Ni som inte kunde vara på plats på studiedagarna i Luleå i juni 2015 kan
här få några intryck av vad som hände under dagarna.

I Luleå var det kyligt och blåsigt med regninslag men vid midnatt sken
solen!

Med puls på samtiden - studiedagarna 2015
Den inledande duon Silba Light fick oss att känna att vi är så nära
polcirkeln som vi är, att norrsken och midnattssol är vardagsmat här.
Första föreläsare ut är Oddny Röd dom talar om vådan och annat av att
ha ständig tillgång till kontakter på nätet, vad detta kan betyda i
parförhållandet om kontakterna glider över i otrohet, hur definieras
förresten otrohet? Vikten av att prata om gränser i förhållandet. "Du är
mer med din telefon än med mig" blir en allt vanligare klagan.

Vi delar med oss – familjerådgivare imponerar
Efter Oddny Röds intressanta föreläsning om de sociala mediernas
utmaning för parförhållandet (där hon också pekade på de stora
möjligheteter som medierna ger, vilket hon också själv har fått erfara
efter en personlig kris) följde passet där några av våra kollegor delade
med sig av arbete de varit engagerade i.
Jan Berggren berättade om verktygen Paletten och Diagnosen som
hjälpmedel i samtal. Genom att använda det visuella och det lekfulla kan
man prata om viktiga saker. Hoppas att Jan skriver mer om detta här på
hemsidan.
Christina Flodin och Barbro Åbyhammar, Örebro, berättade om tre olika
projekt. De tittade på hur erbjudande om ett enstaka samtal med kort
väntetid togs emot av klienter, de undersökte i vilken utsträckning man
talade om sex på familjerådgivningen samt hur klienter såg på sitt möte
med familjerådgivningen. Deras beskrivningar kommer snart på
hemsidan.

Till sist berättade Margareta Theke, Småland entusiastiskt om hur hennes
tankar om konfliktlösning och om dialogens enorma potential till sist blivit
till en bok, avsedd för par men också för yrkesfolk. Samtalets magi heter
boken, som finns på Adlibris.
Årsmötet
var välbesökt. Annika Linden återvaldes som ordförande i KFR. Protokoll
från mötet följer.
Dagen avslutades med
förplägnad och
underhållning av
morgonens duo Silba
Light, vars låtar är en
fusion av det svenska och
det samiska.

Dag 2 i Luleå
Andra dagen inleddes av Anne Kyong-Sook Öfsti som höll en mycket
uppskattad föreläsning om sociala konstruktioner och hur de befästs
genom det språk vi använder. Hur vi hämtar mycket av vår kunskap om
kärlek från musik, film och litteratur där historien och texten ofta slutar
när mannen och kvinnan får varandra. Egentligen är det då det börjar.
Vi tyckte detta perspektv var intressant för det belyser hur vi riskerar att
begränsa en diskussion genom våra djupt nedärvda normer om hur livet
ska levas och vad som är kärlek.
Eftermiddagen ägnades åt den nya styvfamiljen. Barbro Thomsgård
Joelson berättade om sina både privata och yrkesmässiga erfarenheter
och fick hela gruppen att reflektera över de egna upplevelserna av
styvfamiljsfrågan.
Festmiddag
Kvällen bjöd på en härlig middag med lokala råvaror: carpaccio på älgkött
följt av underbar röding. Desserten givetvis varma hjortron med
vaniljglass.

Fagervall och Björkenvall,
två duktiga musiker från
nordligaste norr bjöd på
underhållningen.

Vid kvällens slut sken solen som
bara den! De som fortsatte
kvällen till en sky bar i närheten
kunde njuta av denna utsikt en
halvtimme före midnatt.

Helena von Zweigberk och Kerstin Wixe samtalar – dag 3

Efter en morgon av förvirring, då många deltagare och ett par föreläsare
fått sina flyg inställda och ombokning skett till senare tider och andra
platser kunde vi sätta oss ner och lyssna till Helena von Zweigberk och
Kerstin Wixe när de samtalade om relationer, egna, fiktiva och
framtänkta. Det var ett mycket givande och trevligt samtal att lyssna till.
Kerstin var en mycket bra intervjuare. Helena läste ur sin senaste bok Än
klappar hjärtan, om tre systrars inbördes tankar om varandra. Verkar
vara läsvärd för oss som inte redan läst den.

Vi tackar arrangörsgruppen i Luleå för ett utmärkt evenemang!

Åse Anjou och Anki Kemi saknas på
bilden.

Arbetsgruppen som ordnat allt så fantastiskt tackades. Gruppen bestod av
Erica Edfast, Maria Lundström Sundin, Lena Cederqvist, Stefan Eriksson,
Gunborg Flygare, Britt-Marie Nordlund, Annalena Löfgren, Anki Kemi och
Åse Anjou. Den sistnämnda agerade dessutom konferencier under
dagarna.
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