Norske Rosenterapeuters Forening blir 20 år!
I anledning Norske Rosenterapeuters Forening sitt 20 års jubileum, arrangeres det
jubileumshelg på Oslo Vandrerhjem Haraldsheim, i Oslo 22. – 23.april 2017!
Styret i NRF og Etisk råd har gleden av å invitere medlemmer – rosenterapeuter, studenter og
praksisårselever fra hele landet, til en helg for påfyll av sosialt, kollegialt og faglig fellesskap.
Vi ønsker å feire foreningens 20 års jubileum med å gi rom for rosenfellesskapet –
grunnstammen i foreningen.
Dette blir en helg både med spennende program, gode møter, årsmøte og fest. Særlig glad er
vi for å kunne tilby et heldagsseminar med Unni Kristiansen, en erfaren ressurs innen fagfeltet
etikk. På etisk verksted vil du få mulighet til å forske på din betydning av - Holdning og
handling – hvilke verdier bygger vi våre handlinger på? Hvordan tar jeg verdiene mine i
bruk – som menneske, som terapeut, som kollega? Se vedlagt program.

Program for helgen
Lørdag 22. april
11.00 Rosenbevegelser med Gro Heitkøtter (Påmelding, deltakelse gratis)
12.30 Lunch. (Påmelding, deltakelse gratis)
14.00 Innlegg – om Norske Rosenterapeuters Forening, ved Trude Sellæg
14.50 Kaffe
15.00 Årsmøte
18.00 Jubileumsfest og middag (Påmelding kr 200)
Søndag 23.april
10.00 Etisk verksted med Unni Kristiansen, seminar for rosenterapeuter, studenter og
praksisårselever. Seminaret inkluderer lunch, kaffe og kaker.
16.00 Slutt
(Ved påmelding bare for seminar, kr 500)

Informasjon om pris og påmelding
-

Påmelding bare festmiddag lørdag: kr. 200
Påmelding bare for seminar, etisk verksted søndag kr 500.

NB! Påmelding for deltakelse hele helgen: kr 600!
Rosenbevegelse og lunch lørdag er kostnadsfritt, men krever påmelding! Dette for bestilling
av lunch.
Påmelding sendes til sekretær i NRF, Signe Johanne Monkan – på e-post: su1@live.no,
tlf.: 481 91 529. Frist 24. mars!
Merk ved påmelding:
-

Navn, adresse og tlf.
om du melder deg på hele helgen,
ev. bare fest lørdag kveld, eller bare seminar søndag.

Overnatting
Dersom du ønsker overnatting på Haraldsheim, bestiller du dette selv. Overnatting inngår ikke
i prisen.
Kontaktinformasjon Haraldsheim:
Oslo Vandrerhjem, Haraldheim
Haraldsheimveien 4, 0587 Oslo
Tlf.: 22 22 29 65

e-post: oslo.haraldsheim@hihostels.no

Vi gleder oss til å være sammen, og håper mange finner veien til Oslo denne helgen!

Hjertelig velkommen!

Hilsen
Styret, Norske Rosenterapeuters Forening og Etisk Råd.

Etisk verksted med Unni Kristiansen
Holdning og handling – hvilke verdier bygger vi våre handlinger på?
Søndag 23. april inviteres medlemmer av Norske Rosenterapeuter Forening til ett spennende
heldagsseminar i etikk! Seminaret avholdes i forbindelse med NRF sin markering av 20 års
jubileet ved Oslo Vandrerhjem Haraldsheim.
Program
10.00 Oppstart
12.30 – 13.15 lunch
16.00 avslutning
Innhold
Gjennom undervisning, øvelser og samtaler tar vi tak i:
Mine verdier, hvilke er de og hva er de verdt?
Hvordan tar jeg verdiene mine i bruk – som menneske, som terapeut, som kollega?
Hvordan påvirker mine verdier det jeg gjør, - det jeg lar være å gjøre?
Om Unni Kristiansen
Unni Kristiansen er grunnlegger og daglige leder av firmaet UnniK.
Unni er lege, familieterapeut og spesialist i psykiatri. Hun har lang og variert erfaring fra
offentlig helsevesen, blant annet gjennom arbeid som





samhandlings- og endringssjef i RIT 2000
prosjektleder i SHD's videre- og etterutdanningsprosjekt VEPS
overlege i Fosenteamet
kommunelege

Fra 2001 har Unni i tillegg til 20 % psykiatripraksis drevet sin egen virksomhet med
veiledning, undervisning, foredrag og prosessveiledning, individuelt, i bedrifter, offentlig
virksomhet og på nasjonale og regionale konferanser.
Hva skjer når mennesker møtes? Unni er engasjert og nytenkende og brenner for å skape ro,
rammer og rom for gode samhandlingskulturer. Unni arbeider med medvirkning, praktisk
etikk, teamutvikling, kulturbygging og samhandling og har en rekke oppdrag knyttet til
verdiarbeid i offentlig virksomhet.

