
                             
 

 

Gôtt å blandat 
 

 

 

 

Välkommen till studiedagar på Selma spa, Sunne, 

23–25 maj 2017 

 

 



 

PROGRAM 
Onsdag 23 maj 

11:00-13:00 Registrering och lunch                                                                                                  

13:00-13:45 Invigning av konferensen av landshövding Kenneth Johansson och  

Hagforspoeten Ismael Ataria                                                                                                                                                                                                                                                                                        

13:45-14:30 Att arbeta med försoning mellan vuxna och deras föräldrar - Görel Fred                                                                                                                          

14:30-15:00   Kaffe                                                                                                                                           

15:00-16:00 Görel Fred fortsätter                                                                                                                        

18:00 Buffé 

19:30 Underhållning av Malte Hallquist 

 

Torsdag 24 maj 

  9:00-10:00 Islam, heder och sexuella normer i familjekonflikter - Pernilla Ouis                                                                                                                      

10:00-10:30 Kaffe                                                                                                                     

10:30-12:00 Pernilla Ouis fortsätter                                                                                                         

12:00-13:00 Lunch                                                                                                                                   

13:00-14:00 KFR:s årsmöte                                                                                                                

14:00-15:30 Enstöringen - Teatergruppen Driva                                                                            

15:30-16:30 Kaffe och musik Never bråttom boys                                                                         

19:00              Mingel och bubbel                                                                                                                               

20:00 Festmiddag och dans med To Late 

 

Fredag 25 maj 

  9:00-10:00 Trauma, stress och krisstöd - P-O Michel                                                     

10:00-10:30 Kaffe                                                                                                                      

10:30-11:30 P-O Michel fortsätter                                                                                                          

11:30-12:00 Information från styrelsen och avslutning av dagarna 

12:00- Lunch 

 



 

 

PRAKTISK INFO  
  

Lokal:  

Selma SPA, Sunne, Adress: Sundsbergsvägen 3, 686 35 Sunne. Telefon: 0565-166 00 

 www.selmaspa.se  

 

Avgift:  

5 900 kr för medlemmar. 6 400 kr för icke medlemmar. 

I avgiften ingår kost, logi och konferens. 

  

Anmälan:  

Senast 2018-03-30, då även medlemsavgift och konferensavgift ska vara inbetald på KFR:s 

bankgiro nr: 350-3604.  

Anmälan är bindande; endast individuell anmälan via KFR:s hemsida. Uppge namn och 

kommun vid inbetalning av avgiften. Faktura på konferenskostnaden erhålls genom att 

efterfråga det på anmälningsblanketten (www.kfr.nu).  

I konferenskostnaden ingår helpension, festmiddag och boende i enkelrum. 

Från Karlstad eller Kil utgår buss eller tåg, tar man tåg kan man gå av en hållplats före 

stationen i Sunne, hållplats Kolsnäs. 

Meddela om ni behöver transport från Stationen i Sunne. 

 

Extranatt på SPA till reducerat pris går att boka på Selma SPA 0565-16600  

  

Frågor: 

Vid frågor om studiedagarna och praktiska detaljer kan du ringa Familjerådgivningen i 

Karlstad 054-5405050 eller Familjerådgivningen i Norra Värmland 0563- 541216 

 

 

 

 

https://www.google.se/search?q=selma+spa+adress&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3zEg2zK4sM8zTks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sBQzOxmy8AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwj0zo__44nYAhWpQZoKHRvdBecQ6BMIpgEwEg
https://www.google.se/search?q=selma+spa+telefon&sa=X&ved=0ahUKEwj0zo__44nYAhWpQZoKHRvdBecQ6BMIqQEwEw
http://www.selmaspa.se/


Presentation av föreläsare och medverkande 

Görel Fred, socionom, leg psykoterapeut, utbildare, familjeterapeut och 

författare.   

Görel har treårig familjeterapiutbildning, tvåårig handledarutbildning vid 

Sköndalsinstitutet samt fler längre och kortare utbildningar i familjeterapi och 

nätverksterapi. 

Hon är författare till boken "Försonas med din barndom och kanske med dina 

föräldrar” 

 

 
Pernilla Ouis har en bakgrund som konvertit till islam. Hon är docent i hälsa 

och samhälle, inriktning etniska relationer, på Malmö högskola och undervisar 

i socialt arbete och sexologi. Hennes forskningsintressen är bland annat 

hedersrelaterat våld, islam och genusrelationer samt radikalisering. 

 

 

                                                                                                                

 

 

P-O Michel, leg läkare, docent, specialistexamen i psykiatri. 

 

______________________________________________________________________ 

 

Ismael Ataria är poet och artist. Han har turnerat över hela landet och i flera 

år odlat sitt eget uttryck som poet och Spoken Word-artist och utvecklat en 

helt egen unik stil. Ismaels poesi är en dörr som leder till ett rum för alla. I 

Atarias dikter möts ljus och mörker, allvar och humor med en stor portion 

mänsklig värme.  

Hans senaste diktsamlingen kom 2017 Längtan till whatever 

 
 
Malte Hallquist Med drivkraften – En människa är en människa – 
frilansar Malte som kulturarbetare och lockar till skratt och eftertanke 

över hela Sverige.  
Flitigt bokad som underhållare, konferencier/moderator, skådespelare 
samt som föreläsare. 

 

Teater Driva vill utmana samhällsnormer och vara med och påverka och 

belysa svåra och ibland tabubelagda ämnen som finns att hitta i mänskliga 
relationer. Teater Driva arbetar med föreställningar om våld i nära relationer 
och utgår från olika perspektiv. Här får både förövaren, anhöriga och offer 
göra sig hörda, Driva arbetar bara med dokumentärt material. 

 

http://www.gorelfred.se/gorel.htm


Våra samarbetspartners: 

 

 


