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Konfliktløsning, der styrker fællesskabet 

CfKs 20 års jubilæum blev fejret med en perlerække af spændende oplæg og dialogzoner. Simone 
Aaberg Kærn talte om kunstintervention i krig og konflikt og tog os med på en flyvetur til både Kabul og 
Christiania. Hans Månsson førte os via spejlneuronernes univers videre til den bæredygtige kontakt 
mellem mennesker, som er så afgørende for vores udvikling og læring. Anders Petersen talte om 
nutidens grænseløse arbejde, hvor selvrealisering konflikter med fællesskab, og hvor arbejdslivet 
stresser og familielivet udsultes. Silas Harrebye talte om den kreative aktivist, som understøttes af nye 
innovative metoder – begreber som Beautiful Trouble og Toolbox for Revolution blev lanceret. 
Indimellem var der dialogzoner om nabokonflikter, unge i mellemøsten, konflikter på arbejdspladsen og 
konflikter som tabu. CfK Ung valgte fællessangen ”Noget om helte” af Halfdan Rasmussen. Vi har 
samlet oplæg og powerpoint fra dagen – du finder det hele på www.konfliktloesning.dk 

 

 
 
Reception for Anne Marie Wilhjelm 
Rie har været kursusadministrator lige fra Center for Konfliktløsnings spæde start i 1994. Derfor synes 
vi, der er rigtig god grund til at fejre Rie med en reception. Rie har besluttet at gå på pension i en alder 
af 65 år, og det er nu. Vi håber, at alle jer der har kendt Rie tilbage i tid har lyst til at deltage, ligesom vi 
håber, at de mange nye samarbejdspartnere og bekendtskaber, der er etableret undervejs, vil møde 
talstærkt op den 18.december kl.16-18 her i Center for Konfliktløsning, Dronning Olgas Vej 30, 1 sal, 
Frederiksberg. Alle er velkomne. Send gerne s.u. til ars@konfliktloesning.dk, så vi kan nå at pudse 
glassene. Vi glæder os til en festlig reception sammen med jer. 
 



 
  

Velkommen til Pernille Dovey 

Mange af jer har allerede mødt Pernille i forbindelse med jubilæumskonferencen, da hun startede som 
akademisk medarbejder 3. november, hvor hovedopgaven for hele centerkontoret var, at få 
jubilæumskonferencen sat i søen. Pernille er cand. jur. og uddannet psykomotorisk terapeut. Hun har 
bl.a. arbejdet i Kriminalforsorgen og Børne- og familieenheden i Københavns Kommune. Pernille har 
tidligere været praktikant i CfK, og hendes hovedopgave er at indgå i det daglige arbejde med 
administration af kurser og rekvirerede opgaver, samt sikre at vi får analyseret udviklingen, så vi kan 
handle på de nye tendenser.  

  

 

Generalforsamling 2015 
Vi har fastsat den årlige generalforsamling til torsdag den 26. marts 2015 kl. 17-21, og vi holder mødet i 
Kulturstaldene, Forsamlingshuset, Onkel Dannys Plads 3, København. Generalforsamlingen indledes 
med et temamøde om et aktuelt konfliktfagligt emne og selve generalforsamlingen afsluttes omkring kl. 
21 afhængig af debatlysten. Alle medlemmer – nye som gamle er velkomne – så sæt kryds i 
kalenderen. 
 
1.december 2014, Aase Rieck Sørensen, centerleder, Center for Konfliktløsning. 
 

 

Livia prisuddelingen 

Jubilæumskonferencen i Borups Højskole fik en flot afslutning, da Liviafonden inviterede prisvinderne 
på scenen. Den internationale Liviapris gik til Mobaderoon i Syrien for det unikke arbejde, de udfører for 
at bygge bro og skabe menneskelige kontakter. Netværket består af unge syriske sunni- og 
shiamuslimer, alawitter, kristne, drusere og palæstinensere. Mobaderoon var repræsenteret af to 
kvindelige aktivister, som modtog Liviaprisen på 50.000 kr. til støtte for deres  arbejde, som engagerer 
tusinder af aktivister i Syrien og fungerer som netværk for 52 lokale syriske organisationer. Den danske 
Liviapris gik til bydelsmødrene for deres arbejde med at bygge bro mellem etniske grupper i Danmark. 
Bydelsmødrene er lokale kvinder, som skaber håb og forandring i andres kvinders liv. Bydelsmødrene 
var repræsenteret af 12 kvinder fra forskellige lokalområder. Læs mere på www.liviafonden.dk 



 
 
Genoprettende retfærdighed 

Det Kriminalpræventive Råd (DKR) inviterede til erfaringsudveksling om brugen af genoprettende 
retfærdighed i Danmark. CfK deltog sammen med SSP folk, Sekretariatet for Konfliktråd og retspolitiske 
ordførere. Som fælles afsæt havde DKR inviteret den norske konfliktrådskoordinator Lasse Rolén til at 
fortælle om erfaringerne med konfliktråd i Norge. Efterfølgende har vi budt ind med ideer til det 
fremtidige samarbejde. CfK synes, det kunne være godt at få undersøgt, om der er kommuner, der vil 
være med til at arbejde mere intensivt med genoprettende processer med henblik på at måle både 
effekt og barrierer – således at erfaringerne kan tilgå andre kommuner og eventuelt udbredes på 
landsplan, og vi har også foreslået, at der nedsættes en ekspertgruppe, der kan undersøge 
feltet/mulighederne for nye tiltag i det straffende og genoprettende - eventuelt en høring på 
Christiansborg. 

 
 
Dorte Holmberg stopper som faglig leder 

Dorte blev valgt som faglig leder i foråret 2013 for en 2-årig periode og har valgt at stoppe ’før tid’ med 
udgangen af november 2014. Den faglige leder indstilles af undervisergruppen hvert andet år, og 
bestyrelsen tager stilling til ansættelse på det førstkommende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen har taget 
Dortes opsigelse til efterretning og lagt op til, at der ansættes en vikar fra 1.jan. 2015, som fungerer 
frem til, der er fundet en ny løsning. Dorte fortsætter som tilknyttet underviser og mægler. 

 
 
Nye medlemmer i 2015 
 
Årsskiftet er en anledning til at invitere flere med i CfK kredsen – prisen er fortsat meget rimelig: 400 
kr./år for et medlemskab, kun 150 kr. for arbejdsløse/pensioner. Kommuner, foreninger, virksomheder 
med flere kan tegne et kollektivt medlemskab for 1000 kr./år. Alle medlemmer har mulighed for at få 
rabat på de åbne kurser og vil blive inviteret til konferencer, dialogzonemøder og generalforsamlingen. 
Kontakt Mathias på mjf@konfliktloesning.dk og meld en ven eller kollega ind eller brug 
tilmeldingsformularen på hjemmesiden konfliktloesning.dk 
 
 
God jul og godt nytår til alle – vi holder julelukket fra 23.dec- 4.jan. Begge dage inklusiv. 	


