
Nyhedsbrev november 2016  

 
 

Kære medlemmer af Center for Konfliktløsning 
 

Der er gået noget tid siden I sidst hørte fra os. Det beklager vi, for vi ved at mange af jer gerne vil 

følge med. 

 

I løbet af det sidste år har vi, som mange af jer ved, foretaget en række organisationsændringer, 

der betyder, at vi i fremtiden mere klart skelner mellem aktiviteter på virksomhedsområdet og 

foreningsområdet. 

Virksomheden tilbyder som hidtil undervisning, workshops, kurser og uddannelser til alt lige fra 

politiske partier og regioner til private. 

I foreningsdelen er det kommet en ny leder og her er der fokus på at skabe flere aktiviteter for jer 

medlemmer og at gøre hele CfKs frivilligområde mere synligt. 

Et led i ændringerne er også, at vi arbejder på at få en ny hjemmeside, der forhåbentligt kommer i 

luften i løbet af første kvartal 2017. Det glæder vi os til. 

 

I dette nyhedsbrev kan du læse om LIVIAfondens konference og prisuddeling d. 28. november, om 

Åben Rådgivnings tilbud og gratis rådgivning og om vores kampagnepriser på uddannelserne. 

 
 

                        



Stories of Hope 
   

Kom og mød modige enkeltpersoner og grupper, der går imod strømmen og insisterer på fred, 

mægling og konfliktløsning i en krigerisk tid. Vær med til at fejre dem og sikre, at deres stemmer 

bliver hørt. Vær med her. 

  

LIVIAfonden har to events på Arbejdermuseet den 28. november: 

13-16.30 - Åben konference, hvor tidligere og aktuelle prismodtagere deler deres erfaringer om 

fredelig konflikthåndtering med danske deltagere. Hvordan kan man bruge intelligente metoder i 

voldsomme konflikter? 

17.30 – 19.30 - LIVIApris 2016 overrækkes og prismodtagerne hyldes festligt for deres kreative, 

dristige indsats. Det er fredsmægleren William Ongoro fra Sydsudan, Global Network of Women 

Peacebuilders og Trampolinhuset i Danmark. 

  

Se mere om LIVIAfonden og prismodtagerne her www.Liviafonden.dk 

 

Konferencen støttes af Center for Konfliktløsning, KVINFO, Anna Lindh Foundation and 

Danmission. Begge events er på engelsk. 

   

 

Gratis tilbud i Åben Rådgivning 
Vi har opdaget, at mange ikke ved, at der i Center for Konfliktløsning er mulighed for at modtage 

gratis konfliktrådgivning. Det vil vi gerne lave om på, så denne viden kommer ud til dem, der har 

brug for det. 

Åben konfliktrådgivning kan findes i en række områder på Sjælland og i Århus og her står vores 

konfliktfagligt uddannede frivillige rådgivere til rådighed for at hjælpe borgere i konflikt. 

 

Konflikter kan føles som uløselige knuder, men vores rådgivere oplever ofte at en enkelt eller to 

samtaler mellem stridende parter kan være nok til, at der bringes ny luft og ro ind i relationen, så 

der kan gås nye veje.  

 

Skulle dette være noget for dig eller nogen du kender, så tag kontakt til Åben rådgivning. 

 

KONTAKT: tlf.: 21 16 14 59 eller på en mail til: raadgivning@konfliktloesning.dk 

 



Uddannelser til kampagnepris! 
CfK har arbejdet med at uddanne konfliktvejledere og - mæglere i mere end 20 år. Det er vi stolte af og gode 

til. Derfor vil vi også gerne nå ud til et endnu bredere publikum og i øjeblikket kører vi en kampagne for 

2017*, hvor priserne på tre af vores grunduddannelser er sat ned. Vi vil gerne have hjælp er af jer 

medlemmer til at dele denne kampagne, fx ved at dele linket på jeres Facebook og fortæller venner, 

bekendte og kollegaer om muligheden.  

Vi har tre solide konfliktfaglige uddannelser 

GRUK – Uddannelse til konfliktvejleder. NY pris:Før 35.500 kr. NU 29.000 kr. 

GRUM – Uddannelse til konfliktmæger. NY pris:Før 40.500 kr. NU 30.600 kr. 

KIG – Uddannelse til procesleder for grupper. NY pris:Før 29.000 kr. NU 24.200 

Der er yderligere rabat ved tilmelding på flere uddannelser: 

 

Hjælp med at dele budskabet! 

Læs mere på http://www.konfliktloesning.dk/node/2507 

 

*Tilbuddet gælder også for uddannelser, der foregår i 2018, blot du tilmelder dig inden udgangen af 2017.  

 

 
 

 
Sæt krydser i kalenderen!  

Den 23. marts holdes der generalforsamling. 

Mere info i næste nyhedsbrev. 

 


