ANTROPOSOFISK MEDICIN SOM KULTURIMPULS
Inbjudan till möte i SAMT med Michaela Glöckler
2-4 oktober 2020
Mötet anordnas i samarbete med LAOM (Läkarföreningen för antroposofiskt orienterad medicin)

Kära alla vänner!
Tiden ställer oss på prov på många sätt och ger tillfälle att stärka vår själ! Situationen för den
antroposofiska medicinen har förändrats dramatiskt sedan Vidarkliniken inte längre finns. Men det
ska finnas en framtid! Mötet ägnas åt att belysa aktuella områden, där vi är verksamma och där vi
kan utvecklas. Michaela Glöckler har varit ledare för den Medicinska Sektionen vid Goetheanum i
många år. Hon har besökt många platser i världen, utvecklat utbildningar, hållit föredrag, skrivit
uppskattade böcker, men också verkat i kampen med politiken liksom för den inre skolningen. Hon
har en helt unik erfarenhet som världsmedborgare. Vi gläder oss att hon vill komma och hjälpa till
med vår situation.
Mötet är tänkt som en inspirationskälla, som ett samråd och som ett socialt forum. Vi hjälps åt att
stärka våra omdömen i viktiga medicinska frågor i tiden och hitta vägar framåt och till varandra.
Syftet är att finna de områden där vi ser en möjlighet att bidra. Därför är mötet upplagt med
inspirationsinlägg, sedan s.k. bikupesamtal, där man talar i mycket små grupper i rummet en
kortare stund, sedan går det att komma med bidrag eller frågor till plenum, där Michaela G. deltar.
Programmet nedan kan i delar ändras vid behov. Många möten har ställts in – detta möte kommer
INTE att ställas in i annat fall än att vi har en epidemi som formellt omöjliggör fysiska
sammankomster. Om fortsatt nödvändigt behöver deltagarantalet begränsas till 50 personer och
vi kommer att använda rymliga lokaler.
Deltagande via ZOOM kommer vara möjligt, men man kommer inte att se Michaela G. under
hennes inlägg.
Michaela G. talar på tyska och översätts till svenska.

Program
Fredagen 2 oktober
14:00 – 15:00
15:00 – 15:15
15:15 – 16:15

Ankomst och fika
Välkomst
Föredrag: Medicinska utmaningar i vår tid
Michaela Glöckler

16:15 – 16:30
16:30 – 18:00
18:00 – 19:00
19:00 – 20:30

Paus
Arbetsgrupper: Vilka av de frågeställningarna som Michaela G. tagit upp är
särskilt relevanta i Sverige? Michaela G. träffar läkarna i eget möte
Kvällsmat
Cirkeldans
Under ledning av Kirsten Nistedt
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Lördagen 3 oktober
09:00 – 09:30

Gemensam kontemplation/meditation. Tema: Värmemeditationen
Ursula Flatters

09:30 – 10:30

Inspirationsinlägg ca 20 min: Pandemi – konsekvenser bl.a. för
vaccinationsfrågan. Samtal i små grupper enligt bikupemodellen, sedan samtal i
plenum
Michaela Glöckler

10:30 – 11:00
11:00 – 12:00

Paus med fika
Inspirationsinlägg ca 20 min: Vad är viktigt för barnen? Som läkare, skolläkare,
psykiater, terapeut. Samtal i små grupper enligt bikupemodellen, sedan samtal i
plenum
Michaela Glöckler

12:00 – 14:00
14:00 – 15:00

15:00 – 15:20
15:20 – 16:30

Lunch
Arbetsgrupp kring temat för läkarna: Vilka av frågeställningarna som Michaela
G. tog upp är särskilt relevanta för arbetet i Sverige? Övriga träffar Michaela G. i
eget möte
Paus med frukt
Inspirationsinlägg ca 20 min: Den äldre människans värdighet i isoleringens
spår. Samtal i små grupper enligt bikupemodellen, sedan samtal i plenum
Michaela Glöckler

16:30 – 16:50
16:50 – 18:00

Paus
Konstnärlig övning
Marius Wahl Gran

18:00 – 19:00
19:30

Kvällsmat
Offentligt föredrag på Kulturhuset: Antroposofisk medicin som kulturimpuls
Michaela Glöckler, om deltagarantalet är begränsat så är deltagande via streaming möjligt

Söndagen 4 oktober
09:00 – 09:30

Gemensam kontemplation/meditation. Tema: Värmemeditationen
Ursula Flatters

09:30 – 10:30

Inspirationsinlägg ca 20 min: Antroposofisk medicin baseras på relationen
mellan läkare/terapeut och patient – att stärka sin läkande förmåga. Samtal i
små grupper enligt bikupemodellen, sedan samtal i plenum
Michaela Glöckler

10:30 – 11:00
11:00 – 12:30

Paus med fika
Sammanfattande synpunkter, slutsatser, aktuella frågor, framblick och
avslutning

Arbetsgrupper kan organiseras på olika sätt efter behov: tvärprofessionellt eller i vissa
professionella grupper. Arbetsgrupper ska ha en person som håller i den och ser till att
anteckningar förs. De kommer ligga till grund för kommande initiativ.
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Medverkande
Michaela Glöckler, specialist i barnmedicin, fd ledare för Medicinska Sektionen vid Goetheanum,
Dornach, Schweiz.
Ursula Flatters, specialist i allmänmedicin, ordf. SAMT.
Kirsten Nisted, leg. barnmorska, styrelse FALK.
Marius Wahl Gran, konstnär, master i pedagogik, bl.a. Waldorflärarhögskolan, Berle, Oslo.

Mötesansvariga
Mötet anordnas av SAMT (Svensk förening för antroposofisk medicin och terapi) i samarbete med
LAOM (Läkarföreningen för antroposofiskt orienterad medicin).

Ekonomiskt bidrag för deltagande i mötet
Läkare: 2 000 SEK
Läkare pensionär: 1 500 SEK
Övriga professioner och deltagare från FALK: 1 500 SEK
Pensionär: 1 000 SEK
Studerande: 1 000 SEK
Deltagande på distans via Zoom: 500 SEK
Fika och två kvällsmat med te och smörgås ingår vid deltagande på plats. Lunch finns att köpa på
Kulturhuset.
Intyg om deltagande delas ut i slutet av mötet. Mötet är AnthroMed-certifierad.
Offentligt föredrag: Ingår i mötesbidraget. Vi avvaktar hur restriktionerna i samband med coronaepidemin fortsätter. Vi behöver använda rum på Kulturhuset, men kan för närvarande bara ha 50
fysiska deltagare. För att möjliggöra att andra än mötesdeltagarna kan komma på det offentliga
föredraget, erbjuder vi deltagande via streaming för mötesdeltagare med möjlighet till gemensam
visning i Vidarsalen. I mån av plats så kan mötesdeltagare delta på föredraget på plats i
Kulturhuset.

Anmälan och betalning
Sista anmälningsdagen är 25 september 2020.
Anmälan görs till kontakt@antroposofiskmedicin.nu. Ange namn, kontaktuppgifter, profession och
om du är pensionär/studerande. Ange eventuella önskemål vad gäller förtäring, t.ex. vid
födoämnesallergi.
Tacksam för anmälan snarast. Anmälan är bindande. Vid förhinder orsakad av pandemin betalas
inbetalt belopp tillbaka.
Betalningen av mötesbidraget sker senast sista anmälningsdagen via Swish till 0701515385 (Inger
Boman, kassör i SAMT) eller insättning till bankgiro 307-4713 (SAMT). Märk inbetalningen med
deltagarens namn. Kvitto ges i samband med utdelningen av intyg.
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Plats
Mötet hålls i: Vidarsalen, i Vidarkliniken i Ytterjärna, 153 91 Järna.
Offentligt föredrag: Kulturhuset i Ytterjärna, 153 91 Järna.

Övernattning
Övernattningsmöjligheter i närområdet finns på
Ytterjärna Hotell: Bokning på telefon 08-554 302 00 eller online, frukost ingår
Kulturcentrum Järna: Bokning på telefon 08-554 302 50
Vidarkliniken: Kontakta Elisabeth Broager Grön på telefon 070-454 57 41

Kontakt vid frågor
Vid frågor kontakta Inger Boman (kassör och sekreterare i SAMT) på telefon 070-151 53 85 eller
e-post kontakt@antroposofiskmedicin.nu

Angående corona-epidemin
Högst 50 deltagare i rymliga lokaler. Restaurangen på Kulturhuset är anpassad till epidemin liksom
boendet på hotell, kulturcentrum och Vidarkliniken. Vi behöver hjälpas åt att hålla avstånd under
pauser.

