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FREDENS HUS GÖTEBORG, Nyhetsbrev nr 2, 2019 

Detta är ett försenat nyhetsbrev, något jag ber om ursäkt för. Emellertid har vi 
nu ett program för hösten klart och annonserat, bl a 
i http://www.fredenshusgoteborg.se/aktiviteter. (Om det inte fungerar med att 
klicka på länken, skriv in adressen i webbläsarens adressfönster). Där finns länk 
till fördjupad information om seminarieserien i Aktivitetshuset i Hammarkullen 
jämna tisdagar kl. 19-21 3/9-10/12. Vi har kompletterat verksamhetsplanen som 
togs vid årsmötet i mars därför att vi med den vill stärka våra chanser att få 
beviljat anslag av social resursnämnden för att kunna betala arvoden nästa år. I 
och med detta har vi på papper vår verksamhet och jag bifogar 
verksamhetsplanen tagen den 11 mars i år och den vidareutvecklade planen 
också för i år. Dessutom har vi skrivit ett förslag till verksamhetsplan för 2020. 
Även den får ni. Ett sätt att uppdatera sig med vad som händer hos oss är att läsa 
i www.fredenshusgoteborg.se under menyn aktiviteter. Under menyn Om oss 
kan man läsa årsmöteshandlingarna, ladda ned dem om man vill.  

Som tillägg till den ”vidareutvecklade verksamhetsplanen” kan jag nu meddela 
att det kommer att bli en fortsättning på medlingsutbildning/träning för 
pedagoger på Vättleskolan efter starten den 15 augusti. 

Det finns nu en affisch för första seminariet i Aktivitetshuset den 3 september. 
Sylvia Lidén Nordlund berättar och visar metoden NVC, Nonviolent 
Communication, som Marshall Rosenberg är pappa till. Jag bifogar även denna. 
SENSUS har gjort affischen. SENSUS har också i sitt programutbud fört in 
grundkursen i Medling i skolan den 2 oktober, den 30 oktober och den 27 
november (onsdagskvällar). Vi kommer att sätta ett tak på 12 medlemmar så det 
kan vara en god idé att inte vänta till sista anmälningsdag att anmäla sig. För 
hela kursen pris: 250 kr inkl. kursbok och fika.  Dock, om man anmäler sig och 
sedan uteblir får man inte pengarna tillbaka. https://www.sensus.se/kurser-och-
evenemang/grundkurs-medling-i-skolan-traning-och-teori-179093/. 

Detta brev skickas till inte bara medlemmarna i vår förening, nu 39 stycken 
(inklusive 4 organisationer utan också till andra som jag haft kontakt med som 
kan tänkas vara intresserade. Givetvis hoppas vi på att fler ska bli medlemmar 
(kostnad 100 kr per år) så att vi stärker kassan och kan betala arvoden och 
reseersättningar till våra tränare och föredragshållare även nästa år. 
Medlemsavgiften är inte hög men ändå betyder den en hel del för att 
vidmakthålla och utöka vår verksamhet, som enligt mitt tycke, är mycket 
lovande. Många nya, spännande kontakter har skapats under denna vår. När vi 
söker pengar är det också viktigt med många medlemmar, så stöd oss gärna även 
om du inte har tid och intresse av att bidra med arbete eller på annat sätt vara 
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aktiv. På hemsidan finns det under menyn Bli medlem ett formulär att fylla i för 
medlemskap och där står bankgironumret.. 

Den 26 juni 2019. 

Jag önskar er alla en skön sommar 

Karin Utas Carlsson 

ordförande Fredens Hus Göteborg 

www.fredenshusgoteborg.se 

 P.S. Vi jobbar på att få fart på vår facebooksida. Just nu har jag inte 
administrativa rättigheter. Därför är den inte uppdaterad. 

Bilagor: V 

1.Verksamhetsplan FHG 2019 

2. Vidareutvecklad verksamhetsplan FHG 2019 

3. Förslag till verksamhetsplan 2020 

4. Affisch Föreläsning Ett språk för livet. Aktivitetshuset Hammarkullen, ingång 
G, den 3 sept. kl 19.00-21.00. Sylvia  Lidén Nordlund, författare och oberoende 
tränare i Nonviolent Communication. 

 

 
 


