
 

 

Varmt välkommen till Majdagar 2019 

Jag sitter i foajén i Kulturhuset i YtterJärna och försöker formulera ett följebrev till årets 

Majdagar. Huset spritter av spänning och det beror nog på att Sveriges Waldorflärarmöte 

börjar om bara en liten stund. Sekretariatet har öppnat, Kulturhusets restaurang sjuder av 

aktivitet, och anslagstavlorna är fulla av arbetsgrupper. På en affisch står det att 

waldorfskolan firar 100 år i år. Jag tittar mig lite avundsjukt omkring och ångrar att jag inte 

anmält mig till mötet. Fast jag inte är Waldorflärare känner jag mig ändå som hemma. 

 Jag tröstar mig med att jag faktiskt sitter och författar en inbjudan till ett möte, där jag vis 

av erfarenhet vet, att den här fina känslan kommer igen. Glädje, nyfikenhet, vetenskap, 

ödmjukhet, kunskap och erfarenheter kommer att delas igen i maj. Till den konferensen har 

jag faktiskt redan anmält mig.  

Majdagar 2019 infaller fredag 10 till måndag 13 maj i kulturhuset i Järna.  

Observera att dagarna inte infaller under Kristi Himmelsfärdshelgen, utan på en vanlig 

helg. Förändringen har inte skett lättvindigt men på grund av att Kristi 

Himmelsfärdshelgen infaller så sent så tror vi att det här blir bättre den här gången. Vi 

hoppas på att det kan locka fler att delta. Mycket kommer att vara sig likt från tidigare 

Majdagar. Musik, teater, föredrag, samtal, god mat och arbetsgrupper. Det som kommer 

att utmärka är att Initiativet Majdagar fyller 50 år! Det kommer vi självklart att 

fira! Historier kommer att berättas och vi kommer att så frön och plantor till framtida 

historier. 

 De nordiska fackdagarna inom Läkepedagogik och Socialterapi är idag ingen självklarhet. 

Men för många människor en stark viljes-, och kunskaps- nödvändighet. Majdagar 2019 är 

inget gammalt och förlegat, utan nytt och kunskapsökande. Individers ålder sätter inte 

gränser, utan det som sätter gränser är varje individs oförmåga att se verkligheten i 

danande. 

Vi önskar därför DIG hjärtligt välkommen att delta i och bidra till att Majdagar 2019 ska bli 

en givande och trevlig händelse. Majdagar blir vad vi tillsammans gör dem till! 

Nu har vi både grupp och anmäla tidigt rabatt och som om inte det vore nog. Den 

101, 202, 303, 404, som anmäler sig kommer att vinna fina priser. Den 505 vinner ett 

otroligt fint pris.  

Anmälan görs på hemsidan www.nfls.nu vid problem ring + 46 703 549907 mejla 

bo@nfls.nu eller  alexandra@nfls.nu

Med önskan om en fin vår och övrigt år. Lycka till i vår lilla tävling . 

Mvh Ordförande i NFLS Alexandra Jensen Zoffmann 

Ordförande i Nordiska förbundet för Läkepedagogik och Socialterapi 
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