
Kallelse till årsmöte 2013 
Järna 8-10 mars 

På programmet
• årsmötesförhandlingar
• berättarkväll & festligheter
• workshops & diskussioner

arrangeras av alba & bns

Anna Lundquist från Berättargruppen Ägir berättar på årsmötet 2012

Hej! ALBA och BNS styrelse vill hälsa alla medlemmar i BNS välkomna till årets årsmöte som hålls i Järna. I 
denna inbjudan och kallelse finns hela helgens program, info om boendemöjligheter och hur du kommer till 
Ytterjärna. Vi tror att allt du behöver veta i förväg finns här och är det inte så hoppas vi att du hör av dig. 

Vi jobbar stenhårt på att få möjligheter att subventionera resor, mat och logi men har i dagläget inga sådana 
resurser. Vi väntar svar på en ansökan hos Kulturrådet i mitten av februari och förutsatt att vi får de pengar vi 
sökt kommer vi att kunna subventionera resor, mat och logi för medlemmar. Vi håller er uppdaterade om hur det 
går och ber alla att boka resa och boende i tid för att hålla ner priset.

•Anmälan till årsmötet sker till Johan Theodorsson, BNS senast 18/2. 
•Boende beställer ni själva. Förslag finns nedan.
•Mat beställer vi gemensamt när vi vet hur många som kommer men alla betalar själv. Ungefärliga 
kostnader se nedan.

Till sist önskar ALBA och BNS alla hjärligt välkomna till Järna.

För BNS - Johan Theodorsson    För ALBA - Verena Haller
073-203 81 59       0730-34 92 68
johan@berattarnat-ost.se     verena.haller@bredband.net
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Anmälan årsmötet senast 18/2

Mail johan@berattarnat-ost.se

•Namn och förening
•Antal 
•Om du vill vara med och berätta på berättarkvällen
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Motioner: Motioner ska ha inkommit senast 4 veckor innan årsmötet dvs 9/2.

Plats: Vi kommer att vara i Ytterjärnaområdet. För den som vill veta mer om området och dess 
olika verksamheter. www.antroposofi.info/jaerna/ytterjaerna     

Resväg: Det går att komma till Ytterjärna med bil, ca 40 minuter från Stockholm, 15 minuter från 
Södertälje. Pendeltågstation finns i Järna med anslutande buss eller alternativ buss från 
Södertälje. Sök på www.sl.se Åk till Stensta, därefter 10 minuters promenad. Vissa bussturer 
svänger in på kulturhusområdet, i tidtabellen står det Vidarkliniken, men kliv av vid Rudolf 
Steinerseminariet.

Boende: Rudolf Steinerseminariets Hostels Kontakta Gunilla Post info@kulturcentrum.nu 
Där finns 3 dubbelrum och 5 enkelrum. Ett dubbelrum kostar 550 kr per natt och enkelrum 350 
kr. Ett set lakan och handduk kostar 80 kr. Så för två nätter blir det alltså per person 780 i 
enkelrum och 630 i dubbelrum med lakan.
Privat B&B, Marit Filipsson tel. 08-551 500 15  hyr ut 2 enkelrum och ett dubbelrum. Huset 
ligger vid Kulturhusområdet.
Håknäs VH Ett vandrarhem som också är trevligt närmare samhället Järna. Ca 5 minuter med bil 
från där vi håller till. Skjuts kan ordnas vid behov. www.haknasvandrarhem 

Möteslokaler: All mötestid samt berättarkvällen tilldrar sig i musiksalen på Örjanskolan. Ett 
vackert och stort rum. Där finns också sidorum om det finns behov av dem.

Hitta dit: Örjanskolans huvudingång, följ bilvägen mot Vidarkliniken.

Måltider: Matkostnader betalar var och en. Fika dagtid till självkostnadspris. Vi kommer att äta 
på Järna kafé. Se gärna deras hemsida www.jarnakafe.se . De lagar mat med god, smakrik 
kvalitet! De behöver veta hur många som äter, och vad, dvs. vegetariskt eller vanligt. 
(ungefärliga priser)

•Kvällsoppa 120 kr, bröd och örtvatten ingår.
•Luncher 95 kr - 120 kr beroende på antal beställningar och vad; soppa, varmrätt - kött alt 
veg. Bröd, örtvatten och kaffe ingår
•Middag lördag 250 kr, örtvatten ingår.

Frukost: kan man laga till själv på RS.Hostels och vi kommer att ordna så det finns varor på 
plats för dem som bor där. 

Berättarkvällen: Öde - Lycka, livets kullerbytta. Anmälan sker i anmälan till årsmötet.

årsmöte 2013 – Järna 8-10 mars
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årsmöte 2013 – Järna 8-10 mars

 Fre 8/3 
18.00 – 19.00 Kvällsmat i kulturhuset
Därefter samvaro i Terraccottens kök/sällskapsrum för de som önskar.

 Lör 9/3
Kl 10.00 Berättarnätet Sveriges årsmöte

Kl 12.00  Lunch i Kulturhuset

Kl.14.00 ALBA, Allians för läkande berättande i Norden presenterar sin verksamhet. 
Berättelser/sagor, workshop, presentationer av projekt. Medlemsröster som berättar om vad 
läkande berättande betyder för dem och i vilka sammanhang de berättar. Bl.a. sjukhusberättande,  
invandrarkvinnoprojekt, ALBA – fredsgrupp. 

Kl. 18.00 Middag i kulturhuset

Kl. 19.30 ”Öde – Lycka, Livets Kullerbytta”
Öppen berättarföreställning för alla deltagare i BNS-mötet. Vi berättar för vänner, tillresande och 
den trofasta lokala Järnapubliken.

 Sön 10/3
09.00 Rundvandring på Kulturhusets område Ciceron är Sigrid Ogland.

10.00 BNS – Diskussioner 
•Vad vill vi ha hemsidan till? 
•Vad ska en Berättarstämma  innehålla? 
•Vad ska BNS roll vara i nystart av verksamheter?

12.00  Avslutning

12.30 Lunch För den som önskar


