”The things we do for love”

Välkommen till studiedagar på Wärdshuset Lasse Maja
Barkarby, Stockholm
14 – 15 maj 2020
Detta för oss osökt in på Lars Molin (1785 - 1845), mer känd som Lasse- Maja.
Hen beskrivs som en spjuveraktig, charmerande, streetsmart och underhållande person med förkärlek att
leva i en alternativ livsstil med bland annat tjuvar och prostituerade. Lasse- Maja levde periodvis som
kvinna och har i sin självbiografi beskrivit sina kärleksrelationer med både män och kvinnor. Av vissa
anses hen utan tvivel ha varit vad vi idag benämner ”transvestit”, ett okänt begrepp på 1700 - och 1800 talen. Lasse- Maja besatt en stor uppfinningsrikedom i sitt arbete bland annat på bordell. Idag kanske
hen hade haft en framtid som sexrådgivare.
Det var för övrigt just i Barkarby Tingshus som Lasse- Maja, 1812, dömdes till livstids fängelse för sina
stöldturnéer. Straffet avtjänades på Karlstens fästning på Marstrand. Hen benådades dock efter 26 år,
sannolikt på grund av sin popularitet. (Wikipedia och Svenskt biografiskt lexikon)

Program
Torsdagen den 14 maj
09.30-10.30

Registrering och fika (rundvandring kl. 10.00, för den
som önskar)

10.30

Ordförande hälsar välkomna!

10.40

Pappa Ann-Christines bekännelser - med Ann-Christine
Ruuth

11.30

ESiT – Ett samtal i taget, föreläsning med Karin Wulff,
Malena Cronholm-Nouicer och Martin Söderquist från
Malmö familjerådgivning

13.30

Lunch

14.45

KFR:s årsmöte

15.30

Fika

16.00

Stand Up – Äktenskapet

17.00

Fri tid för vila, promenad, SPA

18.15

Mingel

19.00

Middag och dans till Principal Blues

Fredag den 15 maj
09.00

Ulrik Stenberg, utredare, MFoF (Myndigheten för
familjerätt och föräldraskapsstöd)
Barnkonventionen blir svensk lag – vad betyder det för
familjerådgivning?

10.00

Fika

10.30

Sex på många sätt – Suzann Larsdotter, RFSU

13.00

Sammanfattning och avslut. Nya styrelsen presenteras.

13.30

Lunch

Anmälan
Anmälan sker via länk i inlägget på hemsidan. OBS! Om det inte kommer en
bekräftelse med faktura inom en vecka, kontakta Marie.Bjors@ystad.se.

Allmän information
Plats för konferens:
Wärdshuset Lasse Maja, Barkarby Torg 2-5, 177 46 JÄRFÄLLA, tel 08-621 61 60
www.lassemaja.se
Boende:
Welcome Hotel Barkarby, Notarievägen 5, 175 79 JÄRFÄLLA, tel 020-302 76 614
Avgift:
2 950 kr för medlemmar, 3 450 kr för icke medlemmar. I avgiften ingår
föreläsningar, logi och måltider. Spa ingår ej, kostnad 199:-/person.
Avgift för endast föreläsningar och middag är 1 550:-.
Ett fåtal rum är reserverade för de som önskar anlända 13/2, dagen innan
konferensen börjar. Kontakta Marie.Bjors@ystad.se, för mer information.
Anmälan:
Senast 31/3 2020, då även medlemsavgift och konferensavgift ska vara inbetald
på KFR:s bankgiro nr: 350-3604.
Anmälan är bindande, endast individuell anmälan via KFR:s hemsida. Uppge
namn och kommun vid inbetalning av avgiften. Faktura på konferenskostnaden
erhålls genom att efterfråga det på anmälningsblanketten.
Färdväg:
Ta pendeltåget från Centralen mot Kungsängen/Bålsta, till station Barkarby (17
min). Hotellet syns från pendeltågsstationen i Barkarby, 5 minuters promenad.
Frågor:
Vid frågor om studiedagarna och praktiska detaljer kan du kontakta:
Annika Grufman Kalén annika.kalen@rfsu.se och Marie Björs
marie.bjors@ystad.se

Presentation av föreläsare och medverkande
Pappa Ann-Christines bekännelser: Från man till kvinna på 60 minuter. En
personlig berättelse om att bli sig själv.

Ann-Christine Ruuth
För snart 10 år sedan informerade kyrkoherden Åke sin chockade omgivning att de i fortsättningen
fick kalla henne Ann-Christine. Om vägen dit, om vad det innebär att leva som kvinna efter att i ett
halvt sekel levat som man, om våra föreställningar om den riktiga kvinnan eller den riktiga mannen
och vad det kan innebära att vara transperson i dagens Sverige berättar Ann-Christine Ruuth i den
här föreläsningen Ann-Christine är sedan sex år en flitigt anlitad föreläsare om kön, könsnormer,
könsidentitet och trans. Hennes dotter Ester Roxberg har skrivit den uppmärksammade boken "Min
pappa Ann-Christine". Den har givit upphov till filmen "Min pappa Marianne" med premiär i februari
och med Rolf Lassgård i huvudrollen. Nu får vi höra Ann-Christines egen berättelse.

ESiT - Ett Samtal i Taget

Karin Wulff, Malena Cronholm-Nouice och Martin Söderquist, Familjerådgivare, Malmö
familjerådgivning

ESiT är en möjlighet att få ett samtal när man behöver det utan lång väntetid. Malmö
familjerådgivning har fem års erfarenheter och utvärderingar av Single Session: Förändring är möjlig
på kort tid och ibland räcker ett samtal.
Ett Samtal i Taget erbjuder samtal när klienter och par behöver det.
Sedan Moshe Talmon publicerade sin bok 1990 har samtalsformerna Single Session Work, Walk-In
och Ett Samtal i Taget implementerats inom olika verksamheter i många olika länder.
I Malmö har vi arbetat med detta sedan 2011.
Vi kommer att beskriva hur det kommer sig att vi har valt att arbeta med den här formen, hur vi gör
och vilket mindset som är till hjälp för oss i detta arbete.

Äktenskapet- Stand Up

Malin Apelltofft ochTobias Aspelin.
De äkta makarna, komikern Malin Apelltofft och skådespelaren Tobias Aspelin. ”När mänskligheten

står inför tuffa utmaningar som att lösa klimatfrågan, utrota svält, hantera artificiell
intelligens och att undvika tredje världskrigen står Malin och Tobias inför den absolut
svåraste utmaningen att förstå varandra.”

Barnkonventionen blir svensk lag – vad betyder det för familjerådgivning?

Ulrik Stenberg
Ulrik Stenberg är socionom och utredare vid Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd,
MFoF. Myndigheten är en kunskapsmyndighet som ansvarar för områdena familjerätt, internationell
adoption, familjerådgivning och föräldraskapsstöd.
Mina arbetsområden är internationell adoption (80 % av heltid) och familjerådgivning (20 % av
heltid). Jag har nyligen påbörjat arbete med regeringsuppdraget att hitta eller utforma indikatorer
som kan följa familjerådgivningens utveckling och effekter

Barnkonventionen är på väg att inkorporeras i svensk lagstiftning. Vad vet vi om
vad det kommer att innebära i praktiken, och förändras kraven på
familjerådgivare?
Definitioner av våld & barns utsatthet - Vilka former av våld behöver man förhålla sig till
inom familjerådgivning, och hur hanteras sekretessen?

Sex på många sätt

Suzann Larsdotter
Sakkunnig i sexualupplysning på RFSU. Auktoriserad socionom och sexolog – (auktoriserad specialist i
sexologiskt hälso- och utbildningsarbete & sexologisk rådgivare, NACS)

Samarbetspartners
Ann-Christine Ruuth
RFSU
Malmö stads familjerådgivning
MFoF
SSR

