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Kære alle deltagere i Metalog konference 2017 
 
 
 
Vi skriver til jer for at sige tak for jeres deltagelse på vores konference d. 30. august på Ankerhus. 
 
Vi var selv glade for dagen, også fordi vi blev inspireret af de mange indlæg, den gode stemning og 
mulighed for også at få sunget sammen med jer  
Vi har aftalt med oplægsholderne Maria Dressler, Camilla Obel og Mette Marie Kruse Callesen, at 
vi lægger deres præsentation på hjemmesiden. Så gå ind på http://www.metalog.dk/nyheder/ og 
mind jer selv om de mange gode pointer.  
 
Vi har også modtaget dette link til Vejlederforum fra Mette Marie og Stine, chefredaktør og 
journalist, med reportage fra konferencen. Vi har lovet dem at sende linket videre til jer: 
http://www.vejlederforum.dk/page1382.aspx?recordid1382=1600  
 
Vi har haft kontakt med Nora Bateson flere gange, men har ikke fået noget endeligt svar fra hende. 
Så vi kontakter jer igen, når vi ved, om Nora foretrækker hjemmesiden eller at sende sine slides 
direkte ud til jer som deltagere. 
 
Som en ekstra tak for sidst har vi med støtte fra Akademisk Forlag valgt at give jer link til uddrag af 
Sørens nye bog, der udkommer i slutningen af oktober: http://bit.ly/2iuSL5L 
 
Som vi allerede nævnte d. 30. august, så vil vi meget gerne høre fra dem, der har lyst til at inspirere 
os med indhold og form til næste års konference d. 29. august 2018. Skriv bare til os, så vil I 
modtage en invitation så vi kan mødes og finde på noget godt sammen. Det vil ske på et tidspunkt i 
løbet af efterår eller tidlig vinter. 
 
I skal vide, at vi planlægger at sende invitationer ud til næste års konference til alle tidligere 
deltagere på Metalogs konferencer, så I kan melde jer til, hvis I synes … 
 
Foreløbig vil vi ønske jer held og lykke med ”kreativiteten – og modet til forandring”. 
 
 
 
Mange gode hilsner 
 
Jørn og Søren 
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