
Välkommen till SPES Blekinges retreat och utbildning i Järnavik fredag-lördag 9-10/9 2022 

…ett intensivt, utvecklade men ändå avslappnande dygn!

Det blir djup avslappning med andningsövningar som leds av Dennis Hollström, Du får prova på 
Yoga med Asher Movement, meditation och har möjlighet till långa promenader, på egen hand 
eller tillsammans. 

Vi kommer kortfattat gå igenom 3 lektioner i ELLIPSE Gatekeeper+utbildningsprogram, som du får 
kopior av, för att kunna gå tillbaka till det här när det känns aktuellt för dig. Materialet handlar om 
hur våra hjärnor fungerar i stress, praktisk information om hur man bemöter någon som är påväg 
att ta sitt liv och hur man talar med efterlevande; vuxna, barn och ungdomar. Bra kunskap för att 
kunna stödja någon annan och som hjälp till självhjälp! Maiellen håller i det.


Du får ett diplom efter utbildningen, att du genomgått ELLIPSE Baskurs i POSTVENTION.


Mayaindianernas kalender berättar vilken MAYA-sol du är! Det kan bli spännande upptäckter och 
du kan lära dig något nytt om dig själv. Maiellen tar fram vilken Mayasol du 
är och vi leker lite tillsammans med dagarnas färger, toner och symboler.

* Därför behöver du berätta när du är född; födelseår, månad och dag, när 

du anmäler dig. 


* Mat, boende och att delta är helt kostnadsfritt - SPES Blekinge bjuder! 
Inbjudan gäller oss som deltagit i POSTVENTION i Blekinge eller SPES-
träffar i Karlshamn eller Karlskrona.


* Beroende på hur många vi blir kan några behöva dela rum, (varje rum har 
två enkelsängar). Skriv vem du helst kan tänka dig att dela sovrum med, 
om vi blir så många att några behöver dela. (Skriv också om du inte 
tänker övernatta, utan åker hem och sover).


* Vi serveras vegetarisk soppa på fredagskvällen, frukost. Tre-rätters lunch 
och ett mellanmål på lördagen, som Matilda Hjärtstam lagar åt oss. Har 
du allergier eller önskemål vad gäller maten, berätta det när du anmäler 
dig.


* Lakan, sängkläder och handdukar finns. Gemensamma toaletter och 
duschrum i korridoren. Vi hyr hela huset, så det är bara vi där.


* Ta med dig något att ligga på under yoga-, andnings- och avslappningspassen, (en handduk av 
någon slag), gärna en kudde och en filt att svepa om dig. Kanske ett anteckningsblock och 
penna om du vill kunna anteckna något. 


Adressen är Pagelsborgs gård, Järnaviksvägen 70, Bräkne Hoby. Vill du samåka? Har du plats för 
fler i din bil? Tala i så fall om varifrån och när du åker! Vill du bli mött vid stationen i Bräkne Hoby?

Färdbeskrivning: Kör ner mot Järnavik. Efter Kullåkra är det ytterligare en bit. Gården ligger på 
höger hand. Det finns en liten skylt vid landsvägen där du tar av.

Följ vägen till vänster om huvudbyggnaden och kör förbi det lilla Magasinet där vi ska vara. 
Parkera på de anvisade p-platserna. 


Välkommen tidigt och ta en skön promenad! Det börjar en strövstig söder om Magasinet.

Installera dig och bekanta dig med omgivningarna! 

Vill du meditera tillsammans träffas vi på loftet redan kl. 17.00 (Är du nybörjare? Maiellen lär ut en 
enkel meditation.

Uppstart för alla på loftet kl 18.00. Därefter Kvällssoppa!


Anmäl dig till Maiellen redan nu! Senast söndag 4 september behöver vi veta att du kommer.

Det ska bli härligt att träffas igen! Varmt välkommen!


Hälsar Maiellen och SPES Blekinges Styrelse       


