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Utges av CJP Centrum för Jungiansk Psyko-
logi AB två ggr/år (juni och december). Ansv. 
utgivare: Gunlög Raihle.

PROGRAM
Fredag 13/8
10:30 – 11:00 Samling
11:00 – 13:00 “Pilgrim i drömmar-
nas värld” (Erik Nisser)
13:00 – 14:00 Lunch
14:00 – 17:00 “Mellan växande, 
vissnande och nytt liv” (Inger Säf-
vestad)
17:00 – 18:00 Middag
18:00 – 19:00 Drömlåda
19:00 – 20:00 Måleri

Lördag 14/8
10:00 – 11:00 Drömlåda
11:00 – 13:00 “Vid Nilens strän-
der” (Håkan Raihle)
13:00 – 14:00 Lunch
14:00 – 17:00 “Tre drömmar och 
Självet” (Ingela Romare)
17:00 – 18:00 Middag
18:00 – 20:00 Måleri

Söndag 15/8
10:00 – 11:00 Drömlåda
11:00 – 13:00 Avslutning: måleri 
och vernissage
13:00 – 16:00 Trädgårdsfest

I år hålls Sommarveckan i Norrköping, där Föreningen för Drömpsykologi fått 
tillgång till härliga lokaler, centralt belägna på Flemminggatan 8 i Hedvigs prästgård 
– Pilgrimsgården – alldeles invid Motala ström. Vi börjar med en välkomsthälsning 
och ett inledande föredrag på förmiddagen fredagen den 13 augusti, varvar sedan 
arbete med lek och reflektion under återstoden av helgen – och rundar av vår 
gemensamma resa med en trädgårdsfest på söndagseftermiddagen den 15 augusti.  
Varmt välkomna!

Anmälan och avgifter

Kursavgift, exkl. kost och logi, 
för medlem 3200:-, för icke-med-
lem 3700:-.

Plats: “Pilgrimsgården”, Hedvigs 
prästgård, Flemminggatan, Norr-
köping.

Tid: 13 – 15/8 2010, från fredag 
kl. 11:00 till söndagseftermidda-
gens trädgårdsfest.

Medlemskap tecknas för 250:- / 
kalenderår. Medlemsavgift samt 
kursavgift inbetalas till FDP:s 
Plusgiro 54 77 63 – 3

Anmälan senast 20/6 2010 till Erik 
Nisser, ejw.nisser@comhem.se. 
Anmälan är bindande.

För information om boende m.m., 
besök www.norrkoping.se

För ”sista minuten”-information, 
se hemsidan www.cjp.se, under 
fliken “FDP”.

Seminarieledare

Erik Nisser, som hälsar välkomna och 
inleder med en betraktelse över vad det 
innebär att vara en ”Pilgrim i drömmar-
nas värld”

Håkan Raihle, som under rubriken “Vid 
Nilens stränder” belyser jagets roll i indi-
viduationsprocessen
 

Ingela Romare, som visar och diskute-
rar drömmars relation till C.G. Jungs be-
grepp Självet

Inger Säfvestad, som på temat “Mellan 
växande, vissnande och nytt liv” utfors-
kar kretsloppen i det keltiska året, i nord-
isk mytologi och i självets utveckling

Hillevi Furtenback, Helena Isaksson 
och Erik Nisser håller därutöver i dröm-
övningar och målarsessioner. 

http://www.norrkoping.se
http:/

