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Medlemsbrev nr 2/2016
Hösten 2016

Bästa medlem!
Här är lite information om planering och program i höst.
Vi tänker erbjuda er - och även andra som deltagit i kurser och handledning baserad på
Bowens teori - några nätverksträffar i landet för att under enkla former kunna ha
kontakt med varandra och uppdatera och fylla på den kunskap du fått tidigare om dig
själv och om emotionella system.
Kerstin Sofia Andersson kommer att hålla i två träffar - en i Sörbyn lördagen den 12
november kl 10 - 16 tillsammans med Ann-Helen Johansson och en i Bollnäs söndagen
den 20 november 10 – 16 tillsammans med Ingrid Siksjö. Läs mer i bifogade filer om
plats och tid och rabatterat pris för medlemmar.
Berit Sundgren Grinups (berit.grinups@outlook.com) håller i ett möte i Karlstad den
29 november kl 16 – 18 i Medborgarskolan med temat Rollen att vara mormor/morfar
och farmor/farfar. Särskild inbjudan kommer till denna.
Vi har nu fyra medlemmar från Sverige som följer Postgraduate Program i Georgetown.
Från styrelsen är det Ann-Helen Johansson som går ett fjärde år och Anna-Karin
Andersson som gör sitt första.
De förmedlar här några intryck från första kursdagarna i september:
Anna-Karin: ”Efter att ha varit med på första träffen på programmet är jag totalt
uppfylld av hur fantastisk denna teori är! Trots att jag varit i kontakt med den i snart 20
år så är det fantastiskt att få höra olika personer prata om konceptens olika
infallsvinklar. Det ger verkligen en djupare förståelse för komplexiteten och
enkelheten! Ser fram emot att få ytterligare påfyllning igen i december vid nästa träff.”
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Ann-Helen: ”Bowens systemteoretiska tänkande går bortom behovet av att söka
syndabockar. Det blir en strävan efter att utveckla det personliga ansvarstagandet
genom att utmana sin egen förmåga att tänka och fundera över med vilka glasögon jag
ser på mig själv och min omgivning.”
Styrelsen har också diskuterat upplägget av nästa års årsmöte och tänker den här
gången att vi förlitar oss på egna krafter så att de som deltagit i Georgetown delar med
sig av sina föredrag man framfört där under utbildningen. Vi kommer att kontakta er
som varit där om medverkan – men hör gärna av dig själv om du kan ställa upp.
Vi undersöker redan nu också om vi kan delta i Släktforskardagarna i Halmstad 26-27
augusti nästa år eftersom vi har så goda erfarenheter från Nyköping 2015.
Så det finns alltså möjligheter att ses i verkligheten under hösten och att planera in att
ses på årsmötet 2017 som den här gången förläggs till Gävle i mars.

Vi hoppas att vi ses under hösten eller nästa vår och du är förstås alltid välkommen att
höra av dig med funderingar eller frågor till någon av oss i styrelsen när som helst!

Med varma hälsningar
För Bowenföreningens styrelse/
Ingrid Siksjö

Kontaktuppgifter till styrelsen:
Ingrid Siksjö, i.siksjo@gmail.com, tfn 070-655 14 32
Kerstin Sofia Andersson, info@kerstinsofia.se, tfn 070-662 72 73
Ann-Helen Johansson, info@annhelenjohansson.se, tfn 070-282 03 60
Anna-Karin Andersson, anna-karin@givecompetence.se, tfn 070-318 05 45
Ase Lund Stoen, strandsjo@strandsjo.no

