
Invitasjon til “Sammen fagdag”
– arena for kommunikasjon i nære relasjoner.

ONSDAG 13 FEBRAUR 2019
Møt samlivsekspert, spaltist og 
forfatter Bjørk Matheasdatter

Til:

Ordførere

Kommunale ledere for oppvekst

Kommunale ledere for helse

Barnehageledere

Ledende helsesøster 

Ledere v /familiesenter

Team for psykisk helse

Rådgivere innen helse og oppvekst

Rektor på videregående skole

Prest/kateket i menighetene



(tidlig(

Undersøkelser viser at mennesker som er langvarig sykemeldt 
eller uføre, enten er skilt, separert eller alene. Derfor jobber 
Sammen for bedre livskvalitet gjennom trygge parforhold.

SAMMEN (tidligere Level Samliv) er et forebyggende, samlivsfremmende program for par i ulike 
livsfaser. Det er innført i 12 kommuner i Vest Agder, og 2 kommuner i Aust Agder og vil i 2019 bli 
tilbudt de øvrige kommunene på Agder.  Hver kommune kan danne et Sammen-team som gjerne består 
av representanter fra helsestasjonen, familiesenter, psykisk helse, voksenopplæringen, menighetene og 
videregående skole. Dette vil vi gi en kort orientering om i løpet av dagens program.

Onsdag 13. februar  2019
Rosfjord Strandhotell 
Program:

09.00 Velkommen – orientering om «Sammen»

09.15 «Det gode parforholdet -  skaper den beste utviklingsarena for de to voksne”.

 ved relasjonsterapeut Bjørk Mateasdatter;

 Anerkjent foredrags-  og kursholder

 Forfatter av bestselgeren: «Å elske og bli elsket »  

 Mange års erfaring fra bl.a. Modum Bad

 Fast spaltist i Dagbladets magasin

12.00 Lunsj 

13.00 Kulturinnslag

13.30 “Det gode parforholdet - er den viktigste oppvekst arena for barna”.

 ved relasjonsterapeut Bjørk Mateasdatter.

15.30 Oppsummering og avslutning

Arrangementet er finansiert av Bufdir.

Sammen utvikler og gjennomfører samlinger for par, enkeltindivider og grupper som ønsker å bli bedre til å forstå 
hverandre og dermed få et enda bedre liv sammen. Dette gjør vi fordi vi vet at trygge par gir trygge familier. Dette gir gode 
oppvekstvilkår for barna. Dette er grunnleggende viktig i et samfunn, uansett hvor du kommer fra og hvem du elsker. 
Sammen drives med støtte fra Bufdir.

PÅMELDING: knyg33@gmail.com eller tel: 90 56 61 62 innen 6. februar!

G
nizt Strategisk D

esign AS


