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UTSIKT/INSIKT 

Juni 2016 

 
I spegeln finner vi en reflektion av vårt yttre men i vårt hjärta reflekteras vår själ. 
Livet är månne bara en reflektion av det vi tillåter oss själva att se, och i rör(l)igt 
vatten suddas vår kontur. Det är endast i stillhetens yta, som vi kan se oss själva 
klart."Det är med vanliga människor som vi skapar stora berättelser", säger 
Daphrose, en politisk flykting från Burundi, för närvarande bor hon i Schweiz 
men har fattat beslut om att återvända till sitt hemland för att främja fred och 
utveckling där. Hon är en av 10 talare som valts ut för att spåra IOFC’ rika historia 
under loppet av de senaste 70 åren. Hon säger: "Vi är övertygade om att fred, som 
härrör från en individ, kommer att kunna spridas och nå ut över hela 
världen".Som utgångspunkt för 70-års jubileumet har en vandringsutställning 
skapats som heter "De första stegen" och dokumenterar fotspåren efter vanliga 
människor som har anslutit sig till rörelsen och utfört extraordinära projekt. 
På Pionvägen jobbar Finn-Harald Wetterfors och Valerie Tikkanen i det tysta 
med att arkivera fotspåren efter de som gått före oss. 
 Just nu Lennart Sjögren. Finn-Harald konstaterar:”När vi möter en annan 
människa bör vi erinra oss om att vi människor är som tårtor men att vi ju initialt 
bara ser en bit. Allteftersom vi lär känna varandra upptäcker vi fler.”Samtidigt 
vandrar hundratusentals invandrare in i de europeiska länderna och ger upphov 
till stor oro, vilket bland annat kommer diskuteras under caux-konferensen 
Adressing Europes Unfinished Business. Camilla Nelson koordinerar och jag 
sammanfattar ur hennes senaste hälsning från Mountain House.”Det är 
spännande att se så många strömma in till sommarens konferenser. Men det finns 
fortsatt plats för fler. Under våren har jag blivit varse hur begränsade vi är i vårt 
Europeiska team. Och då inte främst ekonomiskt utan i brist på människor med 
tid, omsorg, tanke och hjärta för detta arbete. Så oavsett om du har möjlighet att 
sälla dig till oss i Caux i sommar så hoppas jag att du, i bön och tanke, bidrar till 
ledning och inspiration som kan skapa hopp i dessa utmanande tider.”Detta 
nyhetsbrev fokuserar på en rad event som står för dörren. Tone Nelsons fågelbild 
för min tanke till Lennart Segerstråles fåglar som stämmer in i Camillas upprop 
och manar: ”Kom och flyg med oss!” 
Var så en reflektion och återspegla det du i andra önskar se! Om du vill ha kärlek, 
ge kärlek, om du önskar ärlighet, ge ärlighet, om du vill ha respekt, ge respekt. 
Du får i gengäld, det du, i din tur, är redo att ge!Du blir det du tänker. Du 
attraherar det du känner. Du skapar det du föreställer dig.  
Nik Dahlström 

Foto: Tone Nelson 

Vi vill gärna veta vad som händer 
och dela det vidare! 

Har du något att dela som lämpar sig för 
kommande IOFC Nyhetsbrev?  
Skriv till oss och berätta.  
Digitalt eller brevledes: 
iofc.sverige@gmail.com / IOFC, 
Pionvägen 19, 191 47 Sollentuna. 
  
 Kommunikationsgruppen. 

Söker fler goda krafter att vara med och nå 
ut på olika plattformar och medier.  

Anmäl ditt intresse till: 

Nik 070-5805958 

Antero 070-5213146 

     

Nyhetsbrev 

Om sommarens aktiviteter 

Caux 70 år – en reflektion 
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Styrelse-stafett & 
Konferenser 

 
Sommarens internationella konferenser med länkar : 

• First Steps - Photo Exhibition in Montreux 

11 April to 15 June 2016 

en: http://www.caux.ch/first-steps-photo-exhibition-montreux-0 

http://www.caux.ch/first-steps-photo-exhibition-montreux-0 

• Caux Dialogue on Land and Security, Switzerland 

29 June to 3 July 2016 

en: http://www.iofc.org/caux-dialogue-land-and-security-2016-
switzerland 

• Trust and Integrity in the Global Economy (TIGE), Switzerland 

5 July to 10 July 2016 

en: http://www.iofc.org/trust-and-integrity-global-economy-caux-2016-
switzerland 

• Just Governance for Human Security, Switzerland 

12 July to 17 July 2016 

en: http://www.iofc.org/just-governance-human-security-2016-
switzerland 

• The International Peace-Builders’ Forum, Switzerland 

19 July to 23 July 2016 

en: http://www.iofc.org/international-peace-builders-forum-switzerland 

• Addressing Europe’s Unfinished Business (AEUB), Switzerland 

19 July to 23 July 2016 

en: http://www.iofc.org/addressing-europes-unfinished-business-
switzerland 

• CATS - Children as Actors in Transforming Society, 
Switzerland 

26 July to 1 August 2016 

en: http://www.iofc.org/cats-switzerland 

• Living Peace, Switzerland 

4 August to 10 August 2016 

en: http://www.iofc.org/living-peace-switzerland 

• 2016 Asia Pacific Youth Conference, Indonesia 

6 August to 13 August 2016 

en: http://www.iofc.org/2016-asia-pacific-youth-conference-indonesia 

• Seeds of Inspiration, Switzerland 

12 August to 17 August 2016 

en: http://www.iofc.org/seeds-inspiration-switzerland-2016 

 

Styrelse-stafett: 
Vid årsmötet i maj blev jag vald till föreningens ordförande. Vid 
samma tillfälle avgick Valerie Tikkanen, min hustru, från styrelsen. 
Jag hade tidigare varit medlem av styrelsen, på den tiden vi var en 
stiftelse och innan det blev en förening. Jag kan inte hitta uppgifter 
om exakt hur länge jag satt i styrelsen då, men jag avgick 1997 i 
samband med att jag invaldes i styrelsen för den schweiziska stiftelsen 
som ansvarar för centrat i Caux. När jag lämnade den svenska 
styrelsen föreslog någon att Valerie skulle väljas in istället. Vi har en 
policy av att det inte skall vara flera från samma familj i styrelsen 
samtidigt. Det visade sig att Valerie hade en förmåga att ta till sig den 
ekonomiska hanteringen och hon har fungerat som kassör och 
bokförare och lämnar därmed ett avsevärt hål efter sig.  När jag nu tar 
upp stafetten igen så kommer en av uppgifterna att bestå i att finna en 
ersättare för de uppgifter hon gjort. Vi har i alla tider haft frivilliga 
krafter som gjort bokföring och hanterat in- och utbetalningar.  

Såsom ekonomihantering har utvecklats har vi kommit fram till att vi 
behöver hyra in denna tjänst från en redovisningsbyrå, för att det skall 
bli en långsiktig lösning. Det innebär att den ekonomiska hanteringen 
kommer att behöva strömlinjeformas så att vi inte behöver betala 
onödigt mycket för de ekonomiska tjänsterna. Valerie har fått lära sig 
det hon behövde och har dessutom kompletterat det med en flexibilitet 
baserad på tjänande. Nu blir det nya tider. Utbetalningar kommer att 
ske med en byrås rutiner och bygger på att kvitton och reseräkningar 
hanteras på rätt sätt och i rätt tid. Det blir en utmaning för oss alla att 
få detta att fungera.Vid årsmötet 2014 tilldelades jag uppgiften att ingå 
i valberedningen, något som jag i det längsta motsatte mig men 
accepterade till slut när det inte såg ut att finnas någon alternativ 
kandidat.  

När sedan Bo Giss aviserade att han ville avgå som ordförande i 
föreningen hade valberedningen att finna en ny ordförande. Ganska 
oväntat kom tanken i min stilla stund att jag skulle kunna vara 
ordförande nu när Valerie slutar i styrelsen. Jag försökte bromsa 
denna tanke men den återkom och slutligen bestämde jag mig för att 
acceptera den. De flesta av mina vänner som jag delade tanken med 
var positiva. Själv märker jag att jag har svårare att hålla olika saker i 
minnet så det kommer att krävas av styrelsen att vi hjälps åt för att 
inget ärende skall falla mellan stolarna. Tidvis har jag känt att jag är 
en något motvillig ordförande. Även om tanken om ordförandeskap 
kom i stillhet, märker jag att jag ibland sneglar efter hur jag skulle 
kunna komma ut ur detta. Jag har lite motstridiga krafter inom mig. 
Den andra sidan säger mig att jag istället skall titta på hur jag kan sätta 
min prägel på styrelsen. En sådan uppgift blir lättare om man kan göra 
den helhjärtat och det är dit jag vill komma. 

Antero Tikkanen 

IofC fortsätter att blicka frammåt.Processens arbetsgrupper fortsätter 
sitt arbete. Ingrid Franzon har gjort en fin sammanfattning av vårt 
arbete så lång och finns nu tillgänglig även på engelska för våra 
internationella vänner och intressenter:  

https://xchange.iofc.org/iofc-swedens-cultural-and-structural-review 
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Samarbetskraft  
När vi blir rädda, blir vi hårda - eller 
håglösa. I tider som våra är det lätt att bli 
rädd och sluta sig med "sina homogena 
grupper". Det bildas klyftor i samhället 
som ökar motsättningar och utgör en 
långsiktig fara för än mer kris och krig i 
vår värld.  
 
Mellan länder och inom länder, råder allt 
starkare motsättningar.Charles Darwin 
har, felaktigt, blivit känd för "survival of 
the fittest". I mörka stunder översätts det 
dessutom med att "endast den starke 
överlever". Detta är rädslan som talar, 
inte Charles Darwin. Han skrev, i "Om 
arternas uppkomst", om att den som 
anpassar sig överlever - på två ställen. På 
50 ställen, i samma bok som summerade 
hans forskning, skrev han om naturens 
samarbete som villkor för 
evolutionen.Naturen är kraftfull på 
många olika sätt. Det mäktiga 
vattenfallet, blixtar och tsunamis. Men 
frågan är om inte de lågmälda krafterna är 
starkast, som gravitationen. Naturen 
samarbetar och utvecklar krafter.  
Tänk om människan kunde göra 
detsamma.Måndagen den 30 maj samlade 
Rishabh, Anna och Per 45 personer i 
åldrarna 14 - 70 år, troende muslimer, 
kristna, judar, hinduer och sekulariserade 
personer. Vi samlades kring en konkret 
fråga från en stadsdel i Järva. Syftet var 
att kvinnor och unga ska känna större 
mening i att aktivera sig i det lokala 
samhället.Föreningar var representerade, 
tre VD:ar fanns på plats, kommunala 
tjänstemän, studenter, lärare, konsulter 
och medborgare. Vi samarbetade från kl 9 
- 17 med hög energi. Problemägaren, 
projektledaren från stadsdelen, var 
mycket nöjd. Denna start följs upp av 
Rishabh och Per i juni för att fortsätta 
under hösten 2016!Samarbetskraft är 
skönt! 
Per Hörberg 

Film, Firande & Förändring  

 

IOFC Filmarkiv 
Blir alltmer tillgängligt. Våra 
svenska filmer har under de senaste 
åren digitaliserats och finns till 
försäljning i olika paket. De gamla 
celluid-filmerna förvaras ännu på 
Pionvägen 19 som en spännande 
museal artefakt. Internationellt har 
många historiska 
dokumentationsfilmer lagts upp på 
hemsida. 

Se länk: Historical IofC films:  
http://www.iofc.org/historical-
iofc-films 

Vi har också påbörjat en intervjuserie 
av röster ur svenska iofc. 

Se länk: http://se.iofc.org/iofc-se-
voices 

Alltmer av vårt arbete dokumenteras 
i rörlig bild och digitala dokument 
och även ur arkivsynpunkt måste vi 
ta ställning hur vi hanterar detta. En 
kamera har införskaffats för 
dokumentation. Om du har tankar, 
idéer eller intresse kring ovanstående 
– kontakta mig. 

Bo Giss 

 

 

Genom tacknämligt samarbete med 
Alison och Finn-Harald Wetterfors, 
Mary Lean i England samt slutlig 
putsning av Andrew Stallybrass har 
nu Jens Jonathan Wilhelmsen's book 
" Kunsten å forsones - tidsvitne på 
tre kontinenter .  
 

 

TIGE 2016 - firar 10 år : 
“The mark of [our] ignorance is the depth of [our] belief in 
injustice and tragedy. What the caterpillar calls the end of 
the world, the Master calls the butterfly.” - Richard Bach 

Fjärilen är en symbol för förändring. Om vi 
frågar oss hur man förvandlar vår ekonomi, är 
det som larvens frågan om hur den blir till en 
fjäril... 

Även om vi inte kan se svaren från där vi står 
idag, och vi kan lätt känna oss pessimistiska, 
men larven vet djupt inne att en kokong är den 
rätta vägen mot en extraordinär förvandling . 

• Vi är den nya ekonomin , och vi förvandlar 
den genom att börja med oss själva. När vi vet 
vilka vi verkligen är och hur vi kan utveckla 
vår integritet, kan vi också börja bygga 
förtroendefulla  relationer. 

• Konferensen som heter TIGE organiserades 
först i Caux 2006. Idag undersöker vi 
effekterna av det senaste decenniet och hur vi 
kan ansluta till det nätverk som har bildats. 
Kom och delta på vår resa av utforskande och 
nya upptäckter! 

Rishabh Khanna 
 
 
Sommarfest för AA-vänner 11 juni 
med Lars och Annika Larsson i 
Linköping 

Ett 20-tal personer samlades för den 
traditionella sommarfesten i Skeda 
församlingsgård för att dela mat och 
personliga berättelser. Harry Ferngren 
medverkade och inspirerande genom att 
dela “Glimtar ur ett barnläkarliv” till stor 
uppskattning bland de närvarande, 
undertecknad inkluderad. 

Nik Dahlström 
 

 

"Eyewitness to the 
Impossible - building 
trust on three 
continents".   
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Pionvägen - Vårstädning och sista 
Månadsmötet. 
’Spring clean’ började med ett fantastiskt månadsmöte med 20 
personer närvarande. Anwar Athab berättade och delade sin 
erfarenhet från Grekland, där hon arbetade med flyktingar. 

I trädgården jobbade sedan våra praktikanter Frida och David 
tillsammans med Osama och Kinda.  Anisa, Tatiana, Hassan 
putsade på hus och fönster. Det var varma och soliga dagar. 
Våra nya vänner Mohammed från Syrien och hans fru från 
Tunsia hjälpte också till med en välsmakande och välförtjänt 
BBQ. 

Rishabh Khanna 
 
 
 

 

Hökviken i focus 
Varje år har vi vårstädning på Hökviken. Ett tillfälle till 
arbete på tomten och gemenskap med alla de som besöker 
Hökviken under året. Men något var annorlunda i år. Flera 
personer deltog som kommer från andra länder. Människor 
som söker asyl eller har fått asyl i Sverige men som inte funnit 
sin plats i vårt samhälle. Människoöden med livshistorier som 
berör djupt.   

Men det var ytterligare en sak som var annorlunda i år. 
Vårstädningen har nu blivit lördagsträffar på Hökviken. Och 
till midsommar kommer alla våra nya vänner fira tillsammans 
med oss. En familj från Syrien som kom till Sverige som 
asylsökande berättar hur ensamt det är att sitta hemma i 
lägenheten när man inte är på SFI eller skolan. Att komma till 
Hökviken, träffa andra, hjälpa till i skogen eller måla en stol 
känns som att komma till en oas.Hökviken är IofC center som 
är till för de som behöver denna oas. Att vara tillsammans, 
öppna hjärtat och dela livet. 

Ingrid Franzon 

 

 

Mötesplatser 
 

 

 

Mötesplatsen Göteborg 
Det finns planer att starta en ungdomssatsning i 
Göteborg. Den innebär att man vill jobba med video och 
teater med IofC’s teman som underlag. Kontakter har 
tagits med samarbetspartners som ligger geografiskt nära 
lokalen i Göteborg. Frilagret, som är kommunens 
ungdomshus, filmcloud som är kommunens satsning på 
unga filmare, samt även Haga bion som är i färd med att 
starta upp ett större samarbetsprojekt med filmproduktion 
och filmvisning för unga. 

Vi fortsätter med filmkvällar, logos, sköna söndag och är 
fortsatt intresserade av nya initiativ till samlingar av olika 
slag från människor i nätverket, under förutsättning att 
dessa är öppna för alla. En av dessa är en typ av 
“mingelkvällar” på fredagskvällar. En mötesplats som 
inte innehåller annat program än en chans att lära känna 
varandra; ett knytkalas för tankar, mat, dryck och nya 
bekanta.  

Bo Giss 

Sollentunadagen 
Tillsammans med lokala aktörer arrangerade vi en 
mötesdag för att ge möjlighet till Sollentunabor att ha 
roligt, inspirera, träffa andra människor för att dela med 
sig av idéer. En ny mötesplats invigdes med fokus på att 
hjälpa och välkomna främst  

nyanlända. 

Nik Dahlström 

 

 

 

 

Nationaldagsfirande i Järva.  
Som en del i ‘Hopp i Järva’ medverkade IofC i 
planerandet inför och med informationsbord under ett 
härligt nationaldagsfirande i det mångkulturella 
Järvaområdet. Människor från jordens alla hörn fick 
mötas och fira mångfalden i det svenska samhället. 

Nik Dahlström 

 

 

 

                                          

 

Notiser: Våra praktikanter Frida och 
David har nu fullgjort sin praktik och 
kommer att åka till Caux i sommar. 
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Hopp I Järva engagemang: 

• IofC  försätter samarbete med Blå vägen, Hassan och Rishabh facilitaterade en dialog om Peter  
 Wiselgren i Spånga och Tensta. Fokus var om svensk medborgarrörelse. 

• Filmvisning om Imamen och Pastorn för Blå Vägens flyktingar 
• Samarbete med Spånga Tensta stadsdel för ökad delaktighet 
• Sollentunadagen med ett flertal aktörer skapar en ny mötesplats för alla kommuninvånare; 

 nya som gamla. 

• Tensta Lärandefestival med två dagars program som kretsar kring intergenerationsdialog.  
 

Tensta Lärandefestval 17-18 juni : 
Tänder eldsjälar, där fred börjar i hemmet. En tvådagars festival förlagd till bland annat Tensta Konsthall där lek, allvar 
och samtal blandas för att lyfta fram goda verktyg för intergenerationsdialog.  

På programmet står storytelling, clowning, open mic, försoning med föräldrar, kvinnans roll för fredsbygge i hemmet mm. 
Amina Khalids är gästföreläsare från IofC UK. Mer info via: http://se.iofc.org/tensta-larandefestival    

Rishabh Khanna 

 

Ukraina! Enhet i olika scenario - två sidor av en och samma historia 
Ett socio-kulturellt initiativ i sin linda gentemot ungdomar och unga vuxna att söka samverkan mellan  

Ukraina och Sverige.I sin förlängning potentiellt norden/baltikum/ryssland.  

Enhet i olika scenario är ett projekt som lyfter fram en gemensam episod ur svensk/ukrainsk historia i  

form av en stark kvinnlig personlighet. Ingegerd; dotter till Olof Skötkonung. Allt i en kombination  

av film, fysisk teater och publik i dialog som leder vidare från runda-bords-samtal till sociala projekt.  

Ukraina är fortsatt mitt i en demokratisk kamp som är central för Europa. Ur IofCs nätverk växte Foundation for Freedom 
fram som en kurs för att utforska demokratins andliga och moraliska rötter där cirka 3000 deltagit fram till nu. Med 
inspiration och i samverkan med denna anda söker vi nu nya initiativ 

Nik Dahlström 
 

Land, Lives and Peace “ 
Det finns så många organisationer som arbetar för fred. Men varför är så lite investerat i form av tid, fokus och speciellt 
pengar? Swedish Sustainable Economy Foundation bjöd Initiatives of Change 

Sverige till en diskussion om hur människor och organisationer kan inspireras till mer fredsfrämjande aktivitet. Stephen 
Hinton och Rishbah Khanna inbjöds till hållbarhetsdagen på CEMUS, Uppsala - institutionen för hållbarhetsstudier . Den 
16 juni var IOFC i London som värd för en dialog mellan fredsorganisationer. En annan motsvarande dialog planeras för 
Lives Lands and Peace-konferensen (Caux) runt investering i fred. En framlagd möjlighet är en fredsbank - ett förråd av 
fallstudier som beskriver hur olika initiativ har gått om att främja en fredskultur. Fredsbanken är tänkt som en öppen källa 
och tillgänglig för alla att tillägna sig inspiration och kunskap. 

Stephen Hinton 

 

Freds-och intergenerationsdialog 
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Internationell Fredkonferens i Örebro 8 -14 augusti : 
Andra Global Peace Exchange närmar sig snabbt! Ett internationellt team av konstnärer, fredsbyggare, terapeuter, IofC-
are, 12 Steg-are och nykomlingar har planerat konferensen i Falun förra året. Det är kulmen på flera års konstant arbete 
och är ändå bara början. 

Många mirakel gör denna konferens möjlig. IofC-SE har gett ett bidrag som har sedan tredubblats av andra. Detta gör det 
möjligt för 35 personer från 10 länder att delta. Företrädare för Tenderloin Distriktet (San Franciscos innerstad) deltar 
tillsammans med en delegation från St Francis Foundation. De deltar i Peace Exchange inför planering av ett Peace 
Exchange program i sitt område i San Francisco. 

Teater och komedi är en viktig del av denna erfarenhet och en grupp av professionella komiker från Storbritannien och 
Sydafrika kommer att närvara. 

Men vi behöver några mirakler till! Gruppen från Sydafrika som har planerat delta i Caux och sedan fortsätta till Sverige 
till Peace Exchange. Resekostnaderna från Caux till Sverige och alla konferenskostnaderna är täckta men de har inte 
lyckats täcka sin resa från Sydafrika till Caux. Om du vill stödja deras resa till Caux (totalt 40 000 SEK) kan du skicka ett 
bidrag till IofC-SE 900064-4 märkt "SA komiker till Caux". 

Detta arbete har fötts i Judson och Kjersti Webbs hjärtan. De längtar efter att IofC begreppet "förändring börjar med mig” 
tillämpas så att fred blir verkligt i hjärtat, hemmet, arbetsplatsen och landet. Judson och teamet har sammanställt en 
manual för 12-steg till fred. Den har godkänts av Anonyma Alkoholister som 12-stegs program och kommer senare i år 
kunna laddas ner och användas ideellt. Kontakt: info@peacebuilders.eu Ytterligare info: http://peacebuilders.eu/  

Ingrid Franzon 

Kista-Rinkeby lärandefestival 22 oktober: 
Dr Martin Luther King sa "universums båge är lång men böjer mot rättvisa". Det finns alltjämt utmaningar och yttringar i 
vårt samhälle som böjer i en motsatt riktning, men också goda initiativ och berättelser som ger oss hopp och uppmuntran 
att fortsätta arbeta tillsammans med andra för att böja denna båge mot varaktiga förändringar i samhället som ger syfte, 
mening och värdighet för alla.Initiatives of Change bär en idé som omfattar alla i den gemensamma uppgiften att skapa en 
bättre värld. Med fokusområden som förtroendebyggande, etiskt ledarskap och hållbar livsstil verkar rörelsen för att 
inspirera, utrusta och ansluta människor från alla bakgrunder, åldrar och yrken till att starta lokala initiativ som gör 
skillnad i och för vår värld. 

I samverkan med bland annat Folke Bernadotte Akademins fredsmiljon anordnas denna dag en lärandefestival i 
Kista/Rinkeby med speciellt fokus på intergenerationsaspekten. Om hur vi bättre kan leva samman i tillit och 
kommunicera bättre över generationsgränserna. Detta för att skapa en inkluderande majoritet där individen kan känna sig 
delaktig i kontrast mot en segregerande minoritet färgad av utanförskap eller så kallat ’mellanförskap’. 

Nik Dee Dahlström 

CATS och ‘Den Inre Kompassen: 
CATS fjärde caux-konferens har i år fokus på Agenda 2030 med sina 17 globala mål för hållbar utveckling (SDGs) och hur 
vi kan inspirera unga förändringsaktörer – ’young cats of change’. Samtidigt söker t.ex. våra städer under parollen ’Smart 
cities’ planera för ett framtida hållbart samhälle. IofCs styrka här är att bidra med verktyg till mjuka mellanmänskliga 
komponenter som socialt hållbarhetsbygge. ’Den inre kompassen’ är ett sådant initiativ som sammanlänkar CATS-anda med 
inre personlig karaktärsutveckling och socialt ansvarskännande för barn och ungdomar under lekfulla former. 

Nik Dahlström 
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