Billig inkvartering på strandhotell.
Kulturutflykter till gamla antika drömtempel
Anmäl intresse till Ingegerd Hansson-(Baltatzis)
iqhansson@live.se

Skype på söndag morgnar
Drömintresserade inbjudes till drömgrupper via Skype
Drömmare med intresse för Ullmans Drömgruppsarbete välkomnas till
Drömgrupp på söndagar kl 10 eller 11 till 12 eller 13.
Jag leder Drömgruppen via datorn och Skype i Adelaide. Det fungerar
mycket bra att "Skypa" och drömarbeta och jag brukar inte ha kameran på för att skapa ett inre fokus och sjunka in i arbetet.
Vi hörs med jämna mellanrum, var 3:e eller 4:e söndag.
Hör av dig till Torun på jotosoto@hotmail.com så berättar jag mer.
web: ifitwasmydream.weebly.com
Jag välkomnar Drömgruppledare - enligt DGF - till en Drömgrupp med
roterande ledarskap så att vi kan dyka ner i våra drömmar tillsammans.
Ser också fram emot detta som fördjupning och fortbildning i ledarskapet.
Söndagar via Skype, samma tid och email adress som ovan.
Trevliga drömmar och härlig sommar
Hälsar Torun i Adelaide :)
jotosoto@hotmail.com
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Judy B. Gardiner, Lavender, New York 2010
En anmälan av Sven Hedenrud

Många av oss hörde Montague Ullman säga, att vi människor är
som en ocean. Individer är som vågtopparna, men de stora djupen har vi gemensamt, det kollektivt omedvetna.
Vårt arbete med drömförståelse har gett konkret innehåll åt detta
många gånger.
Judy B. Gardiner för mig till nya, hisnande innebörder med sin bok
Lavender (2010). Författaren var nära vän till Montague Ullman, som
hon tackar varmt i sitt förord.
Låt mig säga med en gång att den här boken har skakat om mig ordentligt. Under sin mångåriga drömresa, gåtfull, överraskande, oöverskådlig, behöver Judy hålla sig till en uppmaning hon får i drömmen:
”Ha tålamod. Du ska få veta det du behöver veta.”
Ja, tålamod behöver man kanske ha, när man ger sig in på att läsa den
650 sidor långa texten. Men boken är framför allt spännande, tro mig.
Tidigt har Judy börjat föra drömdagbok, också följt ett råd att göra
enkla teckningar av dröminnehållet i kanten. Hon ser tillbaka i dessa
personliga dokument flera år tillbaka i tiden, upptäcker sammanhang
hon aldrig anat. Successivt leder drömmarna vidare långt utöver hennes egen privata verklighet.
I en serie drömmar visar sig hennes mor, död sedan länge, med groteska motsatser till den välvårdade modern i bardomens prydliga,
ombonade hem. Mamman kommer iklädd rufsig peruk, som sitter
bakfram, har ett deformerat ben eller en köttig rödsvullen potatisnäsa.
Urin på golvet, hela huset en byggplats, eller potatismos smetat ut
över golvet – allt var så bisarrt motsatt verkligheten.
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Det visar sig handla om Moder Jord. Temat blir ännu tydligare, när
Titanic dyker upp gång på gång. Och nu vidtar ett oväntat äventyr.
Ekonomiskt oberoende satsar Judy allt på att förstå och komma vidare. Hon reser till Kanadas östkust, där Titanic gick under.
Drömmar leder henne till orter där hon känner igen den ena
drömbilden efter den andra. Isbergen, den vulkaniska transatlantiska bergskedjan, där man borrar efter olja, riskerna för utflöde av olja, provocerade vulkanutbrott, oanade elektrokemiska
reaktioner – så mycket blir tydligt för henne.
I drömmen får hon insikter och synnerligen avancerade kunskaper i
naturvetenskap, astronomi, geologi, fysik, kemi och hjärnfysiologihon som inte haft vare sig utbildning eller intresse åt det hållet. Det
allra mest förbryllande är hennes kommunikation med fyra mentorer:
läkaren och filosofen Galenos (130 – 201 f. Kr.), astronomen Ptolemaios (85 – 165 e. Kr.), den danskfödde geologen (och prästen) Nicolaus Steno (1638 – 1686) samt kemipionjären Marie Curie (1867 –
1934). Judy blir tvungen att läsa modern vetenskaplig litteratur och
finner bekräftelser gång på gång men framför allt brinner hon av att
ha ett ärende till naturvetare, naturexploatörer och till alla människor.
Lavender heter boken efter ett drömkrypto, som visar sig betyda
lava under. Det är livsfarligt att misshandla Moder Jord.
Boken har många dimensioner. Det skall sägas att den också är en
andlig skrift. En sammanfattning av det ärende hon brinner att få
framföra ger Judy i slutet: ”Andens språk kommer till oss i fragment
som söker sammanhang med varandra. Genom att förstå fragmenteringen i våra drömmar, blir vi medvetna om fragmenteringen av våra
liv. Genom att binda samman olika aspekter på Jorden, får vi en tydligare bild av hur vi förhåller oss till vår planet. När vi gör det, upplever vi både vår litenhet och vår ”helhet” (författarens citationstecken), i denna storslagna design kallad Livet. Genom att förstå hur förbundna vi är med varandra, med Jorden och med Universum i stort –
börjar vi uppfylla vårt syfte: fred och frid, harmoni och enhet. Vi lär
oss att bara genom att knyta ihop de minsta remsorna i dröm och
vakenliv ska vi till slut kunna se hela bilden.”
Tagen av Judys helhjärtade satsning och oerhörda erfarenheter såg
också jag nya sammanhang i mina drömmar. Jag unnar många att läsa
den här boken. Tänk om fler kunde inspireras av den på den farofyllda vägen till Helheten!
En liten kommentar till sist, att fundera över. En recensent skriver
(på bokens baksida):”Det grundläggande behovet i vår tid är att återupprätta vårt DNA:s primat över vår hjärna. Vår genetiska kod är
mer informativ, omfattande och nödvändig än vår osäkert stammande kulturella kod.”
/
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Olika villkor, roller och upplevelser i drömgruppen
Kerstin Andersson och Ann Malmquist i utbildningsutskottet fortsätter
genomgången av vår drömarbetsmetod.
I förra Dialogen poängteras ledarens roll, att upprätthålla de bägge viktiga säkerhetsprincipen och upptäcktsprincipen.
Dessa är inbyggda i metoden, och skapar den trygghet som är förutsättningen för ett bra drömgruppsarbete
Nu granskar och kommenterar Kerstin och Ann drömgruppens uppgift.

I drömgruppen finns en ledare, en drömmare och övriga deltagare.
Alla har olika roller. Ledaren är, dels ledare med ansvar att föra arbetet framåt och ansvar för att skydda drömmaren och drömmen, dels
vanlig deltagare. Drömmaren är huvudpersonen och medelpunkten
under hela grupparbetet. Huvudsyftet är att försöka hjälpa drömmaren att förstå sin dröm. Detta är de övriga deltagarnas uppgift.
Om flera deltagare önskat dela dröm med gruppen, och man inte
kunnat komma fram till ett avgörande vem som skall få presentera sin
dröm, får slumpen slutligen bestämma vem som blir drömmare. Detta kan väcka en viss frustration och besvikelse hos de övriga som inte
får arbeta med sin dröm. En del känner lättnad för att de slipper
exponera sig. Vi har dock märkt att de som i början alltid faller undan
och ger andra platsen, så småningom kan lära sig att stå på sig. Andra
som lätt tagit plats kan lära sig att stå tillbaka. Mer och mer märks en
generositet mot varandra i gruppen. Man upptäcker att man får ut
mycket genom andras drömmar.
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Drömmarens situation är utsatt och sårbar. När hon startar sitt
drömarbete vet hon inte vart drömmen för henne. Därför måste
drömmaren känna sig helt trygg.
Drömmaren skall vara klar över:


att drömarbetet är en frivillig akt



att drömmaren inte behöver gå längre än hon själv vill



att drömmaren har full kontroll från början till slutet av arbetet

Drömmaren kan alltså avbryta vid varje steg i processen.
Efter att ha lånat drömmen kan övriga deltagare känna stor entusiasm
att gå vidare i arbetet. Det kan kännas frustrerande om drömmaren
bryter här, men deltagarna är till för drömmaren och måste acceptera.
Detta kan inte nog understrykas.
I dialogens första fas ställs öppna frågor och drömmaren kan välja att
inte alltid svara. Det är ändå viktigt att ställa frågorna.
Drömmaren kan ta dem som en hjälp att utforska sig själv. Det är
naturligtvis så att om drömmaren kan vara öppen, har gruppen en
större chans att hjälpa till. Om svaret känns alltför privat måste det bli
drömmarens val om hon vill ha hjälp eller vill skydda sin integritet.
För en del deltagare kan det vara frustrerande att all uppmärksamhet
riktas mot drömmaren och på drömmarens behov att få hjälp. Man
kan också bli besviken för att inte få veta om ens egna projektioner
under lånet av drömmen tagits emot av drömmaren.
Det är viktigt att veta att drömmaren inte behöver tala om vad som
hjälpt eller inte Kanske är det så att allt som sägs hjälper drömmaren
vidare då det hela tiden ger upphov till nya tankar och impulser. Det
kan också vara svårt om inte drömmaren omedelbart tar emot en
orkestrering. Men drömmaren är inte skyldig att acceptera allt. Man
erbjuder något men argumenterar inte utan träder tillbaka, om det
inte känns riktigt för drömmaren.
Montes metod att förstå drömmen språk ger lika stor tillfredsställelse
till både drömmare och drömgruppsdeltagare. Att få hjälp att förstå
sin dröm känns lika betydelsefullt som att få hjälpa en annan deltagare att förstå sin dröm. Detta resulterar i en varm, öppen och generös
gemenskap i gruppen som kan kännas unik.

Kerstin Andersson
Ann Malmquist
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Drömgruppsforums styrelse

Anki Kihlström Goldkuhl, Spånkullen 11, 416 77 Göteborg
031 25 91 22
ann-kathrine.kihlstrom@comhem.se/anki@goldkuhl.nu

ordförande

Karin Roos, Faritslöv 5609, 269 95 Båstad
0431 36 54 44
karin_roos@tele2.se

sekreterare

Ingegerd Brändström, Skolgatan 3 B, 17231 Sundbyberg
08 760 05 36
ingegerd.brandstrom@telia.com

kassör

Kristina Johansson, Vackra vägen 10B, 172 40 Sundbyberg
08 717 24 14
mkristinajohansson@telia.com

dialogen

Lars-Åke Grubbström, Floragatan 25 C, 531 36 Lidköping,
0510 202 24
andrum@mullsjo.mail.telia.com
Inga Edwertz, Nedre Solstensvägen 3, 435 31 Mölnlycke
031 88 62 24
ingedz@tele2.se

Du finner denna och tidigare Dialoger samt annan information om
Drömgruppsforum på hemsidan
http://www.dromgruppsforum.org.se/

http://www.dromgruppsforum.org.se/
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Använd dina drömmar
Drömgruppsforum inbjuder medlemmar och nybörjare till
drömarbete i grupp enligt Montague Ullmans metod

Drömhelg i Göteborg 20-21 oktober
Göteborgs Psykoterapiinstitut, Vasagatan 16 Göteborg
Preliminärt program
Lördag 20 oktober
0900
Samling med kaffe
Drömgruppsarbete
0930 – 1245
Lunchpaus. Kaféer och restauranger finns i närheten
1430 – 1630
Drömgruppsarbete
Kaffe
Gemensamt restaurangbesök på lördag kväll för den som så önskar
Söndag 21 oktober
0900 – 1200
Drömgruppsarbete med kaffepaus
Lättlunch. Ingår i arrangemanget.
Drömgruppsarbete
1300 – 1530
Att vara drömgruppledare – diskussion, erfarenheter
1530 – 1600
Gemensam avslutning alla grupper
avgift
Drömgrupper
950:1. Nybörjare
950:2. Erfarna
950:3. Ledarträning – lång erfarenhet
300:4. Utbildade ledare – självständig grupp
Ring gärna vår utbildningsledare Kerstin Andersson 0470 711 258
eller ordförande. Anki Kihlström Goldkuhl 031 259122 om du vill
veta mer.
Anmäl dig senast 23 september till
i.kerstin.andersson@comhem.se eller
ann-kathrine.kihlstrom@comhem.se
Eller per brev, Kerstin Andersson, Lyckestigen 7, 352 45 Växjö.
Skriv drömgrupp samt namn, adress, telefon och e-post
Eller per telefon 0470 711 258
Betala avgiften senast 8 oktober
till pg 401 59 54–3 Drömgruppsforum.
Vi betalar tillbaka avgiften vid sjukdom.
Under drömhelgen når du oss på 0730 641 258 Kerstin Andersson
och 0706 222 506 Anki Kihlström Goldkuhl
Välkomna! Vi hoppas på stor uppslutning

http://www.dromgruppsforum.org.se/

Stadgar för föreningen
DRÖMGRUPPSFORUM
Antagna vid årsmöte 13/4 1991, reviderade vid årsmöte 20/3 1999, 29/4 2000 och 13/3 2005.
Målsättning
1 Sprida kunskap om drömmar och drömmars betydelse samt med självupplevt drömarbete
som grund bevara och utveckla professor Montague Ullmans metod för drömarbete i grupp.
2 Förmedla föreläsare och drömgruppsledare.
3 Verka för utbildning och fortbildning av drömgruppsledare.
Medlemskap
Rätt till medlemskap i föreningen har var och en som delar föreningens målsättning.
Säte och firmatecknare
Föreningen har sitt säte i ordförandens hemort.
Firmatecknare utses av styrelsen.
Styrelse
Styrelsen består av sex ledamöter. De väljs för två år i taget av årsmötet. Styrelsen
konstituerar sig själv, förutom ordföranden, vilken väljs av årsmötet. Varje år väljs hälften av
antalet ledamöter. Ordföranden väljs årligen. Med undantag av ordföranden maximeras
mandattiden till tre perioder, d.v.s. sex år i en följd.
Styrelsen kan till sig adjungera ytterligare ledamöter vid behov. Styrelsen är beslutsför när
fyra ledamöter är närvarande.
För drömgruppsledarutbildning utser styrelsen lärare och fastställer utbildningsplan.
Årsmöte
Årsmöte hålls före april månads utgång.
Årsmötet utser en valberedning, bestående av tre medlemmar. Valberedningen ska senast den
1 mars ha inkommit med nomineringsförslag.
Kallelse till årsmöte ska utsändas till medlemmarna senast fyra veckor i förväg.
Motionsrätt tillkommer varje föreningsmedlem. Motioner som ska behandlas vid årsmöte ska
inlämnas skriftligen till styrelsen före den 1 februari.
Dagordning vid årsmötet
1 Mötet öppnas av styrelsens ordförande.
2 Fråga om mötet blivit behörigen pålyst.
3 Val av ordförande och sekreterare för mötet.
4 Val av två justeringsmän.
5 Styrelsens årsberättelse, innefattande ekonomisk redovisning.
6 Revisionsberättelse.
7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för närmast förflutna kalenderår.
8 Fastställande av balansräkning.

9 Fastställande av årsavgift.
10 Fråga om arvode till styrelse och revisor.
11 Val av ordförande.
12 Val av övriga ledamöter i styrelsen samt suppleant.
13 Val av revisor.
14 Val av valberedning.
15 I stadgeenlig tid inkomna motioner.
16 Övriga frågor.
Räkenskaper
Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari 31 december.
Styrelsen ska årligen, senast den 15 februari lämna föreningens räkenskaper till revisor.
Revisionsberättelsen ska föreligga klar senast den 15 mars.
Föreningens räkenskaper granskas av en revisor som utses av årsmötet för tiden fram till nästa
årsmöte.
Beslutsfattande
Alla frågor på årsmötet avgöres genom öppen omröstning och enkel majoritet. Vid lika
röstetal vinner den mening ordföranden företräder.
Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kan endast ske efter lika beslut vid två på varandra följande
ordinarie årsmöten.
Föreningens upplösning
Beslut om föreningens upplösning är inte giltigt med mindre än att
1 Samtliga medlemmar förenat sig härom, eller
2 Beslut härom fattats vid två på varandra följande årsmöten.
Om disposition av tillgångarna beslutas med enkel majoritet vid sista årsmötet.

