Välkommen till
OBS: Nya regler för anmälan! Läs nedan.

Identitetsterapi på Tallkrogens kursgård
Årets första helgterapigrupp genomförs den 26-28 januari 2018 på Tallkrogens kursgård
utanför Björklinge. Gården är en s.k. fub-gård och ligger ca 20 km norr om Uppsala.
Man tar sig hit med bil - en dryg timme från Stockholm. Eller med UL´s pendeltåg från
Uppsala C 13.09 som ankommer till Vattholma station kl 13.22, där vi kan hämta.
OBS: Bokas senast 3 dagar före transport. Gården har gott om sovrum.

Vi börjar som vanligt kl. 14.00 med inflyttning och fika. Första terapigruppen börjar sedan
kl. 15.00. Vi kommer förutom terapipassen om 3 timmar, att bl a se en film. Sista gruppen
avslutas kl. 16.00 på söndagen och därefter blir det städning och fika, före avresan (middag
ingår ej). Maten är hemlagad av vår husmor Patricia och mestadels vegetarisk.
Obs! Viktigt: Meddela eventuella matallergier / special kost redan vid anmälan!
Terapeuter blir Inger Johansson och Bo-Göran Gustavsson. För genomförande önskas
minst 10 deltagare. OBS nya regler: Beslut om genomförande tas senast den 12 jan,
två veckor före gruppstart, då det krävs tillräckligt många är anmälda för ett genomförande.
Totalpris för gruppen är 3.900 kr (5.600 kr för institutioner / företag / faktura), vilket
inkluderar terapikostnad och helpension i dubbelrum. Önskar du eget rum så kostar det
400 kr extra. Om du går i veckogrupp får du en rabatt på 500 kr.

Obs: Anmälan görs genom att
1. snarast dock senast två veckor före gruppstart ringa eller skicka sms och
2. betala hela avgiften på plusgiro 112 16 49-6 senast 3 dagar före gruppstart.
Tänk på att ta med bekväma kläder, tofflor/mjuka inneskor och lakan/handduk samt
hörselskydd. Om du har några frågor – så ring eller sms Bo-Göran på 070 – 754 88 15.
För mera information se www.identitetsterapi.se

Varmt välkommen !!!

Inger och Bo-Göran & Patricia

