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Höstprogrammet	från	29	okt.	jämna	tisdagar	Aktivi-
tetshuset	i	Hammarkullen	Fredens	Hus	Göteborg	2019	
med	tillägg	för	webben	
Uppdaterat	den	17	okt.	

Observera att Fredens Hus Göteborg organiserar ytterligare aktiviteter (se annan an-
nonsering för dessa). www.fredenshusgoteborg.se/aktiviteter 

Plats: Aktivitetshuset i Hammarkullen, Bredfjällsgatan 36 ingång G, vetter mot Hammarkul-
lestationen. 

Tid: Jämna tisdagar kl. 19.00-21.00 

Kostnad: Fri entré 

Arrangör: Fredens Hus Göteborg i samarbete med Sensus 

Information: www.fredenshusgoteborg.se + karin.utas.carlsson@telia.com 

 
29/10  
Marina Andersson: ATT GE SIG IVÄG OCH KOMMA TILL ETT NYTT LAND – vad 
och hur ska man göra för att bli en del av det nya samhället man har hamnat i? 

Kom och lyssna till en gripande men också en hoppfull berättelse med drömmar och visioner 
för framtiden! 

Marina är kristen assyrier/syrian från Turkiet, själv är flykting. Hon har skrivit boken Farväl! 
Välkommen hem. Hon berättar och inbjuder till samtal. 

För hemsidan tillägg:   
Marina kom till Göteborg sommaren 1985. Hon vet vad det innebär att bryta upp och byta 
land, att skiljas ifrån sin familj och sin mormor som blev kvar därför att myndigheter i Europa 
inte räknade henne tillhöra kärnfamiljen.  
 
Marina har skrivit boken ”Farväl! Välkommen hem. Hon berättar om sin livsresa, om förlus-
ter men också om vinster, hur hon med bara fem års skolbakgrund från sitt hemland började 
läsa till sjuksköterska, hur hon integrerade sig i svenska samhället.  
 
12/11  
Margret Lepp: DRAMA OCH KONFLIKTHANTERING I SJUKSKÖTERSKEPRO-
GRAMMET – föreläsning och praktisk workshop 
Margret Lepp, professor vid Göteborgs universitet, sjuksköterska och dramapedagog, har till-
sammans med Anita Grünbaum skrivit den uppskattade boken DRACON i skolan. DRACON 
står för Drama and Conflict Management. Nu har en ny bok om det internationella projektet 
utkommit. 

För hemsidan tillägg:  
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Professor Lepp är gruppledare för forskargruppen Vårdpedagogik och Vårdledarskap vid in-
stitutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Hon är 
en av grundarna till European Network of Nursing Academies (ENNA) som grundades 2007 
med deltagare från åtta Europeiska länder, se www.en-na.eu.  
År 2016 blev hon utsedd till Adjunct Professor vid School of Nursing and Midwifery, Griffith 
University, Australien, och år 2019 blev hon utsedd till Visiting Professor vid Universitas 
Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia. Professor Lepp har en omfattande publikation inom 
Vård, Drama och Lärande. 
 
26/11  
Per Herngren: INGRIPA I HÄRSKARTEKNIKER – vi övar olika tekniker för att ingripa 
i mobbning, sexism och rasism 
Per Herngren, tränare i civilkurage, ickevåld och konflikthantering. Han har varit utsedd till 
Årets folkbildare i Sverige. War Resisters International har utvalt honom till en av världens 
mest erfarna ickevåldstränare. Per har skrivit 10 böcker och är översatt till flera språk. 

10/12  
Karin Utas Carlsson: MEDLING I SKOLAN – träning och teori 

Karin har en vision att med mer kunskap i konstruktiv konflikthantering och medling kan sko-
lan, hemmet och världen bli mindre våldsam och mer harmonisk. 

Karin Utas Carlsson är ordförande i föreningen Fredens Hus Göteborg, f d barnläkare och 
skolläkare, fil. dr fredsundervisning. Hon har skrivit bl a Hantera konflikter och förebygg våld 
tillsammans med pedagogen Anette Rosenberg Kimblad. 

För hemsidan tillägg:  

Karin har varit aktiv i Sveriges Lärare för Fred, en ideell förening som lades ned 2014. 
Därefter skapade Karin och två medlemmar, Ingrid Inglander och Anita Grünbaum (lärare i 
dramapedagogik), hemsidan www.laraforfred.se där de fortfarande för in material för 
utbildning i fredsfrågor såsom konflikthantering, mänskliga rättigheter och miljö kopplat till 
militarism (börjat tas in). Där finns menyer för skola, forskning och ett kalendarium samt en 
innehållsrik meny för Fredsrörelsen.  

Karin har utbildning i medling från Danmark, Center for Konfliktløsning, och hon har gått en 
kurser i dramapedagogik, ickedevåld och annat med koppling till konflikter, deras orsaker, 
dynamik och hantering. Hennes avhandling, Violence Prevention and Conflict Resolution, a 
Study of Peace Education in Grades 4-6 (1999, Lärarutbildningen I Malmö, Lunds 
universitet) finns i sin hehet på Karins hemsida www.tradet.org. Där finns också information 
om den svenska översättningen (en revision av avhandlingen där bl a syftet är struket men 
annat tagits med) Lära leva samman. Undervisning i konflikthantering. Teori och praktik. 
(2001, KSA). Tillsammans med pedagogen Anette Rosenberg Kimblad har Karin skrivit 
Hantera konflikter och förebygg våld. Förhållningssätt och färdigheter.Teori och praktik i 
skola och fritidshem. (2011, KSA). Det finns kapitel att hämta hem, bl a kapitel om Medling 
och om Mobbning. 

  

Fredens Hus Göteborg, www.fredenshusgoteborg.se med stöd av SENSUS. 
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