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Besökare på Vårstavi ser med glädje på alla  

fräscha blommor planterade i krukor, passande för årstiden. Anders Junborg, intendent 

på deltid, ombesörjer detta. Foto: A.Widén  
 

Trädgården på Vårstavi får fler hjälpare 
Vid sällskapets möte i början av mars med Claes Ånstrand, ordförande i 

Stiftelsen Vårstavi, kom vi bland annat överens om att fler ska ha möjlighet 

att delta i trädgårdsarbetet på Vårstavi. Rolf Kenmo har kontaktat Huddinge 

Botkyrkas Trädgårdssällskap, som inbjöds till möte och eventuell första 

arbetsinsats torsdag 20 april. Inbjudan gick även ut per mejl till sällskapets 

medlemmar.  

     Vi har även informerats om att projektet Mötesplats Vårsta även detta år 

kommer att odla grönsaker m m i planteringslådorna utanför Lillstugan. 

Barbro Gramén, ordförande i Grödinge hembygdsförening och trädgårds-

sakkunnig, deltar och enligt uppgift är Birgitta Mörk ekonomiskt ansvarig. 

     Senaste nytt är att Grödinge hembygdsförening genom Barbro Gramén 

hos Länsstyrelsen begärt att parken runt Vårstavi ska göras till 

byggnadsminnesmärke. En process som kan ta många år. 

     Ett Dialogforum angående Strandparken i Vårsta hålls onsdag 26 april på 

Vårsta bibliotek. Diskussionen gäller vad medborgarna önskar ifråga om 

parken. 



 

 

Liria Ortiz och metoden Motiverande samtal 

 
Foto: A.Widén 

 

Alla kan känna olust och motvilja mot något i sin vardag. Det kan vara 

städning, oönskad kritik, konflikter, motion eller att ha fastnat i beteenden 

som är eller gränsar till missbruk. Alkohol, narkotika, mat, spel, sex, våld, 

dålig ekonomi och hemlöshet är bekymmer som många upplever själva eller 

hos närstående. Goda råd lär inte hjälpa. Liria Ortiz menar att en väg att nå 

fram kan vara att peka ut något vi vill undvika.  

Exempel: - Hur är det att komma till en psykolog? 

-Tråkigt. 

-Hur ska du undvika det? 

Underförstått genom att ändra sitt beteende. En person omotiverad till 

motion kan finna sin motivation i möjligheten att äta gott. 

    Akronymen BÖRS illustrerar samtalstekniken: Bekräftelse; Öppna 

frågor; Reflektioner och Sammanfattningar visar hur samtalen verkar. 

   Ytterligare information via Lirias hemsida www.liriaortiz.com eller 

googla på Motiverande samtal. 

Psykolog och terapeut Liria 

Ortiz var i mars inbjuden talare 

på Vårstavi. Hon har gjort sig 

känd som en av psykologerna 

som svarar på läsarfrågor i 

Dagens Nyheter. I ett flertal 

böcker beskriver hon arbets-

metoden Motiverande samtal 

(MI) som ett effektivt sätt att 

möta svårigheter, senast med 

en bok som ger stöd till 

tonårsföräldrar. 

Här följer några hörnstenar i  

samtalsmetoden, som hon 

betecknar som utforskande och 

samarbetande: 

• Aktivt lyssnande 

• Att ge plats för 

förändringsprat 

• Att hantera motstånd 

• Att informera i dialog 

• Att förstärka uthålligheten 

Aktivt lyssnande används för 

att etablera och vidmakthålla 

ett gott samarbetsklimat och 

visa respekt för individens 

autonomi. 

 

 

 

 

http://www.liriaortiz.com/


 

 

Gunilla Palmstierna Weiss om sin långa livsresa 

 
 

Med en bildslinga föreställande scenbilder, keramiska verk och kostym-

teckningar bakom sig berättade scenografen Gunilla Palmstierna Weiss 

inspirerat om sitt liv och sina verk. Hon menar att hon och hennes bror Hans 

Palmstierna föddes i korsvägen mellan två familjekulturer; svensk överklass 

och förmögen assimilerad borgerlighet. Deras föräldrar bröt med släkten och 

flyttade utomlands. Efter en dramatisk skilsmässa när Gunilla var fyra år 

återförenades barnen två år senare med modern Vera. Hon var läkare och 

psykoanalytiker, bosatt i Schweiz, Österrike och Holland. 

     I krigets slutskede återvände man till Sverige. Gunilla gifte sig ung och 

födde barn vid 19 års ålder. Hon utbildade sig till keramiker på Konstfack  

     1952 tog hennes liv en ny vändning. Hon mötte författaren Peter Weiss, 

född i Tyskland men som flykting utbildad vid konstakademin i Prag där han 

bland annat var kurskamrat med Amelie Posses son Jan Brazda. 

      I boken Minnets spelplats från 2013 berättar Gunilla vidare om deras 

samarbete, hennes internationella karriär som scenograf i samband med 

Peter Weiss pjäs med den långa titeln, vanligtvis kallad Marat/Sade. I boken 

myllrar det av intressanta personporträtt ur Gunillas liv och ur de konst-

närliga och politiska kretsar där paret Palmstierna Weiss ingick under 1950-, 

60- och 70-talen.  

     För henne blev besöket på Vårstavi en påminnelse om Poul Bjerre, Jan 

Brazda och tiden då hennes mor och holländske styvfar umgicks bland  

psykoanalytikerna i Sverige för ca 70 år sedan. 

     Vi åhörare är tacksamma för att ha fått följa med på resan! 

 

   Påminnelse om årets medlemsavgift 
Bifogar inbetalningskort till dem som missat. Ni medlemmar är viktiga! 

 

Gunilla 

Palmstierna 

Weiss i samtal 

med åhörarna. 

Foto: Ingegerd 

Ekstam 



 
Framtiden för Lillstugan och bokförrådet 
Den 1 juni ska Sällskapet ha tömt Lillstugan som då hyrs ut till en extern 

hyresgäst som ska bedriva psykoterapeutisk verksamhet i huset. 

    Styrelsen fortsätter därför att gallra bland böckerna. Vi har fått möjlighet att 

utnyttja en garderob en trappa upp i ”bullriga huset” där vi även får tillgång 

till en väggfast bokhylla. Vi hoppas också på en hylla med referenslitteratur i 

den publika delen av huset. Föreningens handlingar gallras och styrelse-

protokoll, verksamhetsberättelser och årsmötesprotokoll ska arkiveras. Även 

Stiftelsen är i färd med gallring av handlingar. 
  
Möjlighet att erbjuda fler visningar 
Vi kan genomföra enstaka visningar av Vårstavi enligt en överenskommelse 

med Stiftelsen. Minsta avgift är 800 kronor inkl. kaffe. Grupper om fler än 

åtta personer betalar 100 kr/person. Max 20 personer per visning. Mejla 

anita.widen@gmail.com eller ring 070 117 115 4  gällande förfrågningar. 
 
Bjerreböcker och skrifter kan köpas via nätet 
En bra överblick av vårt lager finner du genom att gå in på adress   

www.bokborsen.se. I sökrutan skriver du "bjerresällskapet”. Vår 

styrelsemedlem Carsten Cedegard, bistår gärna antingen per epost 

ccedegard@yahoo.se eller per mobil 076 709 99 33 
 
Var med och påverka! 
Förslag på lämpliga personer till vår styrelse kan lämnas per epost till 

waltraut@neuschutz.se , telefon 08 551 56330 eller mobil 070 147 2317.  
 

Poul Bjerre Sällskapets program: 
♥ Lördag 20 maj 2017 kl.13.30 Program och årsmöte 
Marta Cullberg Weston berättar om sitt arbete med symboldrama 
och Folke Larsson skildrar hur symboldramat kom till Sverige och 
Vårstavi. Därefter håller sällskapet ÅRSMÖTE 
 
♥ Två visningar av Vårstavi i sommar  

• Lördag 17 juni kl.13.30   
Samling med kaffe på loggian för en introduktion om Poul Bjerre och 
husets historia. Kostnad 100 kr inkl. kaffe för personer över 18 år.  

• Lördag 12 augusti kl. 13.30 samma som ovan. 
Poul Bjerre Sällskapets program äger rum lördagar kl. 13.30 på Vårstavi. Efter 

programmet serveras kaffe/te och bröd. Kostnad för föredrag och kaffe är 100 
kronor, medlem 80 kronor. Möjlighet finns att köpa böcker och kort.  
 
Vårstavi, Nynäsvägen 4 i Vårsta ligger till vänster, ca 200 m från rondellen i 

Vårsta C.  Från Tumba C reser man med buss i riktning Bremora, hållplats 
Vårsta. Har du frågor ring Anita Widén 070/1171154 eller mejla enl. ovan.  
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