
 

 

Kickstartstider! 
Hej, 
Välkommen tillbaka efter semestern! Nu är det dags att kickstarta igång 
maskinen igen. Medan du varit borta så har JCI Göteborg med stöd av 
Sverige arrangerat den 15:e JCI European Academy för blivande 
lokalpresidenter från hela Europa. Som du kanske minns så fick Sverige 
pris för denna på Europakonferensen för bästa nationella 

träningsprogram. Fundera på om 
du vill medverka nästa år i 
kongressteamet, som tränare eller 
som delegat. Det är en unik 
upplevelse. Denna gång fick vi 
dessutom finbesök av årets JCI 
President Kentaro Harada från 
Japan.  

En minst lika unik upplevelse var 
den gånga helgens Crayfish 
Conference som Halmstad 

arrangerade för 54:e gången. Det är inte för kräftorna jag återvände för 
femte gången, utan för den stämningen, kalasen och vänskapen. Ibland 
behövs inte mer. 

För att kickstarta igång din lokalförening efter semestern så uppmanar vi 
alla att ta med en kompis. JCI Göteborg gjorde detta och kombinerat med 
sociala medier och fick 61 deltagare i måndags på sin kickoff. Det kallar 
vi kickstart. 

Vi har också startat rekryteringstävlingen Spread the Mission där vi ska 
utse vår bästa talangscout. Priset blir kongressbiljett till 
Nationalkongressen i Stockholm och ett fint pris förstås. Dit kommer 
också vår världspresident Kentaro Harada, som beslöt sig för att göra ett 
andra besök i Sverige. Kom du med! 

Vänliga hälsningar, 

Fredrik Bergfors 
2011 National President 

 

Nationalkongress 6-9/10. 
JCI Stockholm City arrangerar 
nationalkongressen 2011 för JCI 
Sweden. 

Temat är ”Map to success-develop 
your leadership skills” Programmet 
börjar spikas och kommer att 
innehålla ett antal intressanta 
föreläsningar både på svenska 
och engelska, debating samt 

General Assembly där styrelsen för JCI Sweden 2012 kommer att väljas. 

Nyhetsbrev augusti 
                        JCI Sweden 

Följ vad som 
händer inom JCI i 
Sverige: 
Hemsida: www.jcisweden.se 

Facebook: 
www.facebook.com/jcisweden 
Kika förbi och ”gilla” oss! 

Twitter: 
http://twitter.com/jcisweden 

IRL: Delta i alla de olika aktiviteter 
som sker i våra lokala kammare 
runtom i landet. Ta gärna med en 
kompis också så blir vi fler. 
Mer info om aktiviteter finns på: 
http://kalender.jcisweden.se/ 

 

Crayfish conference 
2011. 
Omkring 80 medlemmar och 
senatorer från flera olika länder 
deltog i år i föreläsningar, 
problemlösningsaktivitet, tie society 
drink golftävling samt givetvis 
kräftskiva hemma hos 
medlemmarna. Nästa år är det 55:e 
gången och nästan jämt år. Vi 
längtar redan. . Stort tack till JCI 
Halmstad för arrangemanget!  
(bilder finns snart på 
Crayfishhemsidan) 

JCI World President Kentaro Harada och 
JCI Sweden National President Fredrik 
Bergfors. Foto: Robert Aronson 



 

 

JCI World President 2011, Kentaro Harada från Japan kommer att vara 
på plats under större delen av NK-helgen och även flera andra 
internationella gäster. För bokning och mer information se 
www.nk2011.se 

Ett tips är att redan nu gå in och boka upp sig för att kunna ta del av 
”early bird” priset på SEK 1850 som gäller t.o.m. 10 september.  

 

JCI Solstaden invalda! 
Styrelsen för JCI Sweden beslutade 7/8 att välja in JCI Solstaden från 
Karlstad som fullvärdig lokalförening under JCI Sweden. Det är slutet på 
en process som har pågått under ett par år. Nu finns bra möjlighet för 
boende i Karstad med omnejd att utveckla sig själva som ledare. Stort 
grattis till JCI Solstaden och framförallt Li Hedberg och Christoffer 
Hansson som har drivit detta, och lycka till! 

TOYP–svensk med bland de 
30 finalisterna! 
Christian Sjöberg med sitt företag Netclean, som hindrar spridning av 
barnpornografi på nätet, har valts ut som en av 30 finalister i den 
internationella TOYP-tävlingen i kategorin ”Scientific and/or technological 
development” Sista augusti avgörs det vilka de tio vinnarna blir som får 
åka till världskongressen och prisceremonin. Håll tummarna! 
Läs mer om Christian och hans företag på: 
http://www.toyp.se/Vinnare_TOYP_2011.html 

 

15th European Academy. 
JCI Göteborg arrangerade 29/7-2/8 European Academy som är en 
träning för inkommande lokalpresidenter i JCI-kammare runtom i Europa. 
I år var det 78 deltagare från 28 olika länder i Europa som drillades under 
ledning av 16 tränare. Mycket lyckat enligt deltagarna själva som säkert 
lärde sig lika mycket om sig själva som om ledarskap, samarbete 
gruppdynamik mm.  

Under helgen hade JCI Sweden 
besök av såväl JCI World President 
2011, Kentaro Harada, Berthold 
Daems som är kandidat till samma 
post för 2012 samt JCI Executive 
Vice president för Europa, Hans-
Henrik Kilfelt Queseth, aka ”Q”. 

Djupt koncentrerade deltagare under en 
av tränings sessionerna. Foto Robert Aronson 

Styrelsen 2012? 
Är du intresserad av en post i 
nationella styrelsen 2012? Kontakta 
i så fall valberedningens ordförande 
PIPP Lisa Forsström på 
lisa.forsstrom@jcisweden.se 

Fler nationella 
kongresser. 
Vill du utveckla ditt nätverk ännu 
mer? Åk på en nationalkongress i 
något av våra grannländer. 

Litauen 9-11 september 
http://www.jci.lt/LT/menu/lietuvoje/vi
deo-kvietimas-i-siaulius-i-jci-lietuva-
nacionalini-kongresa 

Estland 16-18 september 
http://ak2011.jci.ee/ 

Lettland 23-25 september 
http://jci.hip.lv/?page_id=815 

Island 23-25 september 
http://jci.is/landsthing 

Danmark 7-9 oktober 
http://nk2011.dk/ (krockar med 
svenska nationalkongressen) 

Finland 14-16 oktober 
http://www.thesauna.fi/ 

Norge 21-23 oktober 
http://www.jcidrammen.no/nasjonalk
ongress 

 

 

 



 

 

WC i Bryssel 1-6 november 
 
 
 
 
 
 

Glöm inte att anmäla dig, dels på www.jciwc2011.be, och till reseledaren, 
se nedan. Till och med 31 augusti är priset 350€ för en vecka fullspäckad 
med förläsningar, träningar, möten med andra människor och kulturer 
mm. Ta kontakt med Victoria Peterson från JCI Göteborg som är 
reseledare och kan Bryssel mycket väl efter att ha bott där i många år. 

3 x Bryssel: Förberedelser för Världskongressen 
2011 Del 2 
I andra delen om Bryssel tänkte jag tipsa om tre fantastiska byggnader. 
Eller egentligen är det bara två och en halv. Ingen av dem har något med 
EU att göra även om det parlamentet är fint. Inte heller finns någon av 
dem på Grand Place.  De är tre byggnader jag tycker man ska se.  De tre 
jag vill berätta om är en domstol, en kyrka och ett nedbrunnet slott. 

Coudenberg (1) är byggnaden som kanske inte riktigt ska räknas som en 
sådan. Det är de underjordiska ruinerna av det gamla slottet från 
medeltiden.  Slottet förstördes nästan helt i en brand 1731 och fyrtio år 
senare river man det för att kunna bygga det kungliga slottet som står där 
idag.   I början av 1900-talet tar Bryssel beslutet att gräva lite i slottets 
historia och undersöka vad som finns kvar av bygganden.  
Utgrävningarna börjar 1995 och är klara år 2000 då musset även öppnar 
upp för offentligheten.  Det är helt klart bortglömda ruiner men det är 
vackert och väl värt ett besök.  

Basilique Nationale du Sacré-Cour (2) ligger på ett kulle ovanför Bryssel 
och är en av världens fem största kyrkor. De som känner mig tycker 
kanske att det är aningens konstigt att jag tipsar om en kyrka då jag ofta 
finner de lite överväldigande och kusliga fast på ett fint sätt. Denna är 
precis så. Den är vacker, häpnadsväckande, förtrollande, läskig och 
gigantisk.  Bortsett från att gå runt I kyrkan och häpnas över det 
mästerverk som byggnaden är finns det bästa allra högst upp. Där upp 
hittar man nämligen Bryssels bästa utsiktsplats.  Det är högt upp och det 
är det enda stället där du får se Bryssel från alla vinklar.  

 

Bryssels Palais de Justice (3)eller Justitiepalatset som det blir på 
svenska är den största byggnaden som byggdes under 1800-talet.  Och 
ja, den är helt galet stor. Den ovannämnda kyrkan är gigantisk men 

Mer Bryssel-info: 
HOTELL 
JCI Sweden har preliminärbokat 
samtliga rum på Scandic i 
Bryssel, ett centralt hotell som 
ligger nära till allt. Vi har fått 
specialpriser och de är som 
följer: 
Dubbelrum: €130/natt/rum 
(mån-tors natt) och €66/natt/rum 
(fre-sön natt) 
Singelrum: €128/natt/rum (mån-
tors natt) och €65/natt/rum (fre-
sön natt) 
Priserna är inklusive frukost. 
Barn under 13 bor gratis. 
VIKTIGA DATUM 
30 augusti: sista dagen för 
normal kongressavgift €350 
14 september: sista 
bokningsdag för Scandic med 
specialpris. 
30 september: sista dagen för 
sen kongressavgift €375 
1 november: kongressen börjar 
och anmäler du dig på plats 
kostar det €450. 
LÄNKAR 
Kongressen hemsidan: 
www.jciwc2011.be 
JCI Swedens kongresssida: 
bit.ly/bryssel 
Facebookgrupp för svenska 
deltagare: on.fb.me/swewc 
Anmälan till svenska 
delegationen: 
www.jcisweden.se/1500 
Hashtag på Twitter: #jciwc2011 

 

1) Coudenberg, 2) Basilique Nationale du Sacré-Cour, 3) Palais de Justice 



 

 

domstolen är mycket större. Och lite galnare både ur materiell och 
arkitektur synvinkel. Vad sägs om bronsport som är 10,35m hög, 4,35m 
bred och väger 15000kg och har dörrar som tillsammans väger 12000kg. 
Palatset som är byggt på den kullen där man förr hängde brottslingar är 
byggd på olika nivåer och innehåller därför en himlas massa 
imponerande trappor för att dölja nivåskillnaderna. Det här är byggnaden 
som alla häpnas över.  Så glöm för all del inte att ta dig hit. Detta kan 
vara Bryssels mest imponerande byggnad. Ja, kanske till och med 
Europas. 

Så, där har ni mina favoritbyggnader! Och på talet om byggnader så 
börjar det ju bli hög tid att se till att man har boende inför 
Världskongressen.  Hotellrum på Scandic bör bokas innan den 15:e 
september. Jag står till ert förfogande om ni skulle behöva hjälp med 

något. Allt från bästa bar till fantastiska barnvakter!  

Victoria Peterson 
Reseledare, Världskongressen i Bryssel 2011. 
victoria.peterson@jcisweden.se 

 
 

Live the mission 
Hallå Linda Nicklasson, projektledare för 15:e JCI 
European Academy, hur känns det såhär efteråt? 
Det känns både bra och lite sorgset. Bra att projektet är 
genomfört och att delegaterna var väldigt nöjda, men 
sorgset för att man saknar alla. 

Vad har varit största utmaningen? 
Största utmaningen har varit att gå ut från sin trygghetszon. Att möta nya 
människor, i nya situationer, att prata inför människor och att få allt att 
klaffa som det var tänkt. 

Vad tar du med dig som största/bästa minne/upplevelse? 
Det är nog min underbara projektgrupp som stöttade en i vått och torrt. 
Även om det inte alltid blev som man tänkt sig från början så ansträngde 
sig alla för att det skulle bli bra ändå. Jag är väldigt glad att fått haft 
sådana underbara projektmedlemmar i mitt projekt. 

Nästa nyhetsbrev 
Kommer 16/9, deadline för bidrag 14/9. Återkoppling på nyhetsbrev och 
hemsida mottages tacksamt till robert.aronson@jcisweden.se eller på 
telefon 0705-332367 

 

Network 
entrepreneurship 
training österut. 
23-25 september arrangerar JCI 
St:Petersburg “The international 
congress of young entrepreneurs” 
och samtidigt även 
netinalkongressen för JCI Russia. 
Mer info på: http://jci-congress.net/ 

 

Bite better! 
Undertecknad reste en vecka i 
mitten på juli till Rumänien för att 
vara med på Dracula Business 
Camp, en projektledningskurs 
arrangerad av JCI Cluj-Napoca och 
belägen i Bran, en liten by uppe i 
Transylvanien, på gångavstånd från 
borgen där Vlad Tepes (förlaga till 
Darcula) höll till. En mycket trevlig 
kurs med många drivna rumänska 
JCI:are. Tag chansen att åka på 
internationella kurser, man lär sig 
lika mycket av själva kursen som 
om olika kulturer! 

 
”Draculas castle” i Bran 

Robert Aronson, JCI Stockholm 
(som överlevde utan bitmärken) 

 

”Draculas castle” i Bran 


