
 
 
 

                    
 
                                         Välkomna till Växjö ! 
 
                            FAMILJETERAPI KONGRESS 2015 
                            SÅ HÄR GÖR VI FAMILJETERAPI ! 
Mel : 34 an 
Text : Christina Carlsson & Siv Gräns 
 
1. Ni ska alla va´ välkomna ! 
Till kongress i våran stad! 
Ni ska alla känna vingslag, 
Av familjens vikt ett tag. 
Seminarium och plenum 
Allt serverat upp på fat. 
Det är bara att ta för sig, 
Helt ok att vara lat…. 
 
Refr: Ja, ta nu vara på den tiden, 
Som ni njuter av just nu ! 
Här är Lena med i plenum, 
Wai Yung Lee och Sundelin. 
Magnus Ringborg, också Erik, 
Bill Petitt självklart är där… 
Men att NI är här det värmer, 
Njut av tiden som just är. 
 



 
2. Vi i Växjö nästan nyligen 
Föreningen fick till, 
terapi med par och ungar 
Är konceptet just därtill. 
Vi vill visa hur man gör det. 
Vi vill visa terapi! 
Visa andra hur man gör et´! 
- Världens bästa melodi ! 
 
 
Refr: Ja, ta nu vara på den tiden! 
Som ni njuter av härvid. 
Här ska kunskapen bevaras, 
här ska samtalen ta vid… 
Och imorron när vi slutat här, 
och vi far hem - än sen ? 
Vi är rikare än nånsin ! 
Och ses nog snart igen.. 
 
 
3. Kommunikation är viktig 
ja, det vet varenda en! 
Relationer är vi människor, 
det är grunden kvinns och män. 
Terapi, system och cirklar 
Allt går runt och bara runt! 
Jobba på i relationen, 
Terapi är inte strunt! 
 
 
Refr: Så ta nu vara på den tiden, 
som du njuter av just här ! 
Relationer är ju viktigt! 
Relationerna oss lär! 
Vara nära, vara lagom … 
Att ha någon männska kär ! 
Njut familjeterapi ikväll, 
njut – ALLT vad du dig lär ! 
 
 
 
 



Öppna samtal 
Mel: Öppna landskap av Ulf Lundell 
Text: Lotta Beskow 
  
Vi trivs bäst i öppna samtal,  
där ingen tar parti, 
och där alla är välkomna  
– i familjeterapi! 
Vi trivs bäst när känslor svallar 
och tanken får va' fri 
Där berättelser får växa fram 
– i familjeterapi! 
Att utforska var enskilds röst 
det är för oss ett kärt besvär 
och sanningen är aldrig EN 
för den är cirkulär! 
Vi trivs bäst i öppna samtal 
– i familjeterapi! 
  

Vi trivs bäst i relationer, 
som den luft vi andas i, 
och där vi får väva livets väv 
– i familjeterapi! 
När det svåra och det enkla 
får finnas tätt intill 
eller kanske formuleras om 
så det blir en större bild. 
Vi alla är beroende 
av sammanhang i våra liv 
och därför är det coolt med ett 
systemiskt perspektiv! 
Vi trivs bäst i relationer 
– i familjeterapi! 
  
(Vers 1 skrevs till avslutningen på Steg 2- 
utbildningen i familjeterapi i Lund juni 2015. 
Vers 2 tillkom inför Familjeterapikongressen 
i Växjö.) 


