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Ulrica Fritzson är präst i Svenska kyrkan sedan 25 år, har arbetat många år som fängelsepräst
och är teologie doktor i religionsfilosofi med fördjupning i försoning. Och i kölvattnet av
detta startade hon den ideella föreningen Försoningsgruppen som nu arbetar med ett
försoningsprogram i Sverige som är hämtat från Sydafrika. Ulrica är också utbildad
gestaltterapeut och praktisk handledare. “Försoningsarbete är så spännande och
konstruktivt, i synnerhet när vi som människor hamnar i sammanhang som handlar om det
som utmanar vår existens, vår identitet och det vi är vana vid att leva i. Helt enkelt när livet
inte blir som vi har tänkt oss." Ulrica är med oss vid träffen Försoning.
Peter Rung är utbildare inom våldsprevention med lång erfarenhet av arbete kring normer,
machokultur och maskulinitet. Han har jobbat med uppförandekod inom svensk elitfotboll
och grundade Huskurage som är en landsomfattande folkrörelse för att stoppa våld i nära
relationer. Hans övertygelse är att vi behöver göra plats för mer omtanke och sårbarhet män
mellan. Peter är med oss vid träffen Närhet.
Roger Lindvall är diplomerad gestaltterapeut och organisationskonsult med lång erfarenhet
av kris- och utvecklingsarbete kopplat till individ, grupp och organisation. Han driver det
egna företaget med eftertanke ab och arbetar bland annat med ledarutveckling/utbildning
och personlig utveckling i olika former. Roger är även ansvarig pedagogisk lärare för år 1 vid
Gestaltakademin i Skandinaviens treåriga utbildning till
organisationskonsult/förändringsledare. Roger har i sitt arbete ett stort fokus på kropp och
människan som en helhet, så man kan nå och nyttja sin fulla potential. Roger är med vid
träffen Kroppen.
Philip Axelsson har sin arbetslivsbakgrund främst inom det svenska domstolsväsendet och
arbetar idag bl.a. med utbildning och rådgivning inom juridik. Genom gestaltutbildning och
egna livserfarenheter har han intresserat sig för den energi som frigörs när han tillåter sig att
vara såsom han är. Hans övertygelse är att denna process ofta främjas av att utforska sitt
eget levnadsmod genom frågan "Vad längtar jag efter för att jag ska få/ha ett gott liv". Philip
är med oss vid träffen Längtan.
Karin Bruce tror på samtalets kraft och arbetar med att skapa förutsättningar för nya möten,
samarbeten och lärande. Driver föreningen LärOlika som sedan 2014 samlat till över 200
möten och byggt ett nätverk av nära tusen människor som lever och verkar i vitt skilda delar
av samhället. Ingenjör och statsvetare med bakgrund från FN, McKinsey och Tällberg
Foundation. Karin är med oss vid träffen Perspektivskifte.

Mahad Malingur föddes 1974 i Somalia och kom 1992 som ensamkommande flykting till
Sverige och Härnösand där han senare arbetat med kommunens mottagning av
ensamkommande. Han är utbildad lärare i SO-ämnen och har undervisat på högstadiet i
Rinkebyskolan. Den största delen av sin yrkeskarriär har han dock ägnat sig åt
arbetsmarknadsfrågor och är idag chef på Arbetsförmedlingens analysavdelning. Han är
engagerad i frågor som rör integration och har bland annat varit styrelsemedlem i 5 i
12-rörelsen samt initiativtagare och moderator på nationaldagsfirandet på Rinkeby Torg som
fyller 10 år 2021. Mahad är författare till boken ”Att färdas utan skyddsnät ”. Mahad är med
vid träffen Perspektivskifte.
Leif Mörkfors har släktforskat ända sedan tonåren och har bland annat gjort research för
TV-programmen Vem tror du att du är och Det sitter i väggarna. Efter att ha arbetat länge
inom bankvärlden har han sadlat om till släktforskning på heltid. I sin forskning har han
bland annat intresserat sig för hur människor påverkas av och bär på sitt förflutna. Leif är
nyfiken på frågor som “Om du bär på ett ok från förr, varifrån kan det tänkas komma?
Påverkar dina förfäder ditt liv idag?” Leif är med oss vid träffen om Det sociala arvet.

