
Feel Go(o)d Day- hösten 2021 

Sista söndagen i september och oktober öppnar vi 

upp SMU-gården i Gånghester för Feel Go(o)d 

Day. En dag för att träffas, kanske ta en promenad 

tillsammans men en ny eller gammal  

bekantskap, äta gott och bli utmanad av olika  

ämnen.  

Vi tror att det är viktigt att vårda helheten - till ande, 

kropp och själ! Du är välkommen att komma och gå 

som du vill dessa dagar.  

Hoppas vi ses! 

  

 



26 september 

12:30 - 14.00 Lunch 

14.00 - 15.00 Glassparty för barnen med  John Lindar & 
Naomi Bun 

14.00 - 15.00 Seminarium - ”Att förbli densamme genom 

förändring” - med Owolabi Bjälkander 

Owolabi doktorerades från Karolinska Institutet i Stockholm där 

hon har forskat fram bevis på typer av könsstympning och deras 

komplikationer i Sierra Leone. 

Hon har också jobbat här i Sverige på Socialstyrelsen på den 

första nationella handlingsplanen emot könsstympning i Sverige. 

Hon föreläser på Högskolan i Borås och på Stockholms  
Universitet.  

Hon kommer att prata om att upptäcka vad som är  
viktigt för oss när livet förändras. 

 

John Lindar 

            Naomi Bun  

 

 

Dr. Owolabi Bjälkander    

 

31 oktober 

12:30 - 14.00 Lunch 

14.00 - 15.00 Glassparty för barnen med  HobbE  
Jonasson & Jacob Falk ”Det bästa med olika” 

14.00 - 15.00 Seminarium - ”Lås in och släng nyckeln - 
så lyder receptet på hur vi löser brottsligheten” - med 
Börje Erdtman 

Börje har en annan uppfattning som skulle spara miljarder.  
Regeringen är kontaktad men ingen vill lyssna. Många  
riksdagsmän känner till metoden men vågar inte.  
Opinionssiffror är viktigare än resultat. 

Professorerna inom kriminologi med Jerzy Sarnecki i spetsen 
bekräftar att långa hårda straff inte hjälper. Metoden är prövad i 
Colombia, Brasilien, Tyskland och Storbritannien. 

Kom och lyssna och debattera.  

Börje har varit verksam i Colombia i över 25 år genom att bygga 
skolor, starta fotbollsskolor, avsalta saltvatten, rena avloppsvat-
ten, bygga rökfria spisar, arbeta med respekt för flickor och kvin-
nor samt arbeta med att rehabilitera fångar i Colombias många 
fängelser. Det är denna rehabiliteringsmetod Börje nu vill  
introducera i Sverige. 

HobbE Jonasson 

    Jacob Falk 
   Börje Erdtman 


