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Lytteposter er en metode til undersøgelse og
refleksion over samfundet her og nu. Denne
lyttepost interesserer sig for intet mindre end
Danmark og verden i dag.
Lytteposter giver deltagerne mulighed for at
udveksle erfaringer fra de forskellige roller, de
har som samfundsborgere.

NAPSO arrangerer i samarbejde med OPUS/London:

Lytteposter er derfor relevante for at udvikle
forståelse af samfundet udover individuelle og
personlige spørgsmål.

Lyttepost

Deltagerne inviteres til sammen at undersøge de
processer, som for øjeblikket udspiller sig i
samfundet.

om

Danmark og verden
i begyndelsen af 2020

Tirsdag d. 7. januar 2020 kl. 19.00 – 21.30
Kulturstationen Vanløse
Frode Jakobsens plads 4, 1 sal
2720 Vanløse

Ideen er udviklet af OPUS (An Organisation for
Promoting Understanding of Society) i London
www.opus.org.uk.
De aktuelle Lytteposter indgår i en større
sammenhæng af Listening Posts, som finder sted
i flere lande i hele verden og på stort set samme
tidspunkt. De forskellige landes rapporter skrives
sammen i London og bliver tilgængelig i
artikelform og på www.napso.dk. Se også sidste
års rapport her.
Tilmelding til Lyttepost pr. mail før 6/1 til
tlo@greve.dk
Pris: kr. 100. NAPSO medlemmer gratis

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 eller pensionerede. Det
samme gælder erfaringer fra f.eks. politiske og religiøse
sammenhænge eller fra familien eller lokalsamfundet.
II. Identificering af centrale temaer.
Her forsøger deltagerne i fællesskab at finde de centrale
temaer, som er fremkommet under I
III. Analyse og hypotesedannelse
Ved at arbejde med det materiale, der er kommet frem i I og
II forsøger deltagerne i fællesskab at beskrive den dynamik
der er på færde og at udvikle hypoteser om, hvorfor denne
dynamik optræder netop nu.
Hver lyttepost har tilknyttet en eller flere facilitatorer.
Når Lytteposten er færdig skriver facilitatorerne en rapport,
som herefter sendes til koordinatoren, Sandy Henderson, for
det globale projekt "The World at the Dawn of 2020”.
I løbet af foråret 2020 vil den danske og den globale rapport
være tilgængelig på NAPSO’s hjemmeside: www.napso.dk

Program
19.00 Erfaringsudveksling fra rollen(erne) som
samfundsborger
20.15 Kaffe mm.
20.30 Identificering af centrale temaer
21.00 Analyse og hypotesedannelse
21.30 Slut

NAPSO
- er et Netværk for Anvendt Psykodynamisk Systemteoretisk
Organisationspsykologi
- arrangerer åbne grupperelationskonferencer, lytteposter,
workshops, hjemmeside til orientering om litteratur og
begivenheder og arrangementer til formidling af nye ideer
inden for feltet.
Hjemmeside: www.napso.dk

