Skriv din

livsberättelse
Skrivarhelg med redaktören Inger Lundin
Stiftsgården Stjärnholm 12–14 maj 2023

”Redan från början utgick vi från frågeställningarna
vi hade i gruppen.
Inget är svart eller vitt, rätt eller fel, allt hörsammas
– så kan kreativiteten flöda!”

Varje människa har något att berätta. Om sitt liv, framgångar och motgångar, lust och längtan, kärlek och arbete, tro och tvivel ... Men hur
gör man så att det blir läsvärt också för andra?
Vi möts på vackra Stjärnholm - en miljö som inbjuder till både andhämtning och fördjupning. Under helgen får du tips och råd för ditt
skrivande och får lära dig mer om hur man gör en berättelse läsvärd.
Föredrag och genomgångar varvas med korta skrivövningar där du
också får dela dina texter med andra. Mellan skrivpassen har du möjlighet att delta i Livsnära – Stilla stunder i Livets kapell.
Kursledare är Inger Lundin, tidigare förläggare och förlagschef på Libris
förlag. Magdalena Johansson, stiftsgårdens präst, finns tillgänglig under
helgen för dig som önskar samtal.
INGER LUNDIN är i grunden
journalist, men har i mer än
tjugo år arbetat som redaktör
och förläggare på Libris förlag.
Sedan 2015 driver hon sin
egen verksamhet som skribent, redaktör och skrivcoach.
Inger är utbildad Write Your
Self-vägledare.

Kursen är ett samarbete mellan Inger Lundin Text och Idé,
Stiftsgården Stjärnholm, Strängnäs stift och studieförbundet Sensus.

Stiftsgården Stjärnholm ligger i naturskön
slottsmiljö vid en vik av Östersjön, mellan
Nyköping och Oxelösund.

Tid och plats
12-14 maj 2023, stiftsgården Stjärnholm.
Start kl. 14.00 med incheckning och fika. Avslut söndag kl. 14.00.
Kostnad och anmälan
4 400 kr (kurskostnad + kost och logi i enkelrum)
4 100 kr (kurskostnad + kost och logi i dubbelrum)
2 220 kr (kurskostnad + kost, ej logi)
Anmäl dig senast 11/4 via webbformulär på www.stjarnholm.se
under fliken Nyheter.
Har du frågor om kursen kontakta:
Inger Lundin, inger@ingerlundin.se, 070-691 33 05
Frågor om boende, mat etc:
Josefin Bredberg, josefin.bredberg@svenskakyrkan.se, 0152-234 87

Varmt välkommen!

Som deltagare kan du söka ekonomiskt
bidrag från Stjärnholms vistelsekassa.
Kontakta Hans Bratt Hernberg,
0152-234 63, hans.hernberg@svenskakyrkan.se

Deltagare om skrivarhelgen
”En underbar mix av aktiviteter och vila. Härligt att få träffa nya
människor och ta del av livsberättelser. Inger är en ypperlig pedagog.”
”Ingers erfarenhet och profession gav tyngd åt kursen. För mig
betydde det mest att lyssna och ta till sig av hennes exempel,
berättelser och kunskap. Bra med alla övningar.”
”Fick kursen som en födelsedagspresent av mina barn
som önskar att jag ska skriva för dem om mitt liv.
Världens bästa present!”

