Drömhelg och årsmöte på zoom 13 och 14 mars 2021
Drömgruppsforum inbjuder till en helg med drömarbete enligt Montague Ullmans metod. Vi arbetar
med drömmar i grupp och använder den digitala plattformen zoom. Möjlighet för ledarträning och
grupp för engelsktalande deltagare kommer att finnas.
Instruktion: Du behöver en dator/telefon med mikrofon och kamera, bra nätverk/wifi och en tyst
plats att vara på. Mer information och en länk till kurshelgen på zoom kommer ca en vecka innan
drömhelgen.
Möjlighet att öva sig i zoom-användning ges 4 mars kl. 1800.
Program:
Lördag 13 mars
0900 - 0930 Introduktion
0930 - 1200 Drömgruppsarbete pass 1
1600 - 1700 Årsmöte för Drömgruppsforum
Söndag 14 mars
0900 - 0930 Reflektioner
0930 - 1200 Drömgruppsarbete pass 2
1330 - 1600 Drömgruppsarbete pass 3
Pris: Gratis för medlemmar i Drömgruppsforum. Medlemskap kostar 250 kr och betalas till
pg 4015954-3.
Anmälan: per mail senast 28 februari till Marie Welin: marie@dromgruppsforum.se. I anmälan ska
anges önskemål om drömgrupp dvs vanlig drömgrupp, ledarträning eller engelsktalande.
Frågor: kan ställas till Marie Welin på marie@dromgruppsforum.se och Anders Omstedt
ordforande@dromgruppsforum.se.

Varmt välkomna önskar vi i styrelsen för Drömgruppsforum!

Invitation to a dream group meeting on internet 13 and 14 March 2021

The Swedish Dream Group Forum invites to a weekend with working on dreams according to the
Montague Ullmans method. The number of participants are limited and the language will be in
English. The internet platform will be Zoom.
Instructions:
A Zoom link will be mailed the week before the meeting.
Program:
Saturday 13 mars
0900 - 0930 Welcome and introduction
0930 - 1200 Dream group session 1
1600 - 1700 Annual meeting for the Swedish Dream Group Forum (in Swedish)
Sunday 14 mars
0930 - 1000 Comments and reflections
1000 - 1230 Dream group session 2
1330 - 1600 Dream group session 3

Price: Free for member in The Swedish Dream Group Forum. Join as member through 250 SEK
that should be paid to pg 4015954-3, IBAN-number: SE26 9500 0099 6034 4015 9543, BIC:
NDEASESS.
Registration: through email not later than 28 February to Marie Welin:
marie@dromgruppsforum.se. Questions: to Marie Welin marie@dromgruppsforum.se or Anders
Omstedt ordforande@dromgruppsforum.se.

Welcome!

