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Verksamhetsplan Fredens Hus Göteborg 2019
Utställningen “Forgiveness” (hyrd av Uppsala Fredens Hus till 31 mars-19). Vecka 3 uthyrd
till grundskola i Angered för 3 000 kr. Fortsätta försöka få den uthyrd den tid som är kvar tills
den ska sändas till Uppsala.

Aktivitetshuset i Hammarkullen, Bredfjällsgatan 36 blir Fredens Hus
Göteborgs lokal på basis av timvis hyra 30 kr/tim
Under terminerna har vi hyrt sektion G tisdagar jämna veckor kl 19-22 för kurser, seminarier,
föreläsningar och filmvisning. Plan finns att utöka aktiviteterna till även udda veckonummer
tisdagar men ännu oklart när det startar. Utbildning och träning i ickevåld, civilkurage,
främjande av goda relationer, konflikthantering och medling. I det arbetet finns spelet Your
Move. Under månaderna juni t o m augusti planeras ingen verksamhet – men kan ändå
komma att utannonseras.
Vi har begärt att få ett eget låst skåp för att bevara spelet och en mindre del böcker från vårt
stora bibliotek med litteratur om konflikter och fredsundervisning. Vi har en donation av Åke
Bjerstedts dödsbo och den förvaras tills vidare i vår ordförandes lägenhet. Kommer ett
folkkök att startas i Aktivitetshuset hoppas vi på att där under vissa tider kunna hålla öppet
bokkafé.
Andra organisationer som verkar för fredskultur inbjuds att hålla seminarier, föredrag
och övningar under ”våra tider” i sektion G. Denna möjlighet till samarbete ska
marknadsföras. Kontakt: karin.utas.carlsson@telia.com.
Även i andra sektioner i Aktivitetshuset inbjuds organisationer till samarbete (i enlighet
med syfteparagrafen i våra stadgar, kort sammanfattat: ”för en fredskultur lokalt och
globalt”.)
Erbjuda skolor träning och utbildning i konflikthantering inklusive medling. För
närvarande pågående projekt i mellanstadiet i en skola i Angereds stadsdel. Erbjuda liknande
arbete i andra skolor.
Föredrag i konflikthantering när organisationer bjuder in. Hittills bestämt datum: 13/3
skolsköterskor Östra Göteborg,
Medverkan i andras aktiviteter, samarbetsprojektet Kvinnokedjan är ett sådant, Hittills
bestämt datum 9/3 ”Fryshuset firar den internationella kvinnodagen” lokal: Frilagret,
Lagerhuset. (Dagen efter den 8 mars för att inte allt ska ske samma dag). Där har vi bokbord
och föredrag. Fjärilen i Aktivitetshuset är en annan organisation som bjuder in till samarbete.
Utöka sådana kontakter.
Samarbeta med Fredsam i det nätverkets aktiviteter. Fredens Hus Göteborg är del i Fredsam
vars lokal är rum 304 i Viktoriahuset, Linnégatan 21.Driva vår egen hemsida
www.fredenshusgoteborg.se. Under menyn Aktiviteter finns våra aktiviteter införda.
Medverka i www.fredsam.se och i www.laraforfred.se där kalendarium, artiklar och debatt
förs in. (På det viset kompletteras vår egen hemsida.)
Trycka upp nya flygblad och värva medlemmar och söka engagerade privatpersoner och
organisationer som vill samarbeta eller medverka i våra aktiviteter.
Nyhetsbrev till medlemmarna minst 1 gång i månaden under terminerna.
Söka bidrag för att kunna erbjuda utomstående föredragshållare/tränare/kursledare arvode
och reseersättning. För närvarande behöver vi inte söka bidrag för hyra.
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Den 21 febr. 2019
Styrelsen Fredens Hus Göteborg

