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I början av året såldes Pionvägen 19, som varit ett fokus för IofC i Stockholm
och i Sverige för att inte säga Norden. Det blev beslutat att vissa möbler skulle
doneras till centret i Oslo, Sophus Lies gate 5. Två av tavlorna ville föreningen
ändå behålla och dessa skulle lånas ut tills vidare till hemmet i Oslo. Coronapandemin satte stopp för alla planer att transportera just då, så sakerna
magasinerades i Sollentuna.
När Osama Alrantisi i augusti aviserade att han ville besöka Sverige, beslöt
Antero och Valerie Tikkanen att komma från Göteborg till Stockholm för att träffa
honom. Tanken växte fram att nu kanske vi kunde fullfölja Oslo-operationen
efter att ha tagit ansvar för hantering av saker från Pionvägen. Sagt och gjort.
Med hjälp av Nik Dahlström och Hassan Mohamud lastade vi en hyrbil och
kunde så tömma ett av de två förrådsrum som föreningen hyrt för saker att
spara. 18/8 for vi tre så till Oslo, Osama, Valerie och chauffören Antero.
Det var verkligen trevligt att kunna träffa vänner igen på riktigt. Vi hjälpte till att
packa upp och tavlorna blev mycket uppskattade och passade väl in i huset.
Segerstråles svanar flyger mot fönstret till trädgården. Soffor och matta mottogs

med stor tacksamhet. Kerstin Rääfs tavla från Bolognerskogen fick en
prominent plats efter några år i källaren.
Efter en övernattning på Sophus Lies gate tog Antero och Valerie bilen tillbaka
till Stockholm och sedan tåget hem medan Osama flög hem till Tyskland från
Oslo.
Antero Tikkanen

Advocating for a New Story of Our
Shared Humanity

Vi alla har en berättelse, vi alla har saker som påverkar våra liv genom vår egen
och historiska handlingar. Vi kan alla bestämma över hur vi vill att vår berättelse
skall sluta. Vår individuell berättelser kan påverka samhället.
Jean Brown som har utvecklat Creators of Peace cirklar har arbetat med andra
att skapa en handlingsplan för samtal om tillit och kommunitet skapande. Detta
lanserades i Oxford i våras.
Camilla Nelson och jag vill hålla en grupp nu i november här i Norden.
Materialet är på Engelska men samtal omkring det kan vara på Svenska/Norska
eller Engelska beroende på vad deltagarna känner sig mest bekväm med. Vi
skall träffas fem gånger med två timmars pass på Zoom.
Vi föreslår torsdag kväller mellan 19 till 21 eller lördag morgon mellan 10 och 12
med start i början av november gruppen borde vara 5-8 personer och alla är
välkommen.
Länk till material Advocating for a New Story of our Shared Humanity https://www.iofc.org/creators-of-peace-advocatesnewstory
Om ni vill vara med kontakt:
Valerie Tikkanen: valerie@ati-teknik.se
Camilla Nelson: camillane@viken.no

PÅ GÅNG

Här är några kommande evenemang
- IofC Sverige 2021 Årsmöte: den 13 november 2021.
- IofC Sverige - Månadsmöte 06.11.2021 på Zoom.

Leder förändring för en hållbar värld - Maj 2021
Vi lever i en märklig tid, då vi går igenom en global pandemi och står på gränsen
till en existentiell kris på grund av en utvinningsmodell för utveckling, som har
lett till den ekologiska krisen och en psykisk hälsokris. Utbildningen var avsedd
att utrusta, koppla ihop och inspirera människor i nätverket Initiatives of Change,
särskilt individer involverade projekt som arbetar med att ta itu med

hållbarhetsfrågor på alla nivåer, med fokus på interaktionen mellan personligt
välbefinnande, relationellt förtroende och att vidta åtgärder tillsammans.
Vi hade 14 anmälda deltagare, men i genomsnitt hade vi 9 deltagare för varje
pass. Det var deltagare från Kenya, Indien, Danmark, Sverige, Zimbabwe,
Nigeria, Finland och Storbritannien. Vår design hade tre moduler, personlig
hållbarhet, team hållbarhet och hållbar handling. Dessa moduler levererades
över 6 sessioner, som var 2 timmar vardera. Dessa sessioner designades av
Kjersti Webb och Rishabh Khanna i samråd med Bhav Patel. Osama Alrantisi
gav teknisk support för alla sessioner och Charly Kliessner deltog som
gästföreläsare i en av sessionerna om hållbart agerande.
Alla deltagare fick positiv feedback om utbildningen. Ruchi Jain från Indien sa
att den här kursen inspirerade hennes inre konstnär igen och kunde återknyta
kontakten med hennes barndom. Zheniya från Storbritannien och Bulgarien,
som är ny inom IofC och arbetar med ILLP (Intiave of Land, Lives and Peace),
kände att kursen verkligen var omvälvande, och hon skulle vilja se den spreds
brett nästa gång. Vishal från Grampari i Panchgani kände att alla verktyg han
lärde sig under kursen kan han tillämpa i sin utbildning som han skulle leverera i
Grampari.
Victor och George från Zimbabwe tyckte att det var en mycket värdefull
upplevelse, och de gillade sessionen med Charly Kleissner.
Vi verkade ha kommit långt med gruppen, det verkade som att det fanns ett stort
behov av att dela berättelser, erfarenheter och kunskaper, särskilt under denna
tid av självisolering. Samtidigt krävde det viss mängd energi för att hålla
gruppen motiverad och inspirerad, särskilt i början. På det hela taget kände vi
att digital träning inte går att jämföra med fysisk träning, eftersom det är svårt att
veta om människor verkligen är närvarande under träningen. Ibland kunde vi gå
djupt, speciellt med historien om Charly, men det var svårt att hålla det djupet
under hela kursen. Kursen använde många upplevelsespel och övningar för att
människor skulle lära sig mer om sina känslor, och beteenden. Några av
övningarna utmanade dem också att gå utanför sin komfortzon och stödja dem
att lära sig nya saker om sig själva och andra.
Utbildningen gav människor några ledtrådar om hur de kunde ta sig in i sitt
djupare jag och lära sig om sin egen motståndskraft, så att de kan navigera sig
själva i en komplex värld. Verktyg som tyst tid gavs i form av morgonsidor, och
det fick de träna på under och mellan träningarna. De lärde sig också om nyare
dimensioner kring förlåtelse, kreativitet och glädje.
Några av deltagarna kände att de skulle vilja fortsätta denna diskussionsgrupp
på Whatsapp, och Victor från Zimbabwe bestämde sig för att vara värd för ett
onlinemöte en gång i månaden. Vishal sa också att han skulle vilja bjuda in
andra från Grampari till denna grupp. Även om några av deltagarna bidrog med
lite pengar för denna utbildning, skulle denna utbildning inte vara möjlig utan det
generösa stödet från IofC Sverige, och arbetet som lagts ner av teamet.
Rishabh Khanna

Välkommen till vår nya mötesplats
För att vi ska kunna samverka med varandra har vi skapat denna mötesplats
som komplement till våra webbsidor: Mighty Networks - IofC Sverige.
En online utbildning (10 minuter) om nätverket finns under denna länk:
Online utbildning

Har du något att dela som lämpar sig för kommande IofCs Nyhetsbrev?
Skriv till oss och berätta: iofc.sverige@iofc.org

