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Invitation  
 

Med denne invitation til Fordybelsesforløb i Åben Dialog samler vi kollegaer fra nær og fjern til fordybelse og 

fortsat bevægelse i og omkring Åben Dialog i foråret 2023.   

 

Forløbet er for dig og jer, der allerede er i gang med at udvikle Åben Dialog i praksis, og som ønsker at 

videreudvikle dialogiske og netværksorienterede tilgange i praksis – med fokus på egen praksis.  

 

Temaet for forårets fordybelsesforløb er ’Vandringer og Vejskiller’, som vi rammesætter i samspil med 

toneangivende stemmer indenfor det dialogiske og netværksorienterede landskab:  

 

 Bengt Karlson inviterer os ind i Tom Andersens arbejde med reflekterende processer og forskellige former for 
samarbejdende praksisser - i mødet mellem mennesker. Med afsæt i ordene ’Forandringer kender sin egen tid 
og sine egne veje’ fordyber vi os i de vandringer og vejskiller, der har vist sig betydningsfulde i livet.  
 
Foruden at have samlet Tom Andersens manuskripter i ’Vandringer og Veiskiller’ betoner Bengt perspektiver 
på recovery-orientering og menneskerettigheder. Som bærende forståelser i det dialogiske og 
netværksorienterede arbejde, og som ståsteder vi kontinuerligt må forholde os til. Nu som dengang Tom 
Andersen formulerede sine tanker om berøring, deltagelse og fredarbejde i mødet mellem mennesker.  

 

 Karen Fastrup inviterer os med udgangspunkt i romanen Hungerhjerte dybere ind i ord og fortællinger fra sit 
liv. Sammen med Karen fordyber vi os i fortællinger om det levede liv og lagene i de stemmer, vi har med os i 
livet, formidlet igennem skønlitteraturens form og sprog. I mødet med Karen får vi mulighed for at lytte og gå 
i dialog om de udtryk, der gør indtryk på os:  
 
Natten til den 18. oktober 2015 befandt jeg mig pludselig på den Psykiatriske Akutmodtagelse på Psykiatrisk 
Center Ballerup. Jeg har ingen erindring om, hvad der skete aftenen forinden – jeg havde nemlig en kortvarig 

psykose. Det er den nat, romanen HUNGERHJERTE begynder: KAREN FASTRUP 

 

 Anne Kristiansen skaber rammer og rum for restorativ yoga, der inviterer os til at være i og med kroppens 
udtryk. I rolige rammer og hvilende stillinger, hvor vi får mulighed for at være med de indtryk, der fylder. Og 
hvor opmærksomheden rettes mod vores vejrtrækninger, kroppens stemmer og ordløse sprog - med 
forbindelse til Tom Andersens arbejde med pusten, pausen og opmærksomhed på ubehag og justeringer.  

 

                 
 

 

 

 

 

 

http://karenfastrup.dk/
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Fordybelsesforløbet er sammensat af i alt 5 dage fordelt på 1 indledede dag i sammensatte læringsgrupper 

lokalt (før), 3 dages intensivt internat (under) samt 1 afsluttende dag i læringsgrupperne lokalt (efter):  

 

                     
                                                                                        
 

Forløbet er et aktionslæringsforløb, der forudsætter en høj grad af involvering, aktion og refleksion fra såvel 

deltagere som ledelse. Foruden de i alt 5 dage forventes det, at der afsættes tid og rum til forberedelse. 

Herunder fordybelse i litteratur samt strukturerede refleksions- og skriveprocesser. Bemærk, at samspillet 

med udenlandske gæster foregår på norsk, hvorfor deltagerne forventes at kunne forstå norsk.  

Forløbet rammesættes som dialogiske og netværksorienterede læreprocesser. Det vil sige, at vi arbejder 

aktivt med at bringe vores egne erfaringer og stemmer i spil. I samtaler og samskabende processer i små og 

større cirkler, der understøtter bevægelser imellem udtryk og indtryk - imellem os. Ligesom vi fletter 

æstetiske input ind, der forstærker og forfiner de læreprocesser, vi er i sammen. Foruden at invitere ind i 

restorativ yoga tager som en del af fordybelsesdagene på vandring i Mols Bjerge. I håb om at gøre os kropslige 

erfaringer med at vandre i stilhed og samtaler – og krydse veje i os selv og sammen.  

Information  
  

 

 

Læringsdialoger

27., 29., el. 31. 
Marts 2023

I Nørre Alle, 
Aarhus  

Fordybelsesdage

8., 9. og 10.        
Maj 2023

På Kaløvig Center, 
Følle Strand  

Læringsdialoger

1. Juni                       
2023 

På Marselisborg 
Centret, Aarhus

Med udsigt til havet og himlen 

Fordybelsesdagene afholdes på: 
Kaløvig Center, Præstekravevej 
46, 8410 Rønde.  

Midt i byen 

Den første læringsdag afholdes i: 
Nørre Alle 33, 8000 Aarhus C.  

Den sidste læringsdag afholdes 
på Marselisborgcentret, P.P. 
Ørumsgade 11, Ørumsgade, 
8000 Aarhus C.  

Praktisk  

Vi glæder os til at byde jer 
velkommen i skønne grønne 
omgivelser på kanten af Kaløvig - 
med udsigt til havet og himlen.  

Medbring tøj og fodtøj til 
vandring, blødt tøj til yoga samt 
løbetøj, badetøj mm.  

 

 

Kontakt  

Mie Leer (miele@aarhus.dk) & Helle Vase (hevas@aarhus.dk) er gennemgående 
i forløbet, og står til rådighed for spørgsmål, sparring og tilmelding.  

Prisen for Fordybelsesforløb - forår 2023 er kr. 8.000                   
Tilmeldingsfristen er d. 4.11.2022. 

Fordybelsesforløbet er en del af Åben Dialog Læringscirkler, og kan tages som ét 
forløb eller sammensættes til sammenhængende forløb over tid: Læs mere på: 
www.aarhus.dk/aabendialog.  
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