
Elever, boende, medarbetare, beslutsfattare, anhöriga, vänner och bekanta,  
alla är ni välkomna till en innehållsrik dag med tid för att mötas och till samtal.

Medverkande 

”Grymt sväng på två som låter som ett helt band”

Marie Bergman, 
kompositör, artist, sångerska, pedagog och inspiratör

Lasse Englund
producent, studiomusiker och en av vårt lands allra bästa gitarrister  

som vi är glada att än en gång få hälsa välkommen. 
Marie och Lasse spelar just nu in en skiva med ny svensk musik.  

Där kan man finna titlar som Drömsjälen, Gå modig, Änglar finns dom,  
Guld och En fri röst. Planerad release hösten 2008, den heter Guld.

Saltå By
Från Saltå By kommer ungdomar för att ge seminariedagen en upptakt  

och därefter att leda dagens aktivitet. 

Brita Lidström-Geelmuyden och Anette Hammarström 
Brita och Anette kommer från Mariagården beläget i Kassjö by, cirka två mil utanför Umeå.  
Mariagårdens uppgift är att bedriva socialterapeutiskt LSS-boende och daglig verksamhet,  

med grundläggande impulser från den antroposofiska människobilden.

Tema

”VARJE MÖTE ÄR UNIKT – det unika uppdraget”

Seminarium
lördag 5 april 2008 

ILG, Individuellt Liv i Gemenskap bjuder in till 

VÄLKOMMEN TILL KULTURHUSET I YTTERJÄRNA
Föreningens årsmöte avslutar dagen

I NDIVIDUELLT L IV I  G EMENSKAP
Stöd - och föräldraförening för läkepedagogik och socialterapi



Välkommen
Omsorgstagare ska ha rätt att söka sig till den 

verksamhet, där man har störst möjlighet att ut-

vecklas och leva ett gott liv. 

Vikten av valfrihet för personer med funktionsnedsätt-

ning diskuteras just nu på många håll i Europa. I Sve-

rige går efter flera års utredning den tillsatta parlamen-

tariska LSS-kommitténs arbete in i sitt slutskede. 

 Ur ett föräldra- anhörigperspektiv bevakar och på-

verkar ILG LSS-kommitténs arbete och kommande 

förslag till förändring av lagen. ILG har tagit fram en 

skrivelse angående förbättringar i LSS, lagtext och 

 tillämpning och genom möten med viktiga besluts-

fattare, utredare och utbildare informerat om de läke-

pedagogiska och socialterapeutiska (LoS) verksamhe-

ternas arbete och resultat. ILG har också agerat för att 

stödja anhöriga som önskat omsorg för de sina i någon 

LoS verksamhet, men som hindrats av sina hemkom-

muner och tvingats överklaga i rättsinstans. Dessa 

stödinsatser har medverkat till att flera omsorgstagare 

har beviljats rätten att flytta till och ta del av önskad 

och ändamålsenlig LoSomsorg. 

MEDLEMSAVGIFT 100 KRONOR - PLUSGIROT 410 74 48 – 5
(OBS! kom ihåg att skriva namn/namnen och medlemsnummer vid inbetalning av medlemsavgift)

Ej medlem betalar 125 kronor/biljett

elever, boende, medarbetare, beslutsfattare, anhöriga, vänner och bekanta till Kulturhuset i Ytterjärna 

 lördag den 5 april 2008. En mötesplats för alla som berörs av de antroposofiska verksamheterna. 

För de verksamheter som önskar samla de sina kring lunchbordet finns möjlighet att boka bord. 

Det blir en innehållsrik, aktiv, informativ och inte minst en viktig dag för att ”bara” mötas.



Program
KULTURHUSET I YTTERJÄRNA DEN 5 APRIL 2008

Samlas vi i foajén i Kulturhuset i Ytterjärna

Stora salen i Kulturhuset
Saltå By inleder dagen med en musikalisk 
upptakt

Aktivitet eller föreläsning. Anmäl ditt val på 
svarskupongen

Aktivitet
Saltå By kommer att utmana er. Vågar ni?

Föreläsning
Det unika mötet 
– en möjlighet till utveckling.
Brita Lidström-Geelmuyden och Anette 
Hammarström 

LUNCH 
Med möjlighet för verksamheter som så 
önskar att samla de sina till en gemensam 
lunch (anmälan på svarskupongen)

Återsamling i stora salen
MARIE BERGMAN OCH LASSE ENGLUND
Varje fiol har sitt eget liv 
och varje flöjt har sin lusta.
Varje ton tar sin egen tid 
som du kan ta av och trösta. 
Eller om du vill dansa fritt men … … …
Text Marie Bergman

Gemensam avslutning

ILG:s Årsmöte i stora konferensrummet med 
bland annat:
•  rapporter från ILG: s arbete under året 

2007
• aktuella frågor för ILG
se bifogad föredragningslista och verksam-
hetsberättelse

Avslut 

09.30

10.00

10.45  

1.

2.

12.15

13.50

ca 
14.45

15.15

ca
16.15

VÄLKOMMEN TILL KULTURHUSET I  YTTERJÄRNA
Föreningens årsmöte avslutar dagen

~ ANMÄLAN ~
OBS meddelas ILG senast den 27 mars 2008 (gärna redan nu för vår planering)

SEMINARIUM, AKTIVITET ELLER FÖRELÄSNING OCH LUNCH
(direkt till Sonny Ferm eller via verksamheten och ILG:s kontaktperson)

ILG, c/o Sonny Ferm, Pl 1800, 153 91 Järna. • Fax nr 08 551 506 44 • e-post sonny.ferm@spray.se 

JA vi kommer antal .......... personer

Anmälan till: 1/AKTIVITET antal ………. personer. 2/FÖRELÄSNING antal ………. personer

FÖRANMÄLAN TILL LUNCH: Ja vi är intresserade av att äta

Linas café, antal ........ personer. Ytterjärna restaurang, antal ........ personer

Ja vi, verksamhetens namn: ……………………………… 

vill reservera ett bord för ……… personer på      Linas café, på       Ytterjärna restaurang

OBS, föreningen står ej för lunchkostnad.



AB JÄRNA TRÄ
din ”Woody” bygghandel på orten

Tuna Industriväg 19
www.jarnatra.se

ICA KÖPCENTER JÄRNA
Service; 8-21 alla dagar! 

Kunnig och trevlig personal. 
Korta kassaköer. Packhjälp 

och mycket mer på Storgatan 4

FOLKPOOL
Varmt välkommen till vår utställning i  

Järna. Vi tillverkar och säljer swimming- 
pooler för nordiska förhållanden och  
spabad för utomhusbruk året runt.

www.folkpool.se

Ekologiska grönsaker och frukter
Direkt till din dörr

Titta in på www.ekoladan.se

MT:s Byggvaror
Nykvarns närmaste Bygg- & Järnvaruhandel. 
”Vi satsar på att utforma våra  produktkoncept 

efter vad ni kunder  efterfrågar”
Norra Stationsvägen 26, Nykvarn

telefon: 08-552 478 90

RK LAURÉNS AB
Ekonomi, redovisning och 

fastighetsförvaltning
Nyhem, telefon: 08 551 700 80

Ekobanken
mer än pengar.

www.ekobanken.se
telefon: 08 551 714 70

UMIL
Form, Design, Pedagogik

umil@telia.com

Individuellt Liv i Gemenskap
Stöd - och föräldraförening för läkepedagogik och socialterapi

DETTA KULTUREVENEMANG HAR VARIT MÖJLIGT ATT GENOMFÖRA 
TACK VARE DESSA ANNONSÖRER OCH SPONSORER

Ett samarbete mellan Föreningen ILG och lokala företagare 

F Ö R E N I N G E N  I L G
Pl. 1800, 153 91 Järna

Medlemsavgift 100 kronor Plusgirot: 410 74 48 - 5
Ej medlem betalar för detta evenemang 125 kronor/biljett

Och ett stort tack till 

KONSUM JÄRNA
Löwens väg 2,  

som bidrar med frukt Telefon: 08-555 401 00
www.printley.se


