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Detta nyhetsbrev…

Månaden som gått...

...produceras av Högberg &
Rydälv Konsult HB. Ett företag som arbetar med behandling, fortbildning och
handledning inom området
för konflikthantering och
KBT.

Mörkret och den svarta hunden. November
månad är för många den tyngsta månaden.
Sjukskrivningar och VABánde brukar tillta på
våra arbetsplatser. Det är månaden där det
ytterst påtagligt
blir allt mörkare
för var dag.
Månaden innan
julens pynt och
förhoppningsvis
snö lyser upp
våra gator och
torg. Det är
månaden då
sommarens semestervila för många känns
mycket avlägsen. Winston Churchill refererade ofta till denna och sin egen period av depression som ”den svarta hunden”. Liksom
hösten är depressionen ett hopplöst mörker för
vissa, och en nödvändig process för andra.
Löven fallen, tid och förändring blir påtaglig,
och därmed möjligen också vårt behov av meningsskapande.

Nyhetsbrevet består av tre
rubriker: Månaden som gått
samt Månaden som kommer
samt Tummen upp, som uppmärksammar kollegors arbete eller positiva företeelser
och projekt.

PÅ TAL OM... höst, mörker och mening så
hade "Natten är dagens mor", Lars Noréns

som det vi är - människor. Men Lars Noren, vars alla volymer av De Döda Pjäserna jag läst, är en av de där för mig
riktigt stora. Då jag läste Drama, Teater
och Film vid Lunds Universitet i mitten
av 90- talet så var han Den Store bland
oss studenter såväl som lärare. Nu satt vi
där på Stockholms minsta sushiställe, mitt
emot varandra med knäna nästa rörandes vid varandra, och jag kom inte för
mig att säga ett ord...
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moderna klassiker och tillika genombrottsdrama. nypremiär på Dramaten under
månden som gått. Dagarna innan irrade
jag och författaren Stefan Koch förvirrat
runt på Östermalm, på jakt
efter en restaurang vi båda
glömt namnet
på. Uppgivna
och hungriga
abdikerar vi
slutligen istället
på ett av de många små sushi-hål-i-väggen
-ställena. Vid ett av de enbart tre borden
sitter mycket riktigt Lars Norén. Under tiden
han väntade på sin beställning fördrev han
tiden genom att leende bokstavligen stirra
ut oss - likt en hund. Vi som i detta sammanhanget förvandlats till stumma ynglingar. Jag är i vanliga fall svårimponerad.
Mina år som journlist, där jag via över 200
texter intervjuat Jonas Gardell, Björn
Kjellman, Thorsten Flinck, Robert Wells,
Johan Glans, George Clinton...m.fl. har
gjort att jag odramatiskt betraktar oss alla

par på ett djupare plan. På så vis var
hon en förebild för den resa jag sedan
själv skulle göra, från teaterlärare till
terapeut. 2008 bjöd Lena in mig till att

delgav åhörarna sina livshistorier. En

Helen Elmqvist, jag, Newroz, Gunnar och Marie Person

mkt uppskattad dag där uppföljning
med fallstudier är att vänta i december
och vidare under våren.

DÖDSFALL I månaden som gått har
tyvärr min kollega och vän Lena Gräsberg avlidit efter en
långre tids sjukdom.
Vi träffades -99 då
jag började arbeta
på Kulturskolan i
Landskrona. Hon som
rytmik- och jag som
dramapedagog. Tillsammans arbetade vi
med ungdomar runt
om i Landskrona, skapde bland annat en
föreställning där ungdomar från stadens
rikare delar fick förenas med ungdomar
från mer tungt belastade områden inom
ramen för afrikanskt trumspel. Lena läste
sedan vidare inom musikterapi för att
slutligen genom studier till coach och
gestaltterapeut ta steget över till att
arbeta som terapeut med individer och
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dela lokaler med henne och psykologen
Bo Swingstedt på Triangelns Terapiforum i Malmö. Förutom klienter vägg i
vägg och gemensamt styrelsearbete, så
höll vi under 2008/9 tillsammans seminarim bl.a. för företagsledare kring
"Konflikter på arbetsplatsen". Lena
blev 57 år.

METODBOKEN för hur man i
grupp arbetar preventivt med ovannänmda frågor går även det framåt.
Projektet, som jag tidigare nämnt, drivs

HEDER och dess kopplingar till missbruk och kriminalitet var temat för två
halvdagar på socialförvaltningen i Hässleholm, på vilken polisen såväl som kuratorer deltog. Jag och
Gunnar Bergstöm
inledde varpå Newroz
och Media från Tänk
Om under eftermiddagen tog vid och

inom Tänk Om och är ett samarbete
med Allmänna Arvsfonden, Malmö
Stad, Lund och ALMAeuropa i Sthlm.
Det heter Skilda Världar och är på 3
år. I denna skede är vi igång med pilotgrupper i Malmö och Lund på vilka vi
testar olika delmoment. Som projektledare innebär det stundande årsskiftet
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utvärderingar och rapporter. Hösten
har även inneburit en del turer fram
och tillbaks till Sthlm där en kul kreativ
process med författaren Stefan Koch
sker parallellt med gruppträffarna.

ÖPPENVÅRD. Michael Arvidsson
och jag har även under hösten hunnit
med en presentation för socialförvalt-

ningen i Tomelilla. En uppdatering
gällande de insatser vi delvis redan
bedriver och de vilka vi framöver
erbjuder. December månad kommer
att innebära sjösättande av ett
gemensamt företag och hemsida där
vi samlar upp de olika insatserna vilka bedrivs i Skåne. Mer info snart.
med kunskapsförmedling, struktur
och uppmuntran. Visar på ett
ypperligt vis att
hälsa är mer än
mat, att träning
är mer än muskler. Besök hans
hemsida här,
samt facebook
här.

Tummen upp för...

..CORN, och deras veckovis utkomna
kärleksbrev - LoveLetter. Sprängfyllda

..BIRGITTA FORSMAN, vetenskapsteoretiker och docent i forskningsetik, vars artikel "Befria etiken
från religionen" suttit uppsatt på mitt
kylskåp i 2 månader nu. Artikeln och
tankegångarna kring det problematiska äktenskapet mellan religion och etik

av tankeväckande och konstruktiva kärleksbudskap för par. Paret driver sidan
Tantrakurser.se Allt under parollen Bra
relationer händer inte - de skapas!

utgår ifrån boken ”Gudlös etik” och
är en mkt nyanserat men rakryggat
skärskådande väl värd att läsa. Läs
artikeln här.

Månaden som kommer...


..EMIL ISAKSSON, personliga
Tränare & kostrådgivare verksam
primärt i Malmöområdet, som gjort underverk med personer i min närhet. Balanserar effektivt motiverande samtal



17 nov. Föreläser för intagna
på Ystad Anstalten.



23 nov. Medverkar på Nationellt Nätverksmöte Rikskriscentrum i
Stockholm professionella aktörer som arbetar med
våld och män i
kris. .



28-30 nov. Medverkar på
grundutbildning ”Heder, droger,
kriminalitet” - Tänk Om Malmö.

9 nov. Föreläser
om om ”En god relation ” på Jakobsskolan, tillsammans
med Marie Persson.

..SAMUTVECKLINGS..partiet,
och dess ambitiösa manifest som tar
sin utgångspunkt i ett integralt perspektiv på ledarskap och utveckling.
Ska bli spännande
att följa dessa tänkares utveckling
och utmanande av
den rådande politiska agendan.

Michael Högberg
KBT-Terapeut, Konflikthanteringskonsult
www.michaelhogberg.se
www.triangelnsterapiforum.se



14 nov. Föreläsning om arbete
med hedersdrabbade på hotell
Kärnan i Helsingborg.

Mail:
info@hogberg.org
Tel:
0707 757650
Besöksadress och mottagning:
Spångatan 20, Malmö. KARTA

