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Årsmöte hölls 2017-05-20
Före årsmötet berättade Marta Cullberg Weston om symboldrama under rubriken
”Visualiseringens reparativa kraft”. I det relationella symboldramat iscensätts situationer,
ofta kopplade till avgörande upplevelser i barndomen. När låsningen öppnas upp blir den
möjlig att bearbeta. Svensk symboldramaförening förlägger traditionellt kurser för
terapeuter på Vårstavi. Folke Larsson tog vid efter Marta och gav oss bakgrunden till
metodens långa historia på Vårstavi.
Styrelsen har sammanträtt vid nio tillfällen under året, varav ett konstituerande
styrelsemöte. Styrelsen har även haft underhandskontakter, mestadels genom mejlväxling.
Arbetet i styrelsen har präglats av gott samarbete och kreativitet.
Fyra nyhetsbrev har skickats ut till medlemmarna med vanlig post och inför programmen
har påminnelse gått ut per e-post till de medlemmar som lämnat aktuell e-postadress.
Information om sällskapets program har även spridits till biblioteken i Botkyrka, de lokala
gratistidningarna och DN På Stan.
Antalet betalande medlemmar och samboende i sällskapet var fram till 2017-12-31
87 personer. Ulla Sjöström är sällskapets hedersledamot.
Under året har följande program presenterats för medlemmar och allmänhet vid sidan av
årsmötets program om symboldrama:
Lördagen 25 mars berättade psykolog Liria Ortiz om sitt mångfasetterade arbete med
metoden Motiverande samtal – en icke-konfrontativ metod som kan användas i en mängd
situationer, både i vardagen när en förälder vill få ett bättre samspel med en strulig tonåring
och i behandlingsarbete vid missbruk och andra självdestruktiva beteenden. Hon har skrivit
ett flertal böcker om metoden och medverkar som psykolog i Dagens Nyheter.
Lördagen 22 april gav scenograf och kostymtecknare Gunilla Palmstierna Weiss spännande
inblickar i sitt liv i svensk och internationell kulturelit. Hennes banbrytande dekor bidrog

starkt till makens, författaren Peter Weiss, stora succé som pjäsförfattare. Hennes
självbiografi Minnets spelplats beskriver hennes långa liv.
Lördagen 20 maj var fokus således på symboldrama där Marta Cullberg Weston är en
ledande gestalt i Sverige och där Folke Larsson kunde sekundera.
Årsmötet som följde leddes av Birgitta Mörk.
Öppna visningar har under sommaren arrangerats vid två tillfällen.
Då presenteras Poul Bjerres liv och verk, följt av en rundvandring i huset och i parken. Det
var lördagarna 17 juni och 12 augusti.
Enligt överenskommelse med Stiftelsen Vårstavi kan Poul Bjerre Sällskapet nu åter erbjuda
privata visningar för grupper som efterfrågar det. Två sådana genomfördes under 2017.
Höstprogrammet inleddes den 9 september då författaren och juristen Omi Söderblom
berättade om sin farfar Helge och sin farfarsfar Nathan Söderblom och deras svåra relation.
Lördagen 14 oktober presenterade psykolog Cecilia Kallenberg det så kallade
Rorschachtestet, dess snart 100-åriga utveckling och användningsområden i dag.
Advent firades lördagen 2 december då vi ännu en gång fick ta del av sång- och spelglädje
då musiklärare Hanna Malecki ledde sin mellanstadiekör genom kända och okända julvisor.
Carsten Cedegard läste dikter, ljus tändes och saffransbröd och pepparkakor serverades.
Övrigt under året: Sällskapet har fått tillgång till ett utrymme i övervåningen på ”bullriga
huset” där bokförråd och referenslitteratur nu förvaras. En trädgårdsdag genomfördes under
hösten och en rejäl röjning i rabatten innanför och utanför planket blev resultatet.
Sällskapet är medlem i DELS (De Litterära Sällskapen i Sverige) och kunde närvara en dag
med program vid bokmässan i Göteborg.
Sällskapets ordförande blev ombedd att vara adjungerad till Stiftelsen Vårstavis styrelse och
deltog i två av tre möten under hösten. Samarbetet med stiftelsen och dess ordförande
Claes Ånstrand har fördjupats under året och Anders Junborg, intendent på deltid, deltar i
sällskapets arrangemang.
Ökad samverkan med Grödinge Hembygdsförening har också skett och Poul Bjerre
Sällskapet stöder hembygdsföreningens och dess ordförande Barbro Graméns i ansökan om
en byggnadsminnesförklaring av parken vid Vårstavi.
Arbetet med att hålla hemsidan www.poulbjerre.org aktuell har förbättrats, framför allt
efter support av en kunnig person. Tack vare våra blygsamma arvoden till föreläsare är
ekonomin god. Medlemsskaran behöver växa och det är önskvärt att fler personer tar aktiv
del i arbetet vid sammankomster, visningar och i styrelsen.
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