
 

 

 

MAIDAGER 2023   I NORGE 

Stjerneskudd 

Har du noen gang sett opp på stjernehimmelen, fortapt deg i skjønnheten .... storheten ...     
opplevd lengsel ... tilhørighet ... et øyeblikk av kontakt med deg selv i evigheten ... 

Så fikk du plutselig øye på et stjerneskudd 
og for et øyeblikk var det noe som rørte seg i deg ... en glede ... en anelse ... en tilstedeværelse... 

Kanskje du husket å ønske deg noe og kanskje du glemte det igjen ... Men noe i deg vektes og               
du kjente at dette øyeblikket hadde med deg å gjøre. 

Det er slik vi ønsker at maidagene i Norge skal bli: en stjernehimmel som inspirerer, styrker og    
vekker, en      konferanse som bygger broer mellom kunnskap, erfaring og innsikt, mellom ide og     
praksis, alvor, humor og det felles skapende. Det er umulig å bestille stjerneskudd, men det er fullt 
mulig å delta på Maidager i Norge😊 Så meld deg på! Vi har bare 300 plasser og regner med at de  
raskt fylles opp med deltakere fra Finland, Island, Danmark, Sverige og Norge og kanskje til og           
med fra de baltiske Land og Holland. Hjertelig velkommen!  

ENGASJEMENT – GLEDE – NYSGJERRIGHET                                                                                       

- Idegrunnlag, kunnskap og erfaringer med helsepedagogikk og sosialterapi 

Hva er det som vekker engasjement i hverdagen din? Hva skaper glede? Kan nysgjerrighet være         
en nøkkel til å åpne nye dører? 
Er det ikke et mysterium hvordan relasjoner skapes? Allikevel står vi midt oppi det hver dag! 
Noen ganger uten å vite det. Andre ganger våkner vi plutselig i et øyeblikk av berøring ... berøring    
med uante dyp ... I virkningsfeltet som medmenneske, pedagog, terapeut, assistent og følgesvenn:  

Hva betyr du for dine elever, beboere, kollegaer? 
Hva betyr de for deg og hva kan vi bety for hverandre? 
Når blir vi hverandres veihjelpere? 
Hva er det som gjør ditt arbeid verdifullt, hvilken virkning har det og hva skjer i mellomrommene der 
relasjonssubstansen utvikler seg?                                                                                                               

Vi vil invitere den nysgjerrige forskeren i deg til sammen å bli med på en ekspedisjon i det 
mellommenneskelige, faglige og erfaringsbaserte landskapet som vi alle til daglig ferdes i.  

Når: 7-10 mai 2023 Hvor: på Gjøvik ved bredden av Norges største innsjø, Mjøsa, på Quality Strand 
Hotel Hvem: alle som jobber med helsepedagogikk og sosialterapi og andre interesserte.            
Hvordan: ved å utveksle ideer, inspirasjon, erfaringer og faglig fordypning gjennom samtaler, 
arbeidsgrupper, menneskemøter, kunstnerisk aktivitet, bevegelse, lek og alvor. 

Vi gleder oss til å møte deg og dine kollegaer, så sett av datoen! 

Praktisk informasjon, program og påmelding kommer i november og desember.  


