AN ORGANISATION FOR PROMOTING UNDERSTANDING OF SOCIETY

arrangerer i samarbejde med

NOV
(Netsamstarv fyri Organisationssálarfrøði í Verki)
en

LYTTEPOST
angående

Færøerne og Verden
i begyndelsen af 2017
på

Hotel Hafnia
Torshavn
onsdag den 11. januar 2017 klokken 14.30-17.30
”Lytteposten” er en metode til undersøgelse og refleksion over intet mindre end
Færøerne og verden i dag. En lyttepost gør det muligt for deltagerne - som
samfundsborgere - sammen at undersøge og reflektere over, hvad der sker i
samfundet netop nu.
Ideen er udviklet af OPUS (Organisation for Promoting Understanding of Society) i
London. Den aktuelle Lyttepost indgår i en større sammenhæng af Listening Posts,
som finder sted i flere lande i hele verden og på næsten samme tidspunkt. De
enkelte Listening Posts samordnes af Lionel Stapley, OPUS, og hensigten er at
materialet fra disse skal bidrage til en rapport om verden, som den opleves i
begyndelsen af 2017. Rapporten bliver senere publiceret i artikelform og kan
downloades fra hjemmesiden hos OPUS i London (http://www.opus.org.uk).
En lyttepost er et non-profit foretagende !
Lytteposter bygger på antagelsen, at mennesker, som samles for at arbejde i en
gruppe, har mulighed for at opfange bevidste og ubevidste aspekter af større
sociale sammenhænge. Lytteposter er derfor relevante for at udvikle en forståelse af
samfundet, der ligger udover individuelle og personlige spørgsmål.
Lytteposter giver deltagerne mulighed for at udveksle erfaringer fra de forskellige
roller, de som samfundsborgere har. Deltagerne inviteres til sammen at undersøge
de bevidste og ubevidste dynamikker, som for øjeblikket præger det færøske
samfund.

Arbejdsmåden i en Lyttepost
En Lyttepost består af 3 dele:
I.

Udveksling af aktuelle erfaringer
Deltagerne opfordres til at identificere, tale om og udforske erfaringer fra deres forskellige
roller som samfundsborgere: arbejdende, studerende, arbejdsløse, pensionerede etc. Det
samme gælder erfaringer fra f.eks. politiske og religiøse sammenhænge eller fra familien eller
lokalsamfundet. Her fremtræder deltagernes ”sociale” eller ”ydre verden”.

II.

Identificering af centrale temaer.
Her forsøger deltagerne i fællesskab at identificere centrale temaer fremkommet i 1. del.

III.

Analyse og hypotesedannelse
Ved at arbejde med den information, der er kommet frem i 1. og 2. del forsøger deltagerne i
fællesskab at beskrive den bevidste og ubevidste dynamik som aktuelt dominerer. De
forsøger endvidere at udvikle hypoteser om, hvorfor denne dynamik optræder netop nu.

Færøernes Lyttepost faciliteres af Tóra Petersen og Jan Willemoes, som efterfølgende skriver en kort
skriftlig rapport (3-5 A4 sider), som sendes til koordinatoren for det globale projekt "The World at the
Dawn of 2017”, Lionel Stapley.
Tilmelding til Lytteposten indebærer accept af denne arbejdsmetode.

PROGRAM
1430
1445
1545
1615
1645
1730

Ankomst og introduktion
Erfaringsudveksling fra rollen/rollerne som samfundsborger
Kaffe
Identificering af centrale temaer
Analyse og hypotesedannelse
Slut

Tilmelding
Sker ved senest d. 5. januar 2017 at give besked til Jan Willemoes (sms eller mail) og indbetale kr.
200,00 til NOV, Føroya Banki, kontonr. 6460-9971639 og mærke betalingen med eget navn og
"Lyttepost 2017". Efterdi talen er om et non-profit foretagende anvendes beløbet til at dække udgifter
til lokale, kaffe og småkager. Du opfordres til at invitere en gæst med !! Vi ønsker den bredest mulige
repræsentation i befolkningen og mindst mulig bias (tilfældighed i invitationer og uden at vi, NOV,
kender alle deltagere).
Inviterer du en gæst koster det ikke noget ekstra, men du bedes give besked.
Nærmere oplysninger:
Tóra Petersen
mobil: 220460; mail: torapetersen@gmail.com
Jan Willemoes
mobil: 211509; mail: wille@olivant.fo

NOV: eitt Netsamstarv fyri Organisationssálarfrøði í Verki. Endamálið við felagnum er at menna førleikarnar
hjá ábyrgdarpersónum í føroyska samfelagnum at brúka psykodynamisku og systemteoretisku organisatiónssálarfrøðina í teirra dagliga yrki, til frama fyri arbeiðsgleðina og effektivitetin á føroyskum arbeiðsplássum.
OPUS: an organisation for promoting understanding of society, is a UK based international not-for-profit
organization that is concerned with understanding society and organizations within society.
We encourage a reflective understanding of societies by adopting an approach based on Group Relations,
Psychoanalysis & Systems theory and practice.
Through a mainly experiential approach we provide Conferences, Scientific Meetings, Workshops and Listening
Posts that encourage members to go beyond the obvious and to seek an understanding of the underlying
dynamics affecting societies.

