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Tekst: Dag Balavoine. Foto: Tom Henriksen.

Neste nordiske allkunst-festival vil foregå fra 22. til 26. juni 
2015 på Fuglsø i ”molboland” – et vakkert sted ved øst-
kysten av Danmark. Dette vil være den 7. festivalen i rek-
ken her i Norden. Det vil koste 4000 danske kroner å delta.

Kultur – Idrett – Kunst 
Vi har tidligere bestemt at festivalen skal ha fokus på 
”Kultur – Idrett – Kunst”, og har derfor kalt den KIK-fes-
tivalen. Gjennom festivaldagene blir det mange forsk-
jellige idrettsaktiviteter, både innendørs og utendørs. På 
Fuglsø finnes fine idrettsanlegg og mange muligheter for 
forskjellige aktiviteter, både innenfor idrett og kultur. Les 
mer om Fuglsø på nettsiden www.fuglsoecentret.dk. 

Inspirasjonsmøter
To planleggings- og inspirasjonsmøter er holdt allerede. 
På inspirasjonsmøtet 22.-24. oktober på Gjerrild Van-

drerhjem var det 40 beboere og medarbeidere tilstede 
fra mange av virksomhetene i Norden. Det er fint at også 
er landsbyboerne er med og forbereder slike hendelser. 
Temaet vi valgte for arrangementet i Danmark 2015 
er Anderledeshet i H.C. Andersens verden. Målet er at 
dette temaet skal gjennomtrenge hele festivalen; både 
morgenforedraget, fortellingene, workshops, kursene og 
de kunstneriske bidragene. 

Allkunstverk-ambassadører 
Nordisk allkunstverk arrangeres av Nordisk forbund 
for helsepedagogikk og sosialterapi. Norske Allkun-
stverk-ambassadører er Mari Borgfjord, Ola Hen-
ningsen, Eli Hartmann, Bjørn Vogelsang, Frank Runar 
Engevold, Jørgen Stamnes Rønning og Dag Balavoine. 

Vi håper at så mange som mulig vil komme til Fuglø 
sommeren 2015. Les mer om forberedelser til KIK-festi-
valen her: facebook.com/PeerForAlle2013/info

Fra inspirasjonsmøtet på Gjerrild Vandrerhjem i oktober.

NORDISK ALLKUNST 
Danmark 2015 – Anderledeshet 
i H.C. Andersens verden

Tekst og foto: Sissel Jenseth

Nordiska förbundet för Läkepedagogik och Socialterapi 
(NFLS, se www.nfls.nu) holdt sitt Høstmøtet i Bergen i 
begynnelsen av november. Møtet fant sted på Steiner-
skolen på Skjolds videregående trinn, og på Helgeseter. 

Ny styreleder
Til sammen 35 representanter deltok fra alle de nordiske 
landene. Årsmøtet for forbundet ble gjennomført første 
dagen, og Alexandra Zoffman ble valgt til ny ordførende 
i NFLS. Göran Nilo takket for sine fem år med å under-
streke følgende: ”Gemensamt medvetande ger plats för 
det spirituella och gör skillnad”. (En felles bevissthet gir 
rom for det åndelige og gjør en forskjell.) Styret i NFLS 
består av syv personer: fem landssekretærer som er Geir 
Legreid (Norge), Mikaela Stenius (Sverige), Anne-Lene 
Jappe (Danmark), Gudfinnur Jakobsen (Island) og Anja 
Lehtonen (Finland), samt styreleder og kasserer.
Høstmøtet 2015 finner sted uke 45 på Hertha, Danmark.

Maidagene 2015 og Nordisk Allkunstverk 2015
Det nordiske forbundets formål er å utvikle og støtte 
arbeidet med mennesker med spesielle behov, basert på 
antroposofi. Den viktigste arenaen er Maidagene, en fag-

konferansen som holdes annet hvert år i Järna. Maida-
gene 2015 foregår 13.-16. mai, og temaet vil være: ”Meg 
selv som verktøy – Hvordan kan vi styrke det antropo-
sofiske arbeidet i virksomhetene”. Følg med på nettsiden 
www.nfls.nu/majdagar. 

Nordisk høstmøte NFLS i Bergen

Omvisning på Helgeseter for deltakerne på det Nordiske høstmøtet. Her i Bakeriet. 

Alexandra Zoffman (til venstre) er ny styreleder i NFLS 
og Göran Nilo fikk avløsning etter sine fem år som leder.

Fortsettelse neste side.


