
Nordiske Mediatorer 

Konfliktløsning gennem dialog  

Nyhedsbrev Januar 2017 

Indhold: 
Det sker 

Leder v/ formand Trond Lexau; Et nytt år er i gang. La oss gjøre noe med det! 

Nyt fra KU v/ Lin Adrian 

Generalforsamling 2017 

Tur til Færøerne august 2017 på tegnebrættet 

Fagligt arrangement 2. december 2016, videndeling v Leise Døllner 

Walk and talk i Kongens Have v/Marion Thorning  

Lay-out’er søges 

Har du et indlæg til næste nyhedsbrev? 

Tilbud om Walk and Talk 

 

 

Det sker 2017 
20. januar Vibeke Vindeløvs fratrædelsesforelæsning. Fuldbooket og venteliste. 

17. marts Generalforsamling og fagligt arrangement 

30. august Tur til Færøerne, fagligt arrangement 

 

 

 

Leder v/Trond Lexau 

Et nytt år er i gang. La oss gjøre noe med det! 
Det ser ut å være enighet om at 2016 har vært et år hvor alt gikk galt. Det året er imidlertid bare en 

videreføring av en utvikling som har pågått over lang tid. Et skifte av kalenderår kan ikke endre en slik kurs. 

2016 har gitt oss nok en dokumentasjon på at stridende strategier bringer oss alle langt bort fra 

målet. Når Aleppo er blitt til støv skulle man tro at det siste ordet var sagt i den saken. Likevel ser vi overalt, 

i verdenssamfunnet og i våre egne samfunn, en kontinuerlig vekst i bruk av slike virkemidler. Noen har 

omdøpt USA til DSA, ”Devided States of America.” Dette er ord som også kan passe godt på det som skjer i 

våre egne samfunn.  

Det er frykt, utrygghet og uforutsigbarhet som skaper de motsetninger, vi ser vokse i våre nordiske 

land. Det er akkurat de samme motsetninger som kommer til syne i mange muslimske land, med spenning 

mellom ønske om reform og om tilbakevending til gamle verdier. Strategiene er de samme; forsvar, angrep, 

ønske om å fjerne dem som er uenig, og en spiral som ender i vold.  



 Stridende strategier dominerer i våre samfunn,  både fra utsiden og fra innsiden. Det synes 

som om selve fibrene i samfunnsstrukturen er i oppløsning. Det er i utgangspunktet en ubehagelig følelse. 

Men når vedtatte strukturer for demokrati, politikk og byråkrati nærmest løser seg opp, skapes det 

samtidig åpning for nye strukturer, og nye paradigmer.  

Gjennom de fjorten årene siden jeg startet på mediasjonsstudiet, er  min opplevelse at vi stanger 

hodet mot det gamle paradigmets murer,  uten mulighet for et virkelig gjennombrudd. Når de stridende 

strategier så til de grader har spilt falitt, synes jeg tiden er inne til å snakke høyere i samfunnet. Høyere om 

dynamikk og virkninger av stridende strategier, og om dynamikk og rasjonalitet i sosiale strategier.  

 I det rommet som åpner seg er det et potensial for langsiktig endring. Bevissthet og 

kunnskap om virkemåten i de to paradigmer, er en forutsetning for endring, og en medisin mot kaos. 

Konfliktforståelse og dialog må inn i folkeskolen, og spredes i samfunnet, i et 50-års perspektiv. Det finnes 

mange dører som er lett å komme inn, for oss alle. 

 Et nytt år venter på oss. La oss gjøre noe med det! 

 

 

Nyt fra KU v/ Lin Adrian 
Det Juridiske Fakultet og dermed Master i Konfliktmægling er flyttet fra Indre by. Den nye adresse er Karen 
Blixens Plads 16, 2300 København S. Vi er blevet naboer til Det Humanistiske Fakultet, og ligger lige ved 
Islands Brygge metro station. Alle er velkomne til at kigge forbi til en kop kaffe! 
  
Vibeke går på pension ved udgangen af januar. Hun bliver heldigvis professor emerita, hvilket betyder, at 
hun fortsat er knyttet til fakultetet, har et kontor og – allervigtigst – fortsat er nært knyttet til Master i 
Konfliktmægling med både undervisning, vejledning og rådgivning. Vi har kørt parløb om MKM siden 2001, 
og jeg fortsætter i studieledelsen, så der kommer ikke til at ske store forandringer med uddannelsen. Den 
er heldigvis i rigtig god gænge og holder fast i sin kerne samtidig med, at den naturligvis udvikler sig i takt 
med tiden.  
 

 

Generalforsamling 2017 
Fredag den 17. marts afholdes GENERALFORSAMLING og fagligt arrangement.  

 

Til den faglige del kommer psykolog Lise August og fortæller om hjernens følelsesregulerende 

systemer (Lise har tidligere holdt et populært oplæg om særligt sensitive for NM).  

 

Indkaldelse og tidspunkter følger senere. 
 



Konfliktmæglere til Færøerne 30. aug. 2017 
Bestyrelsen arbejder på et fagligt arrangement på Færøerne. Er du interesseret i at deltage, så skriv til 

kontakt@nordiskemediatorer.com, eller meld dig ind i facebookgruppen Konfliktmæglere til Færøerne 20. 

august 2017 

 

Videndeling fra faglige arrangement 2. december 2016 v Leise Døllner   
Konfliktmægling tørrer tidsånden af.  

 

Sætningen her stod på min notesblok efter arrangementet Medlemssuccesser – der blev afholdt forud for 

årets julefrokost. Det var 4 timer med deltagelse af mastere fra hold 1 (2), 2 (2), 3 (4), 4 (1), 5 (1), 6 (1) og 7 

(5). I stedet for de indmeldte oplæg, tog forsamlingen en runde, hvor hver især beskrev, hvad vi havde gang 

i på mæglingsfeltet. Vi var opfordret til at gøre det kort: ”For ellers går der dialog i det.”  Det blev til små 

og store beretninger om de bestræbelser, som vi alle sammen har gang i rundt omkring med inspiration fra 

vores fælles masteruddannelse.  

 Selvstændige erhvervsdrivende, som har mæglingsopgaver, men måske især 
undervisnings- og faciliteringsopgaver.  

 Masser af frivillige indsatser i KFUMs Sociale Arbejde, Boligselskaber, Københavns 
Retshjælp 

 Mæglere/faciliterende i offentligt regi: CBS, DTU, Krisecenter, Gymnasium, Statsforvaltning 

 Nye ideer - som walk and talk samtaler: Aktiv lytning også i fysisk forstand, og den smarte 
refleksionsterning: Hjælp til at fastholde mæglers faglige refleksion.  

Dialogen fik i stedet plads i de fire temagrupper, som der var mest interesse for at danne, om ”det, man var 

blevet nysgerrig på”: 

 

Børn-og familiemægling:  

Der blev talt om børns position i forhold til mæglingsprocesser mellem forældre. Hvad tænker vi om det? 

(KFUM-sociale arbejde skal have projekt om dette.) Susanne, Judith, Helle, Anni, Ruth og Leise vil danne et 

netværk om dette felt. Andre interesserede kan henvende sig til Susanne på susmortensen@gmail.com.  

 

Om at fremme mægling over for ledelse/inden for egen organisation: 

Der var en ide om, at den interne konsulent kunne have funktion som konflikt-coacher/rådgiver/vejleder, 

men at egentlige mæglinger bør udføres af ekstern mægler. 

Cost/benefitanalyser. Der kan evt. uddeles konflikttabletter: En lille æske med denne påskrift og pastiller i 

form af kort med telefonnummer til konfliktrådgivningen   

 

Om videreudvikling af mæglingsmetoder 

https://www.facebook.com/n/?groups%2F1230862440305067%2F&aref=1484071652124719&medium=email&mid=545c1120f655dG4fe47601G545c15ba5682fG96&bcode=1.1484071652.AbnH-6dtx7JnfskF&n_m=lsgroskilde%40me.com
mailto:kontakt@nordiskemediatorer.com
mailto:susmortensen@gmail.com


Der var talt om, at det også var sådan, at vi hver især medbragte inspiration fra andre fagområder og 

tilgange – f.eks. en narrativ tilgang eller en mere fænomenologisk (carl rodgers) osv. Så er det de 

individuelle referencer, vi hver især sætter den refleksive model ind i, eller er der et fælles 

udviklingsprojekt? Og hvem interesserer sig for det?  

 

Om aftabuisering af det at have konflikter. 

Kulturskabelse. Dansk konsensuskultur. Skam.  

Anne, Mie, Anniliva og Judith lavede et netværk om dette. Interesserede kan henvende sig til Anne på 

anne@mcclymont.dk 

 

Måske blev der evalueret på dagen under den efterfølgende julefrokost? I mit system var det en 

eftermiddag med rigtig mange bolde i luften, og det kan jo hænde, at nogen griber noget, ud over de, der 

greb hinanden i form af netværk.  

Leise, hold 3.  

 

 

Walk & Talk i Kongens Have 
 

v/ Konfliktmægler Marion Thorning 

 

Når man går sammen, bliver samtalerne som oftest bedre, end når man sidder over for hinanden. Man kan 

se på omgivelserne og holde pauser, som ikke bliver pinlige. Det er den viden, der ligger til grund for et 

eksperiment, hvor jeg inviterer til gratis samtaler i Kongens Have. 

Jeg har indrykket annoncer i Information og personerne svarer med mail. Jeg sender en returmail med 

tidspunktet, vi skal mødes, samt min hjemmesideadresse, hvor der står informationer om mig.  

 

Jeg har opsat nogle dogmeregler for mig selv:  

 Det er ’klienten’ der bestemmer, hvad der skal tales om 

 Jeg forholder mig 100% til hans eller hendes ønsker om, hvad de har brug for fra mig 

 Turen varer én time, ingen opfølgning og dermed ingen skjult reklame for mit firma  

 Jeg spørger ikke om personens erhverv, bopæl mm.  
 

Jeg skal altså på en ’blind date’ og når vi får øje på hinanden uden for porten, er det altid med et stort smil 

’nå, sådan ser du ud, godt vi fandt hinanden’. Jeg spørger, hvad min kontakt har brug for: at jeg ’bare’ 

lytter, at jeg spørger, at jeg kommer med gode råd, at jeg kommenterer det der bliver sagt? Én bad mig 

mailto:anne@mcclymont.dk


lytte til hendes livshistorie. Én anden bad mig om gode råd til, hvordan han kunne undgår hele tiden at 

komme i konflikt med sine omgivelser. Når timen er gået beder jeg om at få en mail, hvor hun eller han 

skriver, hvordan det har været at snakke sammen på den måde.  

 

Der har udelukkende været positive tilbagemeldinger, overraskelse over at jeg gør det gratis, forundring 

over, at det kan lade sig gøre at nå så meget på bare én time, at det har været trygt og tillidsskabende at gå 

med mig og at der er kommet det ud af det, som vedkommende gerne ville (nye tanker, løsninger mm).  

For mit eget vedkommende har det været sjovt! Det har fået mig ud af min komfortzone. Jeg møder helt 

åbent og uforberedt på, hvem jeg skal møde og må stole på, at jeg kan være en god samtalepartner. De tre 

vigtigste ting, jeg har lært, er for det første, at det er vigtigt at den, der har problemet helt bestemmer over 

og definerer, hvad vedkommende har brug for. Det andet er, at møderne er lyst-og glædesfyldte, modsat 

de bestilte konsultationer, som fra starten er præget af dyb alvor. For det tredje at min rådgivning er 

mindst lige så fagligt kvalificeret som i en normal konsultation. 

 

Layouter søges 
NM Nyt skal gerne udkomme i flot og professionelt lay-out. 

Har du lyst til at bruge 1 time 3 gange om året på at lay-oute NM Nyhedsbrevet? 

Deadline for nyhedsbrevet er 5. januar, 5. maj, og 5. september. Herefter vil nyhedsbrevet være færdigt til 

lay-out omkring 5 dage efter. Hidtil er anvendt MailChimp, men du bestemmer selv hvilket program, du vil 

bruge. 

Susanne Branner har stået for lay-out i en periode, men kan ikke længere påtage sig opgaven. Som 

redaktør, har jeg påtaget mig opgaven, men har erkendt, at det ikke er indenfor mit kompetenceområde. 

Derfor udkommer dette nummer i wordformat. 

Vil du høre mere? Kontakt kontakt@nordiskemediatorer.com 

 

Har du et bidrag til næste nummer af NM Nyt? 
NM nyt udkommer i januar, maj og september. Deadline er den 5. i samme måned.   

Redaktionsgruppen består af Lis Graae, hold 6, Judith Lansade, Trine Madsen begge fra hold 7. 

 

Her kommer du ind 

Men DIN indsats er den vigtigste, for du kan være med til at levere indholdet i nyhedsbrevet:  

Dit indlæg kunne handle om, hvad har du oplevet, hvad skal du opleve, hvad har du gang i, som du vil dele 

med os andre i foreningen, hvilke mægler-faglige tanker, har du gjort dig, hvad kender du til af mægler-

faglige og –relevante aktiviteter, eller hvad du har lyst til at bidrage med til nyhedsbrevet. 

mailto:kontakt@nordiskemediatorer.com


 

Dit indlæg kan være kort eller langt. Vi forbeholder os ret til at redigere det, så det kommer til at passe til 

formatet i NM Nyt. Hvis du på grund af tidnød eller andre årsager ikke kan skrive indlægget selv, kan vi i et 

vist omfang sætte et interview op med dig, som vi så skriver en artikel ud fra. 

 

Billedmateriale er vigtigt, for det fanger øjet og vækker nysgerrighed efter at læse netop dit indlæg, så hvis 

du overhovedet har mulighed for det, så send illustrationer sammen med dit indlæg. 

 

Vi hjælper også gerne med at udforme indbydelser til foreningens arrangementer, blot de relevante 

oplysninger – og gerne billedmateriale er til stede. 

 

Kontakt  

Skriv til redaktionsgruppen via kontakt@nordiskemediatorer.com. 

 

Walk & Talk 
 

Efter mange års arbejde som konfliktmægler  

har jeg lyst til at invitere til gratis samtaler/dialoger. 

 

Vi taler om din konflikt, mens vi går en tur i Kongens Have. 

Varighed: en time - ingen opfølgning. 

Kontakt konfliktmægler (MMRC) Marion Thorning 

thorning@post10.tele.dk  

 

 

mailto:kontakt@nordiskemediatorer.com
mailto:thorning@post10.tele.dk

