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Kraftsamling

Nyhetsbrev – Februari 2017
Vi vill gärna veta vad som
händer och dela det vidare!
Har du något att dela som lämpar sig för
kommande IofCs Nyhetsbrev?t
Skriv till oss och berätta.
Digitalt eller brevledes:
iofc.sverige@gmail.com
IofC,Pionvägen 19
191 47 Sollentuna.

Gemenskapsträffar 2017
Vid årsmötet 2016 tog vi beslut om att träffas
fyra gånger om året för att vidga och stödja vår
gemenskap.
Vi uppmuntrar alla IofC-S medlemmar att
delta:
22-23/4 Årsmöte och start av nya arbetsgrupper.
26-27/5 Sommarträff stöder gemenskap med
skoj och inspiration.
16-17/9 Kick-Off initierar diskussion om IofCS verksamhet 2018.
25-26/11 Vinterträffen/extra årsmöte för
avstamp och beslut om 2018 verksamhet och
budget.
Anteckna gärna dessa viktiga datum i din
kalender

I början av 2016 fick Harry Månsus, författare och baptistpastor, idén om att ordna
ett event som skulle profilera IofC – Initiatives of Change arbete. Han inspirerades
av IofC “Hopp i Järva” programmet, som arbetar för att överbrygga etniska och
kulturella skillnader i Stockholm, och önskade upptäcka mer om IofC:s arbete.
Ett internationellt event planerades av Harry tillsammans med ett team från IofC
Sverige – IofC-S. Kyrkliga ledare och IofC representanter inbjöds till en långhelg i
olika delar av Stockholm: vid S:ta Eugenia katolska kyrka, Tensta Misssionskyrka
och Kista folkhögskola i Järva.
Dagen därpå introducerade Harry Månsus temat “En andlig Golfström som ger
Norden liv” vid S:ta Eugenia Kyrkan. I sin inledning berättade Månsus hur AA Anonyma Alkoholister inspirerats av Oxfordgruppen och att 1 000 AA-relaterade
gruppmöten nu äger rum i Stockholm varje månad. För att beskriva grunderna i
MRA / IofC och dess räckvidd, hade Månsus bjudit in två gäster från Norge: Camilla
Nelson, medlem i IofC:s internationella råd och hennes far Jens J. Wilhelmsen, en
veteran med erfarenhet från MRA / IofC arbete på fyra kontinenter.
Senare under samma dag, hölls ett tvåtimmars seminarium om IofC. Ingrid
Franzon och Harry Ferngren var bland de som berättade hur ursprungsarbetet med
Oxfordgruppen nu fortsätter internationellt genom IofC och 12-stegsarbete och som
därmed bidrar till att bygga tillit och fred såväl lokalt som globalt.
En workshop och festivaldag över generationsgränserna hölls på Kista folkhögskola
lördagen 22 oktober. Rob Corcoran introducerade “Hope in the Cities” koncept av
ärlig dialog, läkande av historia och sårade minnen. Det ledde till livliga bordssamtal
mellan de 65 närvarande.Rob Corcoran från IofC-USA, träffade också en grupp
företagsledare för att berätta om “Hope in the Cities” ett program som katalyserar
försoning i USA:s stadskärnor.
Helgens event fortsatte sedan i Tensta Missionskyrka där Cai Berger predikade
om hur hans medkänsla för människor från andra religioner har vuxit genom sin
vänskap med Hassan Mohamud, en av grundarna av “Hopp i Järva”. Detta följdes
av Camilla Nelson som berättade om försoning inom hennes familj, detta följt av en
paneldiskussion kring att bygga tillit mellan generationer. Några ungdomar delade
utmaningarna som de upplever med att vara unga invandrare och att växa upp bland
olika stereotyper.
Helgens händelser avrundades i Spånga-Tensta stadsdel som stod värd till en
dialog om hur ”Hope in the Cities “ lett till stora politiska förändringar och
strukturförändring. Corcoran delade tillitens hörnstenar.
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För att summera; den här veckan har varit inspirerande och många känner att arbetet
som inletts med “Hopp i Järva” är högst relevant nu i samband med flyktingkrisen.
Vi som bor i Norden bör fortsätta samarbeta för att bygga förtroende och tillit utöver
institutionella, etniska och generationsmässiga klyftor.
Rishabh Khanna

Läs vidare

Delta i eller ta kontakt med en Arbetsgrupp:
Sammankallande:
Aktivitetsgruppen:
iofc.s.verksamhet@gmail.com
Strukturgruppen:
iofc.s.verksamhet@gmail.com
Livsstilsgruppen:
Kjerstibluemyname@gmail.com
Kommunikationsgruppen:
nik.dahlstrom@se.iofc.org
Finansgruppen:
rishabh.khanna@se.iofc.org
Fastighetsgruppen:
Judsonsonofjud@gmail.com

IofC Filmteater i Göteborg
I januari startades en ny verksamhet på
Mötesplatsen i Göteborg. Projektet ska
utveckla ungdomars kreativitet och intresse
för teater-/filmproduktion och samhällsfrågor
i kombination med IofC:s fokusområden.
Uppstarten lockade ett 40-tal intresserade
som nu fortsätter med en kärngrupp om 10-15
personer från såväl Göteborg centrum som
ytterområden. Bo Giss, Douglas Molgaard
och Nik Dahlström leder träffarna och många
potentiella samarbetspartners har visat intresse.
Välkommen att delta eller om du känner någon
som du tror skulle vara intresserad. Hör i så fall
av dig till Bo Giss; bogiss@gmail.com.
Nik Dahlström
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Arbetsgrupper för Hoppets kraft i det svenska samhället
Arbetsgrupper är ett effektivt sätt att bearbeta förslag och bilda team som fokuserar
tillsammans. Samordningsgruppen finns
till som koordinator för vår verksamhet
och har ett nära samarbete med Styrelsen.
Hör av dig om du har ett ämne som behöver bearbetas. Vi finns till som stöd i
detta och deltar gärna i samtal.
Inför start av nya Arbetsgrupper tar vi en gemensam diskussion först vilket sedan
följs upp i en arbetsgrupp som träffas via internet. Vi kommer att sjösätta två nya
arbetsgrupper om Finans och Fastigheter 23 april, dagen efter årsmötet.
Aktivitetsgruppen och Samordningsgruppen träffas varje vecka för att diskutera och
utvärdera det IofC-S ska satsa på tillsammans. Fokus läggs på gemensamt arbete
hellre än enskilda projekt. Har du nya idéer som du vill presentera kan du skriva till
samordningsgruppen:iofc.se.verksamhet@gmail.com.
Mottot för IofC är ju att själv vara den förändtring jag vill se i världen. Vid Hopp i
Järva oktoberfestival föddes en längtan att nå andra områden i Sverige och Europa med
ärliga, öppna samtal kring identitet och etnicitet och möjliggöra en helande berättelse.
Att uppmuntra till samarbeten som skapar tillit och fred lokalt och globalt och utveckla
ett team av facilitatorer som kan stödja varandra specifikt i denna samhällsutveckling.
För att möta dessa mål och vidareutveckla Hopp i Järva arbetet har vi inbjudit Rob
Corcoran och Anjum Ali från IofC-US Hope in the Cities att hålla i en seminarium i
Järva Regionen: Tillit i en värld av mångfald: att sammanbinda personlig och social
utveckling.Seminariet inkluderar även representanter från Göteborg, Malmö, Falun,
Norge, Danmark och Finland. Se separat information om detta där vi inbjuder till en
kväll 30 mars på Pionvägen 19 i Sollentuna. Välkommen att träffa Rob och Anjum,
äta en lätt måltid och höra aktuellt från Hope in the Cities arbete i USA.
Per Hörberg och Ingrid Franzon
Samordningsgruppen

