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Anna og Henrik, Ingmar Bergmans forældre kendt fra romanen "Den gode vilje", har været gift i tolv år, da
Anna en julidag i 1925 i Stockholm møder Jacob, hendes konfirmationspræst og ven.
Hun er på kort besøg alene i byen. De tre børn er hos mormoren i Dalarne, mens Henrik er på
præsteseminar.Da Jacob råber Anna an, kommer hun netop fra et stævnemøde med den elleve år yngre Tomas,
og Anna betror sig til sjælesørgeren: "Jeg er en utro hustru. Jeg lever med en anden mand. Jeg bedrager
Henrik. Jeg føler angst.""Personlige samtaler" består af i alt fem samtaler eller scener. I tid strækker de sig
over 27 år, med hovedvægten lagt omkring 1925-27. De har alle Anna i forgrunden, og de kaster alle Ingmar
Bergmans smerteligt klare og indfølende lys over den livskatastrofe, som Henrik og Annas kærlighed har
udviklet sig til."Personlige samtaler" er en selvstændig fortsættelse af romanen og filmen "Den gode vilje".
Den er filmatiseret af Liv Ullmann med Pernilla August i rollen som Anna.Ingmar Bergman (1918-2007) var
en svensk teater- og filminstruktør, der med sine mange film og mere end 150 teateropsætninger vakte
international opsigt. Bergman skrev langt de fleste manuskripter selv og udgav bøger indeholdende blandt
andet filmmanuskripter ("Filmtrilogi" fra 1963) og refleksioner over og repræsentation af sin kunst ("Persona"
fra 1967).
Primært ønsker vi at virksomheten selv skal fange opp behovet for private samtaler, men erfaringsmessig vet
vi at terskelen kan være høy. Samtaler er vigtig for at mennesker skal forstå hinanden, og at vi skal få at vide

hvad andre tænker og føler.
Udgivet af Akademisk. Med afsæt i begreberne frihed, valg og ansvar styrkes de personlige værdier og det
som giver mening og gør livet værd at leve. Primært ønsker vi at virksomheten selv skal fange opp behovet
for private samtaler, men erfaringsmessig vet vi at terskelen kan være høy.
Filosofiske samtaler – hva er det. 500kr.
Det felles europeiske rammeverket for språk er en retningslinje og nivåskala for språk utarbeidet av
Europarådet. Primært ønsker vi at virksomheten selv skal fange opp behovet for private samtaler, men
erfaringsmessig vet vi at terskelen kan være høy. Nære relationer og indgående kendskab til medarbejdere og
kunders behov, er grundstenene i CareLink. Du er dypt savnet. Med afsæt i begreberne frihed, valg og ansvar
styrkes de personlige værdier og det som giver mening og gør livet værd at leve. En samtale er
kommunikation med ord, hvor to eller flere personer taler sammen. For å svare på spørsmålet, vil jeg ta
utgangspunkt i et eksempel på en slik samtale: Det satt en gruppe barn i Læs videre LØFT og narrativer i
professionell samtaler - fra nederlag til trappetrin. Personlige problemer vil fort kunne påvirke den enkeltes
arbeidssituasjon, med redusert innsats og sykmelding. Med afsæt i begreberne frihed, valg og ansvar styrkes
de personlige værdier og det som giver mening og gør livet værd at leve.

