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Hei godtfolk og Godt Nytt År! 

Håper våre medlemmer har hatt en hyggelig jul og har fått 

ladet batterier til å gå løs på ett nytt år. 

Siden sist dere hørte fra meg har EFTA arrangert en stor 

konferanse i Athen hvor styret var bredt representert (som 

dere så i forrige nummer av bladet).  

Videre har styret arrangert to systemiske kafeer i Oslo i 

løpet av høsten, en med Ella Kopperud og en med Dimitrij 

Samoilow.  

Jeg var i Reykjavik i november på ledermøte for de Nordiske Familieterapiforeningene. 

Islendingene var opptatt av den kommende Nordiske Konferansen de avholder i månedsskiftet 

mai - juni i år. På tide å melde seg på? 

8. og 9. desember arrangerte Metaforum og NFFT-styret det 19. førjulsseminaret i Gamle 

Logen i Oslo. Vi fokuserte på epistemologi og hvordan å se dagens migrasjon mot Europa 

utfra dette ståsted. Til dette hadde vi invitert Nora Bateson og Arild Aambø. I tillegg hadde vi 

bedt Abid Q. Raja og Safia Abdi Haase om korte innledende innlegg. Vi i styret, deltakere og 

de som evaluerte seminaret var entydige på at dette var svært nyttig og til ettertanke. Kvelden 

i mellom hadde vi en middag som også ble sosial og hyggelig. 

Ellers jobber styret og Vettre-komiteen spesielt med å få alle enkeltheter på plass før Års-

konferansen på Vettre 9. og 10. februar. Familieterapi i en ny tid – kunsten å møtes.  

Interessen ser ut til å være god for det faglige innholdet som konsentrerer seg om psykiatri, 

diagnoser og systemisk arbeid. Hovedinnledere er Johan Sundelin og Tor-Johan Ekeland. 

Som vanlig presenteres det også en rekke workshops. (Se oppdatert workshopkart på side 35 

og www.nfft.no for mer informasjon.) Møt fram og prøv å få med en kollega. 

Generalforsamlingen holdes om ettermiddagen dag 1. 

I styret er det tre som ikke har ønsket gjenvalg så valgkomiteen har en jobb å gjøre, men er 

godt i gang så vidt jeg har bragt i erfaring. I tillegg er varamedlemmer på valg hvert år. 

 
Når det gjelder min rolle som farfar blir den stadig morsommere. Iben og 

Marselius har blitt 18 måneder og løper begge rundt og sier mye morsomt, 

blant annet «faffa» som jeg setter særlig pris på. Livet i barnehagen ser ut 

til å gi dem verdifulle utfordringer og sosialisere dem fint. Hyggelig å 

kunne avlaste pressede tvillingforeldre i fullt arbeid litt innimellom. I jula 

var vi sammen på fjellet og de fikk prøvd sin første tur i pulk uten å bli 

skremt. Hva de skjønte av alt pakkestyret julaften er ikke godt å vite, men 

duplo-leker og kosedyr ble tatt i bruk umiddelbart. 

 

Vel møtt til Årskonferansen 2017 - på Vettre i Asker. 

Vennlig hilsen Pelle. 
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