
	
	

 

Nyhedsbrev 1, 2017 

  

 

 

Kære medlemmer af Center for Konfliktløsning 

Året er skudt i gang, og her i Center for Konfliktløsning ser vi frem til endnu et 
spændende år. CfK er i kontakt med stort set alle grupper i samfundet: Hus-Forbi-
sælgere, foreningsfolk og folketingsmedlemmer, samt syriske aktivister, 
medarbejdere i boligselskaber, børsnoterede virksomheder og mange, mange 
flere. Gennem kurser, workshops, mæglinger,  rådgivning, samt støtte til nationalt og 
internationalt konfliktarbejde, udbreder vi anvendelsen og kendskabet til fredelig 
konflikthåndtering. 
I CfK er det frivillige arbejde højt prioriteret og værdsat. Vores mange aktive frivillige 
har et solidt konfliktfagligt engagement og bidrager ofte over en længere årrække. 
Det er helt særligt og giver en høj kvalitet til de frivillige aktiviteter. I 2017 vil vi 
således fortsætte med at være en stemme i 
samfundsdebatten, uddanne konfliktvejledere og -mæglere, deltage i nationale- og 
internationale projekter og undervise. Og de frivillige vil fortsat tilbyde værdifulde 
workshops til foreninger og rådgivning til helt almindelige mennesker ramt af 
konflikter i hverdagen. 
 
I dette nyhedsbrev kan du læse om: Den forestående generalforsamling, CfK-Ung, 
forårets Dialogzoner i Århus og København og som noget nyt er der et lille portræt af 
en af personerne i CfK’s daglige arbejde. Husk at orientere dig om 'DET SKER' i 
slutningen af nyhedsbrevet. 



 

 

 

 

GENERALFORSAMLING 
  

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING 
23.3.2017 

  

 
 

 
Tid:  Torsdag d. 23.3.2017. kl 18.30-21.15 
 
Sted: Ungdomsbyen, Fælledvej 12C, 3. sal, 2200 København N 
 
Program:   
Kl. 18.30-19.30: Fagligt oplæg v. Sille Bern om CfKs arbejde i 
Ukraine med at uddanne og træne ungdomsfrivillige i 
konfliktforståelse og -håndtering.  
 
Kl. 19.30-19.45: Kaffe & kage 
 
Kl. 19.45-21.15. Generalforsamling  

 

 

Deadline for kandidater, forslag til behandling og tilmelding: Torsdag d. 16.3 2017 

• CfK opfordrer alle medlemmer til at stille op 
• Der kan stilles forslag til behandling på generalforsamlingen 
• Alle henvendelser rettes til vores frivilligleder og -koordinator, Line Rodsten 

via: medlem@konfliktloesning 
• Dagsorden, opstillede kandidater og bilag fremsendes til tilmeldte medlemmer samme dag. 

	



 

Mød: 
 

Thomas Jazrawi 
 Administrativ medarbejder 
 

 
 
Når du ringer på vores hovednummer, er det som regel Thomas, der tager 
telefonen. Herunder fortæller han lidt om sig selv og sit arbejde i CfK. 
 
Jeg har været ansat i Center for Konfliktløsning siden august 2016. Det er et spændende sted, 
som udfører en rigtig vigtig opgave.  
Jeg har en kandidatgrad i statskundskab (cand. scient. pol.) fra Københavns Universitet, og har 
tidligere arbejdet meget med miljø, klima og global udvikling, særligt i miljøorganisationen NOAH 
og ved nyhedstjenesten Globalnyt.  
 
Her på kontoret skal jeg først og fremmest forsøge at holde styr på alle de administrative opgaver. 
Det gælder planlægning af åbne kurser, tilmeldinger, skrive kontrakter for særlige ydelser og 
besvare forespørgsler på mails og telefon.  
På sigt skal jeg også beskæftige mig mere med fundraising, kommunikation og kampagner, men 
det vigtigste er i første omgang det administrative, så foreningen og virksomheden fortsat har et 
solidt fundament. 

 
 



 

TILBUD til foreninger:  
 

CfK-Ung tilbyder workshops og kurser 

 

 

Vil I gerne blive bedre til at arbejde sammen i din forening? 
Oplever du nogle gange, at der kan være uro og knaster i dit frivillige arbejde?  
Vil du gerne personligt øge dine evner til konstruktiv konflikthåndtering?  
Er dialog vigtigt? 
  
Så kan det være, I skal booke en workshop med CfK-Ung! 
 
CfK-Ung afholder workshops om konflikthåndtering i foreningslivet og for unge i hele landet. Disse 
workshops kan vare alt fra 1 time (oplæg) til en weekend (særligt tilbud), men typisk bookes CfK-
Ung til at undervise/afholde workshops på 2-4 timer. Der afholdes på årsbasis 15-20 workshops 
med samlet deltagelse af 400-600 frivillige i foreningslivet. 
 
CfK-Ung hjælper mange forskellige foreninger og institutioner, og vi skeler ikke til hverken 
etnicitet, religion, formål eller aldersgruppe i de respektive foreninger. Dog er vores målgruppe 
fortrinsvis unge. 
 
En workshop koster 500 kr. + transport og beløbet bruges udelukkende til faglig opkvalificering og 



 

organisatorisk koordination og udvikling, da alle facilitatorerne i CfK-Ung arbejder frivilligt. 
Facilitatorerne har alle har gennemgået CfK-Ungs grundkursus, og som regel vil der være to 
facilitatorer til stede ved en workshop, men er det et længerevarende forløb eller store grupper, 
kan flere facilitatorer deltage. 
 
Hvis I er interesserede i at tilbringe nogle spændende og berigende timer med fokus på 
deltagerinvolvering, refleksionsøvelser og nye perspektiver, så tag kontakt til os 
på: ungcfk@gmail.com 
 
Husk at skrive i så god tid som muligt – så er der større sandsynlighed for, at vi kan lige præcis 
dén dag, I ønsker. OBS, da vi arbejder frivilligt, kan der være noget svartid på mail. 
 
Ud over workshops tilbyder CfK-Ung også: 

• Konfliktafklarende samtaler til foreningsaktive i både Aarhus og København 
• Grundkursus i konflikthåndtering for unge. Læs mere her: 

http://konfliktloesning.dk/side/12/kursus_i_konflikth_ndtering  

 
 

 

 Dialogzoner Foråret 2017 
KØBENHAVN 

• 'Konflikter og tilknytning'  v Dorthe Holmberg d. 15.3.17 
• 'Stress og konflikthåndtering' v Karin Nielsen (fyraftensarrangement) d.20.4.17 
• 'Værdier og dilemmaer i mægling' v Bo Ørnæs (evt. flere undervisere) d.7.6.17 

AARHUS 

• Stress og konflikthåndtering v Karin Nielsen d. 16.3.17 
  

Dialogzoner er et tilbud til medlemmer og andre interesserede om at få opdateret viden om 
konfliktfaglige emner. Dialogzonerne består som regel af et oplæg, øvelser og dialog. Det 
kræver ikke forudgående konfliktfaglig viden at deltage. Det er gratis at deltage for 
medlemmer. 
 Detaljer om arrangementerne slås op på Facebook senest to uger før de afholdes  



 
 

 

DET SKER I FEBRUAR 
 
Betaling af kontingent  
Om en uges tid udsendes der opkrævninger for kontingentet for 2017. Vær opmærksom på, at du 
kan tilmelde opkrævningen til PBS. Husk at angive dit navn eller medlemsnummer samtidig med 
betalingen. Er der sket ændringer ift. din kontaktoplysninger eller arbejdssituation, må du gerne 
kontakte os, så vi kan rette dit medlemsskab. 
 
Kontingenterne for 2017 er: 
Privat 400,- 
Studerende/pensionister/ledige 150,- 
Kollektiv 1000,- 

  
 
Medlemsundersøgelse 
Vi ønsker at vide mere om jer medlemmer og jeres ønsker til CfK som forening. Derfor vil du i 
løbet af februar modtage et spørgeskema, der handler om dit medlemsskab og ønsker til CfK. Det 
er ganske frivilligt at deltage, men vi håber, at I på denne måde vil hjælpe os med at gøre CfK et 
endnu bedre sted at være frivillig og medlem. 
 
Vores mailadresse er: 
medlem@konfliktloesning.dk 
 
 

 

 

	


