INBJUDAN
Svenska kyrkans familjerådgivning hälsar välkommen till den auktorisationsgrundande
befattningsutbildningen på Katolska stiftsgården Marielund på Ekerö den 24-28 april 2017

Parpsykoterapi med inriktning Emotionally Focused Therapy (EFT)
Utbildningen riktar sig till alla familjerådgivare inom Svenska kyrkans familjerådgivning, men riktar
sig särskilt till dem som går den auktorisationsgrundande befattningsutbildningen. Om kursledarna har
fått sin certifiering som utbildare kan utbildningen dessutom komma att räknas som grundläggande
utbildning i EFT. Under internat veckan på Marielund kommer EFT presenteras, liksom
anknytningsteori och dess tillämpning på vuxna kärleksrelationer, ”Teori om vuxen kärlek”. Det blir
också en genomgång av affektteorin och varför vi skall ha fokus på känslor i terapin, relationstrauman
samt hur man kan arbeta med EFT vid otrohet. Rollspel och diskussioner kommer att varvas med
filmklipp och föreläsningar.
Kursledare är Gerd Elliot, socionom, leg psykoterapeuter, certifierade EFT-terapeuter och certifierade
EFT-handledare och Tommy Waad, leg sjuksköterska, leg. psykoterapeut, fil mag i socialt arbete,
certifierade EFT-terapeuter och certifierade EFT-handledare. De arbetar vid Parterapiinstitutet i Lund.

Anmälan och deltagaravgift:
Deltagaravgiften är 9950 kr (i dagsläget räknat på nitton deltagare som anmält sitt intresse för
utbildningen i bifogad fil). I priset ingår kursledare, helpension på Marielund (ingår logi för var och en
i eget rum, eventuellt kan dubbelrum användas om så önskas. Sänglinne och handdukar ingår. I
bokningen ingår 4 kvällsmat, 5 luncher, för- och eftermiddagskaffe), samt betalning för konferensrum,
fruktskål och ostbricka.
Inkluderat i priset ingår också deltagande i familjerådgivardagen fredagen den 28 april.
OBS ! I priset ingår ej resa till Marielund ToR från hemorten.
Vad händer nu?
Vi skulle vilja att ni som har skickat intresseanmälan – se listan i bifogad fil, bekräftar och anmäler er
till mig via anmälningslänken. http://anmalan.svenskakyrkan.se/GroupRegistrationForm.aspx?id=6476
För er som inte har skickat in intresseanmälan finns det endast ett fåtal platser kvar till
befattningsutbildningen. Sista anmälningsdagen för er är den 17 februari 2017.

Familjerådgivardag den 28 april 2017 kl. 10.00-15.00 (drop-in fika 9.30)
Om ni bara vill vara med på familjerådgivardagen den 28 april 2017 kl. 10.00 – 15.00, drop-in kaffe
från kl. 9.30. Familjerådgivardagen är en repetition och fördjupning i EFT och föreläsare är Gerd
Elliot. Anmäl er till dagen på stiftsgården Marielund via anmälningslänken.
http://anmalan.svenskakyrkan.se/GroupRegistrationForm.aspx?id=6477
Kostnad för dagen är 800 kr för er som inte går befattningsutbildningen. Sista anmälningsdagen är den
17 februari 2017. Hitta till Stiftsgården Marielund-följ länk: http://www.marielund.org/vag.htm
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Jan
Jan Sjögerud
NATIONALL SAMORDNARE FÖR SVENSKA KYRKANS FAMILJERÅDGIVNING
HANDLÄGGARE FÖR KYRKA - SAMHÄLLE
KYRKOLIV OCH SAMHÄLLSANSVAR
E-POST: jan.sjogerud@svenskakyrkan.se
TELEFON DIREKT: +46 18-16 98 17 MOBIL: +46 70-280 95 11
FAX DIREKT: +46 18 -16 95 18

Svenska kyrkan

