GAMMALT och NYTT

Välkommen till Dalarna på studiedagar i Tällberg 22-24 maj 2019

Program
Onsdag 22 maj
11.00 - 12.00 Registrering
12.00 - 13.00 Lunch
13.00 - 13.15 Invigning av studiedagarna
13.15 - 13.45 Göran Greider samhällsdebattör, författare, journalist och poet
13.45 - 14.15 Information från Länsstyrelsen om föräldraskapsstöd
14.15 - 14.30 Gruppindelning och introduktion till programpunkten ”Erfarenhetsutbyte”
14.30 - 15.00 Fika
15.00 - 16.30 Erfarenhetsutbyte i grupper
16.30

Kort återsamling med information om kvällen

18.30

Två rätters middag och underhållning med Katarina Sakrisson

Torsdag 23 maj
08.45 - 10.00 Anna Gerge ”Vikten av resursaktivering – den teoretiska bakgrunden och
metodexempel”
10.00 - 10.30 Fika
10.30 - 12.00 Fortsättning Anna Gerge
12.00 - 13.30 Lunch
13.30 - 14.30 KFR årsmöte
14.30 - 15.00 Fika
15.00 - 16.30 ”Tankar om en bättre separation” – med Marit Danielsson och Magnus
Abrahamsson från Skilsmässopodden
19.00

Mingel o bubbel

19.30

Festmiddag med underhållning och dans. Sigges med gästartist

Fredag 24 maj
09.00 - 10.00 Iréne Lainio ”Lust och olust i kärleksrelationen”
10.00 - 10.30 Fika
10.30 - 11.30 Fortsättning Iréne Lainio
11.30 - 12.00 Information från styrelsen och avslutning
12.00

Lunch

Föreläsare

Anna Gerge, PhD, leg. psykoterapeut och handledare föreläser om vikten av att lugna och
reglera de vi möter utifrån ny kunskap om anknytning och hjärnans utveckling och hur vi kan
göra det i metod och relation. Passet avslutas med resursaktiverande metodik från den kliniska
hypnosens tradition som inspiration till egenvård och kliniskt arbete.

Marit Danielsson och Magnus Abrahamsson driver den populära ”Skilsmässopodden” och
har skrivit boken ”Lyckligt skild – hitta den kloka vägen före, under och efter separationen”.

Iréne Lainio, socionom, sexolog, leg.psykoterapeut, lic.hypnospsykoterapeut med EMDR
utbildning och handledare och lärare i psykoterapi.
Talar om lust och olust i kärleksrelationen. Hur kan vi förstå och tänka kring par med sexuella
svårigheter utifrån symtom och anknytningsproblematik samt hur man kan arbeta med detta i
parterapi.

Praktisk information
Plats: Klockargården, Siljansvägen 456, 79370 Tällberg, Tel. 0247-50260
www.klockargarden.com
Konferenspaket per person inkl. moms
Logi i enkelrum 5700 kr medlem, 6200 kr ej medlem
Logi del i dubbelrum 5000 kr medlem, 5500 kr ej medlem
I konferenspaketet ingår föreläsningar, logi och måltider enligt helpension
Anmälan: Senast 2019-03-29. Konferensavgiften faktureras av konferensbyrån.
Anmälan är bindande och sker via KFR:s hemsida.
Kommunikationer: Tågförbindelse finns direkt från Stockholm. Taxitransfer från
tågstationen till hotellet 1,9 km går att ordna via konferensbyrån i anmälan.

Vid praktiska frågor om studiedagarna kontakta konferensbyrån i Dalarna, 0243-84836
www.konferensbyran.se

