
Kære mastere og kommende mastere 

 

Kom med Nordiske Mediatorer på faglig tur til Færøerne. Vi har tidligere haft længere faglige, naturskønne 

og ikke mindst meget succesfulde ture til Norge.  

Programmet ligger ikke fast endnu udover, at vi nørder i det konfliktfaglige felt. Datoerne ligger til gengæld 

fast.  

Den faglige del varer fra 30. aug. til og med 1. sep. 2017.  

For dem der også vil have lidt mere natur, prøver vi sammen at arrangere noget i weekenden efter.  

For at få lidt overblik ville det være rart med jeres tilkendegivelser. Så skriv gerne inden årets udgang, om 

du er interesseret i at komme med. Det gør du ved at svare på mailen her.  

Udfra interessen udarbejder vi en pris, og derefter skriver vi ud om endelig tilmelding og depositum. Din 

tilkendegivelse er med andre ord ikke bindende.  

Det bliver sådan, at man selv skal sørge for flybilletten, og så finder vi et egnet sted til os. Fly fra Kbh ligger 

på ca. 1300 kr. lige nu, fra Olso ca. 1900 ddk og fra Bergen ca. 3000 ddk (med sas, ved ikke om det kan 

gøres billigere). Overnatning på vandrehjem koster kr. 600 pr. nat, men vi gør hvad vi kan, for at få os 

indlogeret i private lejede boliger, som gør det billigere. I det hele taget prøver vi at holde økonomien 

nede.  

Der er oprettet en facebook-gruppe, som du selvfølgelig er meget velkommen til at melde dig til. Den 

hedder: Konfliktmæglere til Færøerne den 30. aug. 2017.  

Vi håber at se både nye og velkendte ansigter. Der vil være intro, præsentationer på tværs, fagligt arbejde 

på kryds og tværs, så hvis du ikke kender andre kan vi garantere, at du kommer til det.  

Og har du idéer til fagligt, socialt eller naturskønt indhold så skriv meget gerne til Susanne Mortensen 

susmortensen@gmail.com.  

  

Færøske hilsener 

Bestyrelsen 


