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SOMMARTRÄFF I GREBBESTAD
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I det lilla fiskeläget Grebbestad,
där Bohuslän är som vackrast,
samlades över 70 människor
från framförallt: Sverige, Norge,
Danmark och Finland, och det
fantastiska är att detta idag också
innebär människor med rötter i
tex Afghanistan, Iran, Somalia,
Pakistan, Ryssland, Polen mm.
Flera hade passerat 90 och några
just fyllt 1!
Navet i samlingen var den lilla
grupp som bestod av ca 6 personer,
mansgrupper och kvinnogrupper.
Vi träffades en timme på morgonen
för en stund i stillhet, cirka 20 min,
och sedan delande av tankar och
reflektioner. Det kändes värdefullt
att lägga in tid för stillhet då det
kan vara svårt att ta sig tid till att
hinna möta sig själv under dagar
fullmatade med intryck, och fint att
få tid att dela i den trygghet som
skapades i den lilla gruppen.
På eftermiddagen samlades
samma lilla grupp och där gavs
varje deltagare 15 min, 2 varje dag,
för att berätta om sitt liv, utifrån
modellen av ett träd. Vilka är mina
rötter, min stam, mina grenar och
de frukter jag önskar? Detta gav
oss möjlighet att lära känna några

personer djupare och genom att
aktivt lyssna få oanade perspektiv
och t.o.m. kunskap om våra egna liv.
På eftermiddagarna erbjöds ett
rikt utbud av workshops och på
kvällarna kultur och andakt.
Ett gemensamt morgonmöte
baserat på samlingens tema: The
univarsal pattern of growth and
healing is always through loss and
renewal, (det finns ett universellt
mönster där utveckling och helande
skapas genom förlust och förnyelse)
där olika deltagare delade utifrån
tyngdpunkt på familjen, samhället
och världen. Många berättade om
personlig kamp med ohälsa, rädsla,
bitterhet. Vissa berättelser visade
på en vändpunkt, en lösning. Andra
om våld och förföljelse som pågår
just nu. Avslutningsvis frågades
på sista mötet. Vad kan vi ge? Vad
kan vi som individer och iofC svara?
På det svarade en av deltagarna:
Skapa utrymme för helande. Detta
genomströmmade hela samlingen,
aktivt lyssnande, deltagande,
helande.
Vad var det som gjorde att
stämningen i Grebbestad var så
fri? Att där fanns en sådan lätthet
trots de mycket djupa och svåra
situationer som ärligt delades.
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Vi fick hjälp av solen och
gräsplanen mellan husen där
man kunde leka och prata mellan
aktiviteter, men framförallt
genomströmmades samlingen
av kärlek. Det fanns öppenhet,
ickedömande och kärlek. Kanske
som ett resultat av många
människors inre arbete med sig
själva under många år, genom
förlust och förnyelse.
Det var också så härligt med
blandningen av åldrar, och
blandningen av deltagare som växt
upp med dessa idéer till de som
var helt nya till IofCs tankar. Jag
upplevde det som att denna samling
genomströmmades av den befriande
kraft som en gång startade
Oxfordgrupprörelsen.
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Inte krampaktig ambition utan
kärlek som befriar från rädsla. Vi
avslutade inte med några tydliga
gemensamma åtaganden snarare
påfyllda av energi till att fortsätta
arbetet med oss själva och fortsätta
verka där vi är med nytt hopp. Och
med många nya vänner.
När jag kommer hem och
lyssnar på de två kommande
sommarprogrammen är det som
om samlingen i Grebbestad bara
fortsätter. Ali Abbasi talar om sin
väg i livet och att följa sin inre
kallelse, Ingrid le Roux berättar om
sin livslånga kamp för hälsa och
allas lika värde tillsammans med bla
Desmond Tutu i Sydafrika. Arbetet
för en bättre värld pågår på många
platser och under många namn.

mycket mer skrämmande än att
ägna sig åt de stora där ute.
Jag blev så glad åt Steves: “War is
natural, healing simple. We need
to create space for healing.” (Krig
är naturligt, läkning är enkelt. Vi
behöver skapa utrymme för läkning).
Och plötsligt fick jag en rubrik
för det jag håller på med i mina
grupper. Jag skapar rum för helande.
Och det är så lätt och fyllt av glädje.

Christina Ahlstedt
Det som gjort starkast intryck
på mig under dessa dagar var
vänligheten, beredskapen för att
dela ärligt och direkt. Och respekten
människor emellan. Och att man
verkade vara klar över att det
inte går att ta hand om världens
svårigheter utan att också ta ansvar
för sina egna inre. Vilket kan te sig
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När människor känner
sig trygga vågar de dela
det de skäms för eller känner
skuld för. Och sanningen är
verkligen befriande. Det handlar
inte om att lösa något. Och lägga
pannan i djupa veck. Och låta
analyserandet gå på högvarv. Utan
att saker och ting löser upp sig
när det finn medkänsla. Försvaren
monteras ner liksom rädslan.
Kärleken och tilliten får plats
igen.”

Anna Christine Christensen
För mig gav de gemensamma stilla
stunderna vägledning om hur jag
skall gå vidare i en situation av stor
osäkerhet, något som jag är väldigt
tacksam för.

Peter Vickers
Det var ett initiativ till att samla
människor från Norden för att
se tillsammans hur vi kan finna
förnyelse, och hur vi kan nå våra
andliga rötter och genom detta bli
närmare vänner. Det var 4 dagar av
gemenskap och nöje.
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ALMEDALSVECKAN 2019 PÅ SAMTALSGÅRDEN
PER HÖRBERG
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vill föra. ”Hur skulle samhället se
ut om det partiet fick majoritet i
riksdagen?”

År 1968 grundades
Almedalsveckan i Visby av
statsminister Olof Palme när han
talade till folket från ett lastbilsflak
i Almedalen. Syftet var att skapa
en direkt kontakt mellan folkvald
och folk. Den kontakten har sedan
dess försvagats, något Initiativ
Samutveckling i samarbete med
IofC vill råda bot på.
I år var det sjunde året i rad som
initiativ Samutveckling! arrangerade
samhällsdialoger och ett läkande
rum för samhällskroppen under
Almedalsveckan. Samarbetet
med IofC började 2017. 200

meter från Almedalsveckans
stora scen ligger Initiativ
Samutvecklings Samtalsgården med
huvudbudskapet ”Välkommen att
delta i Almedalens goda samtal!”
Vi vill återskapa kontakten mellan
folkvalda och folket. Våra öppna
samtal handlar om att möjliggöra
tillit i samhället genom en modern
form av folkbildning. Med minimal
finansiering och stora ideella
insatser nåddes framgångar
under såväl årets Järvavecka som
Almedalsveckan.
Samtalsgårdens program började
varje dag med en reflektion av den
politiken som den dagens parti

Utöver det erbjöd vi
32 seminarier på aktuella
samhällsfrågor som: ”Vad är svensk
identitet?”, ”Religionsfobi?”, ”Hatets
pyramid”, ”Inre klimat – yttre
klimat?”
Våra programpunkter motsvarade
1 procent av Almedalsveckans hela
utbud. Vi lockade 2 procent av de
42 000 besökarna. Till temat Hat
kom 30 personer, varav hälften
från Nordiska Motståndsrörelsen
(NMR). Det blev omvälvande möte
för de allra flesta. Med lyssnandet
och respekten för varandra som det
centrala, kunde helt olika åsikter
samsas utan några problem alls.
SÄPO:s fem poliser lämnade sin
bevakning efter 25 minuter och vi
var i fred ytterligare 75 minuter i ett
sällan skådat utbyte.
Alla var rätt tagna efteråt.
De flesta från NMR
sammanfattade mötet med
ord som: suveränt, berörande,
revolutionerande och några föreslog
att motsvarande samtal skulle
anordnas i svenska kommuner.
Almedalsveckans ledning följde
utvecklingen och andades ut efteråt
med ett: det är ju det här som är
visionen för Almedalsveckan - det
demokratiska samtalet på riktigt!

EXTRA ÅRSMÖTE
Helgen 16-17 november hålls vårt Extra Föreningsmöte och framtidsplanering på Pionvägen 19 i
Sollentuna. Föreningsmöte på lördagen kommer att bli ett särskilt viktigt möte eftersom medlemmarna
kommer att behöva fatta några beslut om föreningens framtid. På söndagsmorgonen kommer det att
bli ett mer informellt möte för att ta en strategisk titt framåt 2020. Alla är inbjudna till båda möten. Extra
varmt välkommen denna helg då vi tillsammans representerar vår gemenskap - ju fler desto bättre.
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Alan Laubsch, grundare av
Earth Pulse, deltog under den
tredje dagen i Caux-dialogen för
land och säkerhet 2019 (CDLS).
Han tror att nu är rätt tid för
avgörande åtgärder som kan leda
till en ekonomi som är positiv för
vår jord.
Dagen fokuserade på naturligt,
socialt, andligt och mänskligt
kapital. Louise Brown, ansvarig
för klimatfinansiering vid African
Development Bank, berättade
om sitt arbete med en mekanism
som skulle göra det möjligt att
betala kakaobönder i Afrika för
skogsbruk som förbättrar deras
försörjning, minskar klimatriskerna
och växthusgaserna. Alan
Laubsch välkomnade denna plan.
Enligt honom är det viktigare
att ekosystemen mår bra än
finansmarknaderna gör det. Till
exempel kan mangroveskogar tåla
extremväder, öka matkällorna för

fisk, filtrera gifter från vattnet och
lagra växthusgaser, samt stödja den
biologiska mångfalden.
Grundaren av Goodbanc och
Liquid Token, Tom Duncan, delade
de framsteg som gjorts sedan
föregående år. De utfärdar nu
polletter, till exempel Cedar Coin
som betalning för ekosystemtjänster.
Skymining, vars grundare deltog
i CDLS 2018, utvecklar lösningar
för förnybar energi som binder kol i
jorden, samtidigt som de producerar
livsmedel och briketter ur biomassa
som en ersättning för kol.
ESG (miljö/social/samhällsledning)
är den snabbast växande
investeringsklassen globalt och
uppgår för närvarande till 20
miljarder dollar. Tom Duncan
tror att det kan vara en nyckel
för att motverka klimatkrisen.
Han utforskar hur en global
certifieringsorganisation för
värdering av ekosystemtjänster
skulle se ut.
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Melinda Woolf, grundare av
The Future of Humanity, beskrev
därefter sitt arbete med att
snabba på investeringar i FN:s
17 hållbarhetsmål. Hon uppgav
att investeringar i hållbara grödor
skulle skapa en miljardindustri med
betydande sociala och ekologiska
fördelar.
Den sista talaren var Chau
Tang-Duncan, Chief Operating
Officer för Goodbanc. Hon var
tidigare involverad i projekt för
storskalig restaurering av mangrove
längs Vietnams kust. Mangrover
skyddar hus, vital infrastruktur och
jordbruksmark från stormvågor,
cykloner och tsunamier. Finansiering
och bättre teknik kan bara göra en
del, sa Tang-Duncan. Det kräver
även medkänsla, samarbete och
att lyssna på samvetet, för att få
genombrott i till synes omöjliga
situationer, som till exempel
klimatkrisen.

www.se.iofc.org

Rapportera om min sista resa och
aktiviteter till Afrika.

En spännande upptäcktsfärd
Rosmarie Lilliehöök

Hassan Mohamud

I somras besökte jag Uganda och
Kenya, för ett förtroende- och
brobyggande arbete. Jag hade
möjlighet att träffa människor i
Kenya och Uganda och följa upp
Farmer’s Dialogue Uganda. Men jag
hade också tid med mina två barn
som bor i Kampala.
Yusuf Ali är somalisk VD för
säkerhetsministeriet i Uganda.
Han deltog i Iofcs utbildning i
Storbritannien 2006. Jag träffade
honom i Kampala och vi pratade om
Somalias försoningsarbete.
Jag hade möten med diasporagrupper
och individer med rötter i delstaten
Galmudug i centrala Somalia och
som nu lever i Kenya samt i Uganda,
för att uppmuntra dem att stödja
försoningskonferensen som pågick i
hamnstaden Hobyo i Galmudug 15
juli-5 september 2019. Konferensen
handlade om en somalisk klan med
fem underklaner från södra och
centrala Somalia.
IofC och Farmer’s Dialogue Kenya
och Uganda: I mitt uppföljningsarbete
reste jag till Nakuru, Nyhururu och
Ndgrawa i Kenya för att träffa
George och Rhoda Kamau, Mr
Dancun bland andra. Syftet var att
följa upp Farmer’s Dialogue’s arbete
i Kenya och påminna om Farmer’s
Dialogue-visionen om att försörja
mänskligheten med mat för att på
så sätt minska hungersnöd, samt
konflikter i världen.
I Nairobi, Kenya besökte jag Joseph
Karanja och Iofc-teamet för att
förbereda Land Life Peace-workshop i
oktober 2019.

För tre år sedan gav jag mig ut
på en resa genom att sortera de
hundratals MRA-böcker och skrifter
som nu finns på Lundby Gård.
De har listats och delvis gjorts
tillgängliga och kan läsas på ”För en
ny världs” hemsida. Där finns också
filmer och musik som har skapats
under många år och i olika delar av
världen.
Det är imponerande att se hur
många skapande människor som
har bidragit på olika sätt de under
senaste 80 åren. Nu håller jag på att
läsa in pressklipp från 1930-talet
och framåt, om Oxfordgruppens
samarbete i Norden och i världen.
Det är material som till vardags är
arkiverat på Riksarkivet, men som vi
har fått låna.
Jag lär mig mycket om händelser
och människor jag bara har hört
talas om. Det är som pusselbitar
vilka gör att bilden växer och klarnar.
Jag undrar hur många bitar som
fortfarande finns bortglömda i lådor
och vrår. Fotografier, brev, artiklar
filmsnuttar och annat?
Hemsidan/plattformen kan nås
genom att skriva
www.foranewworld.info
i det lilla sökfönstret.
Login och lösenord är samma:
foranewworld

Bygga broar i en delad värld

Vecko- och Månadsmöten
Under hösten hålls månadsmöten på
Pionvägen 19 i Sollentuna följande
lördagar 5 okt, 9 nov och 7 dec. Mötet
pågår mellan 10-14 och i sedvanlig
ordning bjuds på fika och lunch.
Höstens samtalstema kretsar kring
‘förändring’ och vad det betyder på
olika sätt i våra liv. Varmt välkommen.
Veckomöten hålls i under udda veckor
på måndagar.
Kl: 10-12 I Sollentuna Pionvägen 19.
Kl:18-20 På Tredje Långgatan 28
I Göteborg.
Mångfaldsfestival på Stockholm
Skeppsholmen
24-27 okt
På temat ‘Ljus i Mörkret’ bjuder
vårt asylprojekt TIA som
initiativtagare tillsammans med flera
samarbetspartner in till en tredagars
mångfaldsfestival. Vi delar lärdomar,
insikter och inspirerar varandra från
våra olika kulturella ursprung med
fokus på inre läkande, fred o försoning,
social hållbarhet samt integration.
Programmet växer nu fram och mer om
det kan hittas på länken:
www.ljusimorkretmangfaldsfestival.
com
Varmt välkommen som deltagare eller
volontär - kontakta Tatiana om du vill
och kan hjälpa till.
tatiana.sokolova@iofc.org
Mångfaldsfestival i Märsta
Söndagen 17 november - i direkt
anslutning efter vårt extra årsmöte blir
det ytterligare en mångfaldsfestival (20
min bilresa från Sollentuna) där IofC är
medarrangör. Det blir en mångkulturell
föreställning med musik, dans och
berättande.
Värdefullt värdskap!
Efter flera års värdskap för Pionvägen
19 i Sollentuna flyttar nu Rishabh
Khanna , Tatiana Sokolova och lilla
Arne vidare till en egen bostad. Flytten
går dock inte så långt utan landar i en
närliggande stadsdel i Sollentuna. Ett
stort tack för all den värme och omsorg
som de kärleksfullt delat till alla dem
som passerat hemmet under denna tid.
Kvar som värd blir Osama Alrantisi.
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