Så här några dagar före midsommar vill vi i styrelsen önska alla medlemmar i
Drömgruppsforum en skön och vilsam sommar, med tid för avkoppling, gemenskap och
inspirerande möten av olika slag!
I nästa vecka hoppas vi på givande sommardagar i Borgholm - vi blir 19 deltagare! Roligt att
så många kommer! Vi blir tre grupper - en med ledarträning och två "vanliga".
Hösten känns långt borta - men vi planerar nu för vår hösthelg i Umeå, 7-8 oktober. Boka in
de dagarna! Har ni ännu inte varit i Umeå, så erbjuds nu ett gyllene tillfälle att både få arbeta
med drömmar och samtidigt uppleva denna norrländska stad! I slutet av augusti kommer ett
detaljerat program där ni kan anmäla er.
Som ni kanske sett på vår hemsida, så håller vi på att uppdatera vårt arkiv. Vår webmaster
Markku Siivola efterlyser bl a Drömdialog nr 2/2000. Om någon har den, så var vänlig och
scanna eller skicka till vår kassör:
Julijana Nyhaga, Marmorgatan 11, 118 67 Stockholm.
Hon scannar och vidarebefordrar till Markku.
I den bifogade filen ser ni övrigt material, som vore värdefullt att få in! Nummer 1/2000
nämner video om Monte i Hudiksvall oktober -94 och en annan video vid Montes drömgrupp
i Ardsley hösten -99, se attachment. Finns dom kvar nånstans för inkludering i Montes sajt?
(kursivering: Markkus text) Ta kontakt med Markku direkt - markku@siivola.org - eller mig
- elisabet.tarneberg@gmail.com om ni har något av detta material.
Har ni tips på inslag vid ett höst/vårmöte, eller andra funderingar, så hör gärna av er till
någon av oss i styrelsen!

Soliga midsommarhälsningar från oss!
Anders Omstedt, anders.omstedt@marine.gu.se
Birgitta Vasko, birgitta.vasko@telia.com
Elisabeth Gruneau, elisabeth.gruneau@gmail.com
Julijana Nyhaga, julijana.nyhaga@aop.se
Torun Tornesel, jotosoto@hotmail.com
Styrelsen genom Elisabet Tärneberg/ordförande, elisabet.tarneberg@gmail.com
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D ra ut era skrivbordslådor, titta igenom pappershögar, sök i boxar och garderober.
Drömgruppsforums arkivavdelning efter lyser tidningartiklar, videoband, kassettband etc
Skicka in!
HITTILLS HAR Gunilla Brink, Karin Tengstrand och Birgitta Hellgren sänt in intressanta
tidningsartiklar. S to r t tack!! Själv harja g bidragit med ett videoband från en offentlig
föreläsning som Monte höll i Hudiksvall, oktober -94. Många bäckar sm å....
Låt oss inför Drömgruppsforums 10-årsjubileum samla in så mycket material som m öjligt.
Jag hoppas kunna ta m ed m ig en innehållsrik arkivpärm.
Drömgruppsforums arkiv
C/o Pia Ekstedt-Häggblom
Risslavägen 17
824 40 Hudiksvall
PS Alla nummer av D röm dialog finns, förutom i arkivet, även hos red och kan beställas hos
henne!

OBS OBS OBS OBS..........
Vid Montes drömgrupp i Ardsley, USA hösten -99 gjorde Kerstin Andersson en intervju med
honom och Måns Linde spelade in den på video. Måns har sedan redigerat den och g jo rt den
klar fö r visning. Videon innehåller 1,5 tim då Monte berättar om sin egen utveckling och sin
filosofi om drömmar och drömgrupper och 1,5 tim då man fö ljer processen i en drömgrupp
ledd av Monte.
Videon ska nuförst visas fö r Monte så att han kan godkänna den, förhoppningsvis fö r
försäljning. Preliminärt p ris skulle kunna bli c:a 500 kronor.
Red

