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Välkommen på ickevåldskurs
speciellt för dig i kommunitet

Kommuniteten Oikos bjuder tillsammans med Per Herngren 
från Fikonträdet och Jonas Johnsson från Vin och Fikonträd-
splanterarna in till en helg om hur ickevåld kan praktiseras i 
våra vardagsliv i solidaritet för människor såväl nära som fjär-
ran.

och lite fest och 

bad och häng!

3-5sep
2010 Lövgärdet, GBG

Om att leva det samhälle man vill ha
Ickevåld, & leva i kommunitet
Grundkurs

 
Plats Rosa Huset i Lövgärdet, Göteborg.
Kursledare är Per Herngren och Jonas Johnsson.
Läs mer om ickevåldsträning:
http://ickevald.net/perherngren/ingripandeindex.htm

Mer info:
www.kommunitetenoikos.se

OBS! Begränsat med platser 

anmäl dig fort!



Ickevåld &  Proaktivt konfliktingripande
Kommunikation, mötestekniker, organisationsutveckling

Konflikter, förtryck eller mobbning kan inte lösas enbart med samtal, goda tankar eller 
insikter. Vi behöver också vanor och reflexer i att ingripa snabbt och konstruktivt.
 
Proaktiv är att initiera förändring snarare än att bara reagera – vara reaktiv. Under ick-
evåldskursen tränas verktyg för att bygga och leva det samhälle vi vill ha.

Kurserna har utvecklats vidare från Ingripande Konflikthantering och forskargruppen 
Powerbreaking and dialogue facilitation där Per deltog.

Deltagare testar och tränar olika metoder för dialog, beslutsfattande och ingripande så 
att de sätter sig i ryggmärgen.

Genom besluts och konfliktövningar får gruppen och deltagarna möjlighet att utvärdera 
svaghet och styrka i sina sätt att hantera konflikter. Vi nöter in nya tekniker och breddar 
deltagarnas repertoar - möjlighet att handla - genom att pröva en rad metoder för beslut, 
funktionsomvandling, scenomvandling, konfrontation, markering, gränssättande, skilje-
dom och överenskommelse.

Tider
Fredag Välkomstsoppa 18-19. Slut 21, i 

Rosa Huset

Lördag 10-21. (vi tar också tid för bad 
på dagen och grillfest och reflektion vid 
Surtesjön på kvällen om vädret tillåter.) 
i Rosa Huset

Söndag 10-15
Plats: Tomaskyrkan, Göteborg. 
Vägbeskrivning se nedan.

Kostnad 800 kr inklusive mat, fika, fest 
och vid behov boende.
Priset är subventionerat genom sammar-
bete mellan kommuniteterna.
Säg till i anmälan om du behöver boende 
så hjälper Oikos dig.

 
Anmälan

1) Maila liv.sodahl@gmail.com med 
namn, adress, telefonnummer, önskemål 

om boende och mat. 

2) sätt in 800kr på PG: 54 52 68-5 (Oikos 
Stödförening) MEDDELANDE: NAMN + 

ICKEVÅLD

Vägbeskrivning
Rosa Huset
Göteborg, Spårvagn (4, 8. 9) till Angereds 
centrum, Buss 75 till Persiljegatan, sedan 
skymtar du ett rosa tvåningshus. 

Bil: se eniro - Lövgärdets Missionskyrka, 
Rosmaring. 53 

Tomaskyrkan samma spårvagnslinjer 
hållplats: Hammarkullen. Ta höger över 
torget, nedför badhustrappan, sen vän-
ster, en grå tegelbyggnad.  Bredfjällsga-
tan 1.

Kontakt
och frågor

Liv Södahl 070-5757363
Elof 073-5959781

Per Herngren 070-88 77 211

Presentation, utförsligare schema och 
uppdateringar finns via sida på

www.kommunitetenoikos.se

VÄLKOMNA


