Koppla upp dig med Hammarkullen
och pröva reflektionsdialog som
metod för samhällsbyggande.

FRÅN INTEGRATION TILL SAMHÄLLSBYGGANDE!
Framtiden är redan här, vi går den tillmötes i Hammarkullen 20 och 21 Oktober.
Vi är Folkets hus, föreningsaktiva, ett kvinnocentra, Folkhögskolan, Göteborgs Universitetet och Chalmers via Centrum för Urbana studier, Mixgården, Svenska kyrkan,
förskolan/skolan/Göteborgs symfoniker, kulturarbetarna, Hammarkullekarnevalen och
många andra.
Nu söker vi 100 deltagare runt om i landet som vill vara med att under två dagar
spegla denna mångfald. I grupper om 10 kommer ni att gå i närmare dialog med en
av dessa verksamheter och försöka förstå det vidare sammanhang som just denna
ingår i. Ett syfte med dagarna är att på områdesnivå skapa en tätare väv mellan olika
sammanhang och verksamheter för att på så sätt synliggöra lokalsamhällets
möjligheter. Det är en process vi på detta sätt påverkar och följer. Det kommer att
vara arbetande dagar. Nya reflektionsdialoger kommer att återkomma 2012. Du som
deltar i höst har förtur till nästa träff.
DAG 1
Kl 9.30 serveras kaffe och smörgås samtidigt som du registreras.
Kl 10.00 hälsas alla välkomna och delas in i 10 arbetsgrupper. Universitetsstudenter fungerar som
samtalsledare.
Arbetet i lilla gruppen kommer under de båda dagarna att berikas av besök ut till andra verksamheter i
området, ett tvärgruppsmöte i slutet på första dagen och två föreläsningar. Gruppdeltagarnas olika
kompetenser kommer att vara en viktig kunskapskälla.
DAG 2
Kl 13.00 – 14.50 kommer ni att möta representanter från den verksamhet ni arbetat med och andra från
området. Då blir det möjligt att presentera era reflektioner.
Kl 14.50 - 15.00 tar vi adjö av varandra.

Plats: Hammarkullens Folkets Hus.
Pris: 1 500 kr och då ingår fika, två luncher och fest på kvällen dag ett. Ingen moms.
Överskottet går till fortsatt samhällsbyggande i Hammarkullen.
Anmälan: Folkets Hus Hammarkullen, Kerstin Wennergren 0705 51 91 09

Folkets Hus Hammarkullen och Centrum för Urbana Studier Hammarkullen

