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Styrelsens arbete
Som ny ordförande i Drömgruppsforum känns det roligt att inleda
med att ge ut Dialogen. Och den nya styrelsen hoppas förstås på just
dialog med medlemmarna.
Vi fokuserar nu i första hand på basverksamheten i föreningen.
Vi planerar att ge ut Dialogen två gånger per år, i pappersformat. För
övrigt kommer vi att meddela oss via e-post. Dock, de medlemmar
som inte angett e-postadress får all information med vanlig post även
fortsättningsvis.
Drömhelgerna i mars och oktober innebär betydelsefulla möten och

drömmande för oss alla, men utveckling innebär också att tänka vidare kring programmet vid dessa tillfällen för att fånga intresset hos nya
drömmare.
Vid både jubileumskonferensen på Lidingö i höstas och nu senast på
marsmötet hade vi en programpunkt som erbjöd möjligheter att diskutera ledarskap, metod och svårigheter som kan uppstå i en drömgrupp. Detta har varit uppskattat och kanske är det meningsfullt att
ha en liknande programpunkt för nybörjare, men då med fokus på att
presentera metoden.
En viktig målsättning är att rekrytera nya medlemmar till föreningen.
Det finns flera sätt, men det mest framgångsrika kanske ändå är, att vi
som är engagerade berättar om drömgruppsarbete för människor vi
möter i olika sammanhang.
Genom Ljungskileveckan under försommaren hoppas vi också kunna
väcka intresse för fortsatt drömmande hos dem som deltar.
Föryngring! Kerstin Andersson brukar påminna mig om värdet av att

tänka på det. Visst måste det vara möjligt. När vi började arbeta i
drömgrupp med Montague Ullman, Monte, på 70-talet var vi alla
under 30.

Drömarbete i grupp bidrar ju i så stor utsträckning till att komma
bakom fasader, beteende och teknik. Det är hälsobefrämjande att
vara i kontakt med berättelsen om oss själva och även andras livsberättelser. Det är ju innebörden i att med värme och respekt borra
sig djupare och djupare in i en dröm.
Fredsbefrämjande sade Monte och fantiserade om att ha drömgrupp
med amerikanska parlamentet.

Anki Kihlström Goldkuhl
ordförande
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Tankar efter Drömgruppsforums 20-årsjubileum
Tack alla som bidrog till att göra Drömgruppsforums 20-årsjubileum
minnesvärt flera år framåt – tack till föredragshållare, workshopsledare, drömgruppsledare, arrangörer, engagerade deltagare!

Vägen till
Lidingö
konferens och
utbildningscenter
fångad i vinterdräkt
vid planeringen av
jubileet

Jag vill tro att vi alla fylldes av inspiration och energi under oktoberhelgen på Lidingö.
När jag nu tänker tillbaka kan jag också se jubileet av våra tjugo år
som en hyllning, dels till alla som drömt, arbetat och tillsammans
byggt vårt nätverk här i Sverige, och även som en hyllning till Monte
som en gång kom till Norden med sin dröm.
Jag ser också jubileumsfirandet som en manifestation, ett uttryck för
vår vilja att utforska oss själva och som ett uttryck för vår önskan att
dela erfarenheter med varandra – både som enskilda individer brottandes med våra egna respektive livsfrågor, men också som deltagare i
något större, gemensamt kunskapssökande.
Vi drömmer både ensamma och tillsammans. Jag anser att Montague
Ullmans modell för arbete med drömmar i grupp hjälper oss att inse
detta faktum: Vi är enskilda individer som lever (och drömmer) tillsammans, och som behöver varandra – från vaggan till graven – och
vi har bland annat en mycket speciell förmåga, ett mycket speciellt
språk att kommunicera med oss själva och varandra, drömmens
språk.
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När vi vaknar med en dröm på morgonen kan den vara oss mer eller
mindre angelägen, mer eller mindre tydlig – ofta ’obegriplig’, svår att
greppa. Den kan ibland kännas ha ett omedelbart påtagligt värde, en
påtaglig betydelse som står klar för oss, men väldigt ofta är det först
när vi delar drömmen med någon, eller med några i en drömgrupp
som dess djup kan öppna sig för oss.
Ja, jag tycker att det är mycket som tyder på att det är tillsammans
med andra som vi kan förstå oss själva djupast. Med bland annat
hjälp av gruppens trygghet och vår egen nyfikenhet kan vi gå vidare
och lyfta på lager efter lager, möta oss själva, med vakenhetens språk.
Monte beskrev ofta ingående hur dessa faktorer, trygghet och nyfikenhet, behöver få samspela för att ett lyckat drömarbete i gruppen
ska kunna komma till stånd.
Jag tycker det verkar som att Monte fångade något som går igen livet
igenom - som små barn och äldre vuxna rör vi oss mellan trygga områden och okänd mark, drivna av vår upptäckarlusta. Jag undrar nu
avslutningsvis om det skulle vara möjligt att se vår förening Drömgruppsforum i det ljuset. Föreningen är vår tillhörighet och en trygghet för oss ’drömgruppare’ – den är vår trygga bas som vi kan återvända till och hämta stöd, näring och inspiration från när vi har varit
’där ute’. Det vore fint om vi kunde upprätthålla en sådan egenskap i
Drömgruppsforum – i föreningen kan vi hämta stöd och inspiration
till att föra ut vår kunskap om drömmar – ’Take the dream to the
Society’, som han sa, Monte.
Jag vill nu också passa på att tacka föreningen för att i flera år ha gett
mig förtroendet att vara dess ordförande, och önskar den nya styrelsen och ordförande Anki Kihlström Goldkuhl lycka till.

Gunnar Sundström
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Minnen från Drömgruppsforums 20-årsjubileum 2010
En lördag förmiddag i mitten av oktober var vi ett 50-tal drömvänner
som samlades på Lidingö utbildningscentrum för att delta i Drömgruppsforums 20-årsjubileum. Deltagare från hela Sverige och också
från Finland strömmade till. Vi möttes av en samling gulrappade,
anrika byggnader från början av 1900-talet, omgivna av gräsmattor
och stora träd i höstens sprakande färger. Gula lönnlöv dalade ner
medan vi sökte oss mot ingången, där bysten av P. P. Waldenström
påminde om att denna institution en gång byggdes som Svenska Missionsförbundets skola för utbildning av pastorer och missionärer.
Snart trängdes vi i det trånga kapprummet. Många kända ansikten, det
nickades och hejades. Efter kaffe och smörgås, där jag fick bekanta
mig med några finska deltagare, satt vi bänkade i vår föreläsningssal.
Kerstin Andersson, som varit med från starten och också träffat
Monte många gånger, gav oss föreningens historia. Det var fantastiskt
att få en så personlig och detaljerad redogörelse för hur allt började,
steg för steg. Vem denne Monte egentligen var och varför just vi
”inåtvända” nordbor anammat hans metod med sådan entusiasm.
Två citat från föreläsningen som jag fastnade för: ” Utbildade ledare
ska använda sin utbildning!” , ” Dreaming is a natural healing system.”
Ingalill Eriksson gav oss sedan en inspirerande föreläsning, där hon
satte in drömgruppsarbetet i ett större sammanhang. Terapimetoder
har ofta en tendens att fastna antingen i våra problem i det förgångna
eller bara fokusera på här och nu, ”nuflödet”. Men drömgruppsarbetet är unikt – våra drömmar utgör ett ”nyflöde”, en omtolkning av det
som hänt. Vi får nya drömmar om både gammalt och nytt. Tänkvärt,
tycker jag.
Jag har länge längtat efter att få måla mina drömmar istället för att
bara berätta dem och detta fick jag pröva på under Birgitta Lindsten
Vaskos ledning. Vi var en liten grupp som letade oss upp till folkhögskolans bildsal genom att följa höstlöv som lagts ut i korridorer och
trappor. Med varsitt stort pappersark framför oss och tillgång till
penslar och färgpytsar skred vi så till verket: att måla en dröm eller en
del av en dröm och sedan fästa vår målning på väggen. Rofylld musik
i bakgrunden hjälpte oss inåt. Steg två var att utifrån en känsla i
drömmen forma något i ett annat material. Jag valde lera. Det var
mycket gripande när vi sedan fick berätta om vår dröm och få berätta
om vad vi såg i varandras bilder. Sådant som jag själv inte sett. På en
kort stund fick vi konkret dela våra liv här och nu.

6

De båda dagarna rymde massor av inspiration och även möjlighet
förstås att jobba i drömgrupper. Vi fick njuta av god mat och kaffestunder med trevligt prat runt borden. Men så här efteråt när jag ser
tillbaka på jubiléet, tycker jag att alla pauser, när vi satt i foajén eller
någon annanstans och väntade på nästa programpunkt var lika givande som föredrag och workshops. Vi behövde inte rusa från den ena
begivenheten till den andra. Jag fick så många trevliga och spontana
pratstunder med nya människor, om hur man jobbar med drömmar
och om livet i största allmänhet. Det är väl just det som är poängen
med att samlas så här – att verkligen få mötas!
Elisabet Tärneberg

Inför jubileumsmiddagen på lördag kväll
Ovan: Ingrid Blidberg, Runa Hellbacka och
Karin Flodhammar
Nedan: Birgitta Notini Erlandsson,
Kerstin Andersson och Brittmari Fellke
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Nuflöde och nyflöde - drömgruppsarbete och tidsfilosofi
Att ha mål och vilja
Det är viktigt att ha mål med det egna livet. Målen behöver inte röra
sig om gigantiska utopier, utan kan handla om viljan att ekonomiskt
klara sin försörjning, att lära sig mer om sig själv och omgivningen,
att bli en bra medmänniska. När det gäller den etiska personliga utvecklingen kan man i vuxen ålder varje dag fråga sig: Hur är jag mot
mig själv, i den närmaste sociala omgivningen, på arbetsplatsen och
organisationerna på fritiden, som samhälls- och världsmedborgare?
Det finns alltid anledningar till att positivt bedöma sig själv, men
också anledningar till förbättringar. Det blir en slags självfostran mitt
i en social värld. Vi får genom livet massor av chanser, eftersom allt
befinner sig i en ständig förändring och vi ständigt möter nya händelser i vissheter och ovissheter.
Utan mål, vilja och styrfart riskerar man att halka in i sneglandets
kultur, som innebär att man i stället ständigt frågar sig: Är detta i
överensstämmelse med de allmänna strömningarna i vår tid? Man
anpassar sig, blir ingenting och riskerar att hamna fel. Skrattar chefen,
så skrattar jag.
Psykisk hälsa och tidsmedvetande
C G Jung hör till de psykoanalytiker som betonar tidsmedvetandet
som en del av den psykiska hälsan. Alla föds med vissa förmågor eller
funktioner. Vi begåvas med möjligheter till tankar och intellektuell
sortering, känslor och känsloutlevelser, förmågan till sinnesupplevelser via våra sinnesorgan. Dessutom har vi vår förmåga till intuition,
som handlar om att kunna orientera sig bakåt och framåt i tiden.
Varifrån kommer jag och vart är jag på väg? En psykiskt sjuk människa, som kanske gått in i en psykos, fastnar och vågar varken se bakåt
eller framåt.
Det finns en trend inom dagens psykologi och psykiatriska verksamhet att omhulda nuet. Hela skolan med KBT och mindfulness vill
begränsa blickarna och känslorna bakåt i tiden och framåt. Traditionell psykoanalytisk verksamhet, med målet att förlösa gamla trauman,
tar för lång tid och blir för dyrt. De nya teknikerna föds också i en tid
då många människor upplever stress inför framtiden, vilket förklarar
satsningarna på att försöka koncentrera sig på nuet och då främst
tankar i nuet och kroppsliga förnimmelser.
Trender kan bli så starka så att alla skall göra samma sak och man
riskerar att tappa bort alternativ kunskap. Sneglandets kultur får råda.
Men om målet handlar om psykisk hälsa, så tror jag det är irrationellt
att bortse från tidsmedvetandet.
Drömmar föds i ett nuflöde
En filosof som skrivit mycket klokt om tidsmedvetandet är Henri
Bergson (1859-1941). Bergson har myntat begreppet nuflöde. Han
menar att nuet alltid innehåller en bit av dåtiden och en bit av framtiden.
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Vi är alltid, mer eller mindre medvetet, på väg någonstans och det är
den omedvetna eller den medvetna viljan som styr oss. I själva verket
kommer den intellektuella sorteringen efter handlingarna. Vi handlar
på intuition och med äldre erfarenheter som grund.
Allt förändras ständigt, om än i olika takt och med olika varaktighet i
processerna. En av Bergsons poänger är att vi kan öva upp och värdesätta intuitionen för att lära oss se förändringarna i nuet. Frågan
blir: Vad håller på att hända här? Förståelsen ökar för flödet i nuet.

Drömmar föds i nuflödet. Vi skapar våra drömmar då vi sover och
för samman händelser från förr med händelser under dagen innan vi
somnade. I drömgruppsarbetet kallar vi det ”dagsrester”. Det är själva
poängen med drömmarna, att de handlar om såväl det dagsaktuella
som ibland hela livet. Gamla erfarenheter kommer i dagen via känslorna och metaforerna och kan bearbetas enskilt och i grupp. I
drömmen dras inga som helst streck kring ett konstruerat ”nu”.
Drömmaren skapar vilt i sovande tillstånd, om än just då liggande
relativt stilla i en säng.
Genom att använda våra drömmar kan vi dels omtolka vad som hänt
tidigare i livet via de känslor drömmen väcker, dels finns nya vägar
inför framtiden. Drömmaren kan göra en vindkantring och behöver
inte göra som hon eller han brukar göra. Drömmen blir en väckarklocka. Här skulle jag vilja gå vidare i analysen även språkligt och
komplettera Bergsons begrepp nuflöde med nyflöde, för att peka på
att handlingsmönstret och medvetandet kan ändra riktning.
Och om vi för tillfället blir ängsliga inför drömmen och inte vågar se
varken bakåt eller framåt, kan vi förlita oss på att det kommer nya
drömmar, som i sig bär på budskap, både om dåtid och möjliga framtider.

Ingalill Eriksson
Ingalill8@telia.com
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Grattis till ditt nya liv.
När jag nu fattar pennan för att skriva om drömmar är det tacksamhetens goda känsla som först inträder. Tacksamhet för vad drömmarna genom åren gett mig och för alla de människor som lärt mig
att arbeta med drömmarna. Kerstin Andersson i Växjö främst.
I mitt arbetsrums hylla står drömböckerna på rad, både de jag läst om
drömgruppsarbete, men nu syftar jag främst på de skrivböckerna där
alla mina egna nedskrivna drömmar samlats genom åren. Mina nattböcker. På ett sätt är de också dagböcker, över mitt liv. För att förstå
drömmarna om natten, skriver jag också in vad som hänt under dagen, för att förstå de bilder och dagsrester som kommer upp om
natten. Och jag kan i dessa böcker följa mitt liv, dess smärtor, framgångar, dess berg och dalbanor. De stora lärdomar jag fått och de
gåtor drömmarna gett.
I mitt drömliv kan jag särskilja tre typer av drömmar.
Först bearbetningsdrömmarna – i vilka jag samlar, blandar och bearbetar aktuella känslomässiga dagshändelser och frågor som är viktiga
för att förstå mitt vardagsliv, och också för att inte stå stilla utan växa
vidare. I de drömmarna möter jag de människor jag mött, känner igen
och umgås med i det verkliga livet. I nutid eller historien. Drömmar
som jag fått så mycket av, genom att arbeta i drömgrupp och under
drömgruppsledarutbildningar. När jag nu i egen drömgrupp under
handledning fått fortsätta det arbetet har jag fått så många bevis på
hur drömmarna är läkande för gamla sår och lärande för att se klart
på livet och det som möter oss.
Den andra typen av drömmar, de skapande drömmarna. Drömmar
som tar med mig till helt nya värdar, på totalt nya platser som jag
annars aldrig skulle besökt och det ger mig möten med människor jag
aldrig tidigare mött. Dessa drömmar är som helt nya berättelser som
vill bli berättade.
Jag har vaknat upp och drömt en helt ny roman och jag vet att om jag
hade kunnat fånga den och skriva ned den hade den verkligen kunnat
bli en hel bok med stort innehåll. Men det svåra är att få upp hela
drömmen till ytan och just då hinna och förmå mig att skriva ned allt.
Men dessa berättelser finns där inne i mig som en god påminnelse om
att orden och berättelserna i mitt liv inte tar slut utan ständigt förnyas.

10

Sist vill jag lyfta fram de för mig heliga drömmarna eller kanske jag
kan kalla dem de helande drömmarna. De stora drömmar som med
hela sin lyskraft stannar kvar, ger ledning, tillit till min kraft, tillförsikt
framåt och som blir ovärderliga medvandrare i mitt liv. De är också
tröstande och ger sammanhang med livet som hel-het. De är helande
på så sätt att de gör mig mer hel. De sammanfogar mina splittrade
tankar om mig och världen och ger mig hjälp och mod att gå min
egen väg. Den väg som är min inre kallelse. Naturligtvis är alla typer
av drömmar lika fantastiska att få arbeta med i drömgrupp, men de
heliga drömmarna kan ge en fantastisk läkning bara i sig själva. De
drömmarna glömmer vi inte lika lätt.
En av många sådana drömmar vill jag nämna här.
Jag gick runt i ett hus vid en sjö och letar bland saker och ting som en
död vän lämnat efter sig. Jag vet att där finns en gåva gömd åt mig. Jag
öppnar ett gammalt trasigt skrin och där är gåvan. På en enkel lapp står
det GRATTIS TILL DITT NYA LIV.

Jag vaknade med en stor känsla av glädje och tillit. En anspråkslös
gåva kan det tyckas, men i den tunga livssituation som jag då befann
mig i var det ett underbart budskap som gav mig en stark tillförsikt
om att jag hade något bättre att vänta. Framtiden började där.
Och på ett sätt kan drömmarnas inverkan i mitt liv, och detta att jag
började arbeta med mina drömmar få som titel grattis till ditt nya liv.
Så jag tackar och tar emot drömmarnas väg och bildspråk genom
mina nätter och mina dagar.

Marianna Agetorp poet och författare
Aktuell med boken Helande trädgård
www.agetorp.se
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Av föreningens 110 medlemmar är 50 utbildade och godkända drömgruppsledare. 20 är också handledare.
Namn och adressuppgifter till cirka 40 ledare finns på hemsidan
På hemsidan kan man också läsa om vad som fordras för att bli godkänd
drömgruppsledare.
Kerstin Andersson i utbildningsutskottet ger oss en påminnelse och
kommenterar utbildningsgången.

Montague Ullman och
Nan Zimmermans bok
ANVÄND DINA DRÖMMAR.
Skriven redan 1979, men fortfarande
aktuell och intressant läsning.

För att erhålla Drömgruppsforums godkännande som drömgruppsledare är huvudkriteriet att vara väl förtrogen med processen i drömgruppsarbetet. Vi ställer inga krav på formella studiemeriter. I stället
värdesätter vi en informell och individuellt anpassad träning som
bygger på erfarenhet och samråd med lärare och handledare i praktiskt drömgruppsarbete.
Utbildningen blir då följande:


Att efter lång erfarenhet i drömgrupp och i samråd med godkänd
drömgruppsledare söka sig till utbildningsprogrammet.



Därefter delta i ledarträningsgrupper där deltagarna får feedback
på sitt ledarskap under överinseende av en lärare.



Slutligen efter samråd med lärare starta en egen drömgrupp och
börja i en handledningsgrupp.



Godkännande som drömgruppsledare ansöks hos Drömgruppsforums styrelse efter rekommendation av två lärare.

Så långt enligt hemsidan
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Man blir godkänd när man är förtrogen med metoden
Många frågar efter hur många timmar som behövs för varje fas. Vi
har med avsikt inte bestämt det, utan vi menar att det är individuellt.
Några behöver många timmar och andra färre.
Detta kan skapa oklarhet, men fördelen är att man blir godkänd, när
man är förtrogen med metoden, inte för att man gått ett visst antal
timmar. Jag vill understryka betydelsen av att man deltar i drömgrupp
med utbildad ledare, tills man kan processen ordentligt, innan man
går vidare till ledarträning.
Det är så mycket annat, som en ledare måste tänka på så processens
olika steg måste sitta i ryggmärgen. En egen gedigen erfarenhet i
drömgrupp gör att man snabbare lär sig att leda. Vanligtvis behövs
flera ledarträningskurser.
Som ledare i en drömgrupp är man både ledare och vanlig deltagare.
Man har framför allt ansvar för att skydda drömmaren och drömmen,
dessutom ansvar för att leda gruppen genom processens olika stadier,
ansvar för att hålla processen på rätt kurs, ansvar för att föra processen till ett gott slut, ansvar för gruppen och kunna hantera spänningar
som uppstår, och ansvar för tidsplaneringen. Att hjälpa drömmaren
genom processen innebär inte bara att införa de olika faserna utan
också mer aktivt kunna stödja drömmaren i sitt arbete. Det är speciellt viktigt under dialogens två första faser att kunna lyssna och att
kunna hjälpa drömmaren med enkla öppna frågor.
För att bli godkänd ledare måste man ha egen grupp under handledning som kan vara individuell eller i grupp. Man måste alltså starta en
grupp med deltagare som är nya för metoden, för att visa att man kan
förmedla processen till dem och kunna få gruppen att arbeta på ett
bra sätt. Många deltar i kamratgrupper, där ledarskapet roterar. Det är
mycket lättare att leda en grupp, som redan kan metoden. Det är
alltså inte tillräckligt för att bli godkänd.

Handledning
Handledaren bör informera sig om hur metoden introduceras i gruppen och sedan kontinuerligt följa utvecklingen. Även handledningen
är en process. Man måste kunna visa den blivande ledaren på vad
han/hon kan göra annorlunda, förbättra och så följa utvecklingen.
Framför allt behöver nya ledare hjälp med att lära sig att använda
återberättandet på ett konstruktivt sätt, eftersom det är den fas där
man bäst kan hjälpa drömmaren fram till en förståelse för sin dröm
och också göra det möjligt för deltagarna att göra en god orkestrering.

Kerstin Andersson
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Tack till er som bidragit med texter och bilder i denna Dialog.
Hoppas vi har inspirerat till intresse för nästa Dialog som kommer i höst.
Vill du medverka eller tipsa om något eller någon du känner?
Hör gärna av dig till styrelsen i denna och andra frågor.

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

ordförande

Lars-Åke Grubbström, Floragatan 25 C, 531 36 Lidköping,
0510 202 24
andrum@mullsjo.mail.telia.com

vice ordförande

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

sekreterare

Ingegerd Brändström, Valhallavägen 192, 115 27 Stockholm
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

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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Verksamhetsberättelse
Drömgruppsforum
2010
Styrelsen för Drömgruppsforum får härmed lämna berättelse över verksamhetsåret 2010.
Årets styrelse har bestått av Gunnar Sundström ordförande, Kristina Johansson kassör, Anki
Kihlström-Goldkuhl sekreterare, Lars-Åke Grubbström, Karin Roos, Erland Svenungsson.
Föreningens utbildningsutskott som utöver Kerstin Andersson har bestått av Marianne
Hagbarth, Ann Malmqvist, Birgitta Notini-Erlandsson och Karin Roos, har träffats på
telefonmöten under året.
Styrelsen har utöver ett konstituerande möte träffats vid tre tillfällen under verksamhetsåret.
Vid Ljungskileveckan efter midsommar som arrangerades av S:t Lukas i Göteborg i
samarbete med Drömgruppsforum hade föreningen en grupp för ledarträning.
Årets huvudaktivitet var föreningens 20-årsjubileum i oktober. Styrelsen förberedde detta
under vår och sommar genom arbetsgrupper i Göteborg respektive Stockholm, i Stockholm
förstärkt av adjungerad medlem, Ingegerd Brändström. Jubileumshelgen som bestod av
drömgruppsaktivitet, föredrag och workshops, var välbesökt och lyckad.
2 personer blev ledare under året: Eva Klinthäll och Kristina Johansson.
Föreningen hade vid årsskiftet 2010/11 etthundraarton (118) medlemmar, varav två
hedersmedlemmar.

Göteborg 12/3 2011
Styrelsen för Drömgruppsforum/

Gunnar Sundström,
Ordförande

Använd dina drömmar
Drömgruppsforum inbjuder medlemmar och nybörjare till
drömarbete i grupp enligt Montague Ullmans metod

Drömhelg i Stockholm 15-16 oktober
S:t Lukas lokaler, Långholmsgatan 27, Stockholm
Preliminärt program
Lördag 15 oktober
0900
Samling med kaffe
0930 – 1245
Drömgruppsarbete
Lunchpaus. Kaféer och restauranger finns i närheten
1430 – 1630
Drömgruppsarbete
Kaffe
Söndag 16 oktober
0900 – 1200
Drömgruppsarbete med kaffepaus
Lättlunch. Ingår i arrangemanget.
1300 – 1530
Drömgruppsarbete
Att vara drömgruppledare – diskussion, erfarenheter
1530 – 1600
Gemensam avslutning alla grupper
Drömgrupper
1. Nybörjare
2. Erfarna
3. Ledarträning – lång erfarenhet
4. Utbildade ledare – självständig grupp

avgift
950:950:950:300:-

Ring gärna vår utbildningsledare Kerstin Andersson 0470 711 258
eller ordförande. Anki Kihlström Goldkuhl 031 259122 om du vill
veta mer.
Anmäl dig senast 16 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 30 september
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/
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