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Hur går det med trädgården och huset?
När vårsolen börjar värma slår gullvivor och narcisser ut i sluttningen ner från
Vårstavi. Vilka kommer i framtiden ha möjlighet att njuta av dem?
Nu har svaret från Kammarkollegiet kommit som säger att huset och dess
inventarier inte ingår i Stiftelsen Vårstavis ansvar. Det står Stiftelsen fritt att
överlåta den anrika fastigheten. Hamnar Poul Bjerres mer än 100-åriga hem i
privata händer kommer staket eller plank skymma trädgården. Promenadstigar
stängs av för Vårstaborna, som vistas i parken och promenerar runt huset.
Motkrafter? Opinionsbildning bland Grödingeborna pågår. En namninsamling, som drivs av Poul Bjerre Sällskapet, Grödinge hembygdsförening
och Mötesplats Vårsta, samt andra personer i Grödinge, riktar sig till Botkyrka
kommun. Önskan är att kommunen ska finna vägar att stoppa försäljningen.
Antingen genom att köpa fastigheten på villkor att de museala delarna får bestå.
Eller genom att övertyga Stiftelsen om att det går att i framtiden fortsätta att
driva Vårstavi som en öppen och tillgänglig plats med ekonomiskt stöd från
kommunen och andra externa finansiärer.
Poul Bjerre Sällskapet lämnade i månadsskiftet januari – februari in en
begäran om tillsyn hos Länsstyrelsen, som har i uppdrag att undersöka ifall
några oegentligheter föreligger när det gäller stiftelser.
Sällskapets ordförande, ledamot i Stiftelsens styrelse, har överlämnat en
skrivelse till Kammarkollegiet. De unika kvaliteterna på Vårstavis har
traditionellt varit Stiftelsens ansvar och hela det rika arvet efter Poul Bjerre har
setts som Stiftelsens åtagande. Att splittra konst, möbler och inventarier i detta
välbevarade hem är att beröva framtida generationer en del av vårt kulturarv.
Beslutet om Vårstavis framtid vilar hos Stiftelsen.

Lena Larsson, leg psykoterapeut, berättade om sagornas betydelse, både för henne själv som barn och
vuxen och i mötet med barn som kan finna nya sätt att uttrycka sig genom att berätta sagor.

Om sagornas magi och läkande kraft
Att låta fantasin skena iväg –det är en klok metod för att få fatt i livets gåtor.
Sagor och myter kan ge svar på personliga livsfrågor, tillkortakommanden och
anvisa utvägar. Det hävdar Lena Larsson som vid adventssammankomsten på
Vårstavi inspirerade åhörarna att söka bland sina privata sagominnen.
Glädjande många hade sökt sig till Vårstavi och njöt av samvaron i
decembereftermiddagen. Psykolog Lena Larsson arbetar terapeutiskt enligt
psykodynamisk tradition med inslag av bild- och musikterapi samt symboldrama. Ofta ingår sagor och myter i arbetet och särskilt i mötet med barn och
unga vuxna samarbetar Lena Larsson och patienten för att skriva fram en
personlig berättelse.
- Själv minns jag när mamma stod och strök och sjöng härligt vemodiga och
sorgsna sånger. Och jag minns bilderna av Jesus från söndagsskolans berättelser.
Ett annat starkt minne är när jag och min storebror, som var min idol, var
hemma och lekte Hemliga klubben.
- Ofta upplever vi ångest och rädsla. Det gäller att vi bekantar oss med trollen
för att komma vidare i mognad och utveckling.
Lena Larsson har nu samlat egna tänkvärda berättelser i boken Sagor ur
havets vågor, som hon även rekommenderar som pedagogiskt redskap.

Sylvia Karpe bjöd på ett stämningsfullt urval av sin rika repertoar vid flygeln.

Välkända melodier på flygeln gav julkänsla
Pianisten och pianopedagogen Sylvia Karpe underhöll med en rikedom av
traditionella julmelodier. När decembermörkret kröp närmare kunde åhörarna
njuta och ibland sjunga med i vår älskade musiktradition med psalmer,
Luciasånger, lek- och dansvisor, barnvisor och internationella evergreens.
Samtidigt med den festliga adventssammankomsten smög sig oron på.
Vad kommer nu hända med Vårstavi? Var detta sista gången som Poul Bjerre
Sällskapet kunde ordna adventssamkväm?

Psykoterapi i Sverige – igår, idag och imorgon
Missa inte vårt unika symposium på ABF-huset i Stockholm! Lördag 23 mar
kl.10.00 till ca 15.30. Lyssna till föredrag om Poul Bjerre och de första
decennierna av svenskt arbete kring psykologi, psykoanalys och psykoterapi och
vägen fram till 2000-talet. Därefter berättar sex disputerade leg. psykologer och
leg. psykoterapeuter om sin forskning och hur deras rön bidrar till
psykoterapeuters arbete idag.
Avbrott för lunch mellan kl.12 och 13 och korta pauser på förmiddagen och
efter lunch. Fritt inträde till denna ovanliga dag. Ingen föranmälan. Det finns
kaffeautomater i korridoren och eventuellt bjuds det på frukt. Den som inte vill
köa kanske tar med egen termos. Välkomna!

• Poul Bjerre – en eldsjäl för psykoterapin

Suzanne Gieser är fil. dr i vetenskapshistoria, leg psykoterapeut samt
handledare. Hon har undersökt hur Poul Bjerre påverkade unga människor på
1910-talet att intressera sig för psykoanalys och psykoterapi. Han deltog i
internationella kongresser och medverkade till att skapa olika forum för
personer, aktiva som psykoterapeuter och analytiker.
Övriga föreläsare, tidigare mottagare av stipendium från Stiftelsen Vårstavi är
samtliga fil. doktorer, leg psykologer och leg psykoterapeuter:
• Fredrik Falkenström
• Peter Lilliengren
• My Frankl
• Berkeh Nasri
• Markus Jansson-Fröjmark
• Björn Phillips, docent, Stiftelsen Vårstavi, är moderator.

Samla namnunderskrifter!
Bifogat underlag med minst en namnteckning sänds till Poul Bjerre
Sällskapet, c/o Anita Widén, Bokbindarvägen 84, 129 34 HÄGERSTEN
eller skannas och mejlas till anita.widen@gmail.com. Tack!

Passa på att komma på visning!
Ta vara på möjligheten att uppleva Gunhild och Poul Bjerres hem! Vi ställer i
mån av tid upp för förhandsbokade gruppvisningar. Den unika bostadsmiljön
med föremål av stort kulturhistoriskt intresse står än så länge kvar. Mejla
anita.widen@gmail.com eller ring 070 117 115 4 med förfrågningar. Minst 8
deltagare.

Medlemsavgift
Bifogat inbetalningsunderlag lämnar information om plusgirokonto och
medlemsavgifter.

Välkomna till symposium, trädgårdsdag och
årsmöte
Lördag 23 mars kl. 10.00 i Sandlersalen, ABF.huset, Sveavägen, T-bana
Rådmansgatan. Symposiet är gratis och ingen föranmälan krävs. Se bifogad
flyer!
Fredag 26 april från kl 11. Trädgårdsdag på Vårstavi och formell
avslutning på namninsamlingen. Möjlighet att få veta mer om Stiftelsens
planer.
Lördag 11 maj kl. 13. 30. Föredrag. Information om program kommer.
Årsmöte för Poul Bjerre Sällskapet ca kl. 15 efter kaffepaus.
Sommarens öppna visningar: Vi återkommer om datum när vi fått
klartecken att sällskapet kan fortsätta denna tradition också i sommar.

Vårstavi, Nynäsvägen 4 i Vårsta ligger till vänster, ca 200 m från rondellen i
Vårsta Centrum. Från Tumba C reser man med buss 716 i riktning Bremora, hållplats
Vårsta. Har du frågor ring Anita Widén 070/1171154 eller mejla
anita.widen@gmail.com. Ingen föranmälan. Entré 100 kr inkl. kaffe eller 80 kr för
medlemmar. Parkering omedelbart ner till höger efter rondellen.
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