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n stabil region med goda framtidsutsikter
Efter en summering konstaterar vi att 2019 blev ett bra och spännande år för 
Sensus Norrland. Ett gott samarbete med medlemsorganisationer, enskilda 

deltagare och övriga samarbetsparter gjorde att vi totalt ökade den bidragsberättigade 
verksamheten med 6%. Som en av de största kulturarrangörerna har vi under året med-
verkat till 5 885 antal publika kulturarrangemang inom regionen samt dessutom mött 21 
697 unika deltagare i studiecirklar och annan folkbildning. Nu vågar vi spänna bågen för 
att ytterligare öka vårt folkbildningsengagemang under 2020, möta fler deltagare, sam-
arbeta med fler föreningar och arrangera fler mötesplatser.
 
Folkbildningen som både metod och förhållningssätt 
ligger i tiden. Vårt fokus har under året legat på att 
ytterligare stabilisera och utveckla både vår organi-
sation och vår kärnverksamhet. De stora geografiska 
avstånden är en utmaning och har medfört att vi varit 
tvungna att hitta passande och effektiva arbetsformer. 
Tack vare modern teknik, goda transportmöjligheter 
och kompetenta medarbetare så har det gått det bra 
att sköta verksamheten på ett tillfredsställande sätt.

Under 2019 har regionen varit drivande i framtagandet av ett nytt studiematerial som 
går under namnet Vår svenska demokrati. Materialet, som tagits fram i samverkan mel-
lan Bildningsförbunden i Västernorrland/Jämtland, Västerbotten och Norrbotten, foku-
serar på vår svenska grundlag och vårt gemensamma ansvar för att bibehålla vårt demo-
kratiska samhälle. De kommande åren är förhoppningen att många studiecirklar startar 
för att öka kunskapen om demokratins förutsättningar vilket också är folkbildningens 
grunduppdrag.  
 
Styrelsen framför sitt varma tack till medlemsorganisationer, samarbetspartners och till 
alla våra engagerade cirkelledare för fortsatt bra samarbete under 2019. Ett lika varmt 
tack uttrycker styrelsen till regionens alla medarbetare som tillsammans med ledningen 
ligger bakom de goda resultat som uppnåtts.

Nu står vi inför att genomföra regionens andra ordinarie stämma. Den äger rum i Umeå, 
Folkets Hus onsdagen den 27 maj.

Tack och väl mött under 2020!

Gunnar Persson, ordförande  Birgitta Sedin, regionchef

E

”Folkbildningen 
som både 
metod och 
förhållningssätt" 
ligger i tiden”
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Folkbildningshjältar
Sensus 13 705* cirkelledare 
skapade förutsättningar för del-
tagare att ge och ta plats samt 
utvecklas under året.

Tar ton
I samverkan med Sensus deltog 
59 649* människor i körer, band 
och annat musicerande 2019. 

Samhällsbyggare
Under året deltog 138 371* 
människor i Sensus studiecirk-
lar och utvecklade på så sätt sig  
själva och samhället i stort.

* över hela landet
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Vilja folkbildning

hela folkbildningsidén grundar sig i att människor möts och delar kun-

skap och erfarenhet med varandra. Vi tror att det i sammanhang där det 

känns meningsfullt att vara med respekt för varandras olikheter skapas 

förutsättningar för ett samhälle med engagerade och delaktiga människor.

Därför förändras och utvecklas Sensus studieförbund i samspel med sam-

hället i stort och i nära samverkan med medlemsorganisationers, samar-

betsparters och deltagares utveckling. Vi hittar ständigt nya föreningar, 

organisationer och verksamheter att samarbeta med, inte minst med 

medlemmar som är nya i folkbildningssverige. 

I folkbildningen får olika slags kunskaper ta plats i en grupp. Det kan handla 

om att känna till fakta, ha erfarenheter inom ett område eller färdigheter 

inom ett hantverk. Vi skapar förutsättningar för människors utveckling som 

deltagare, arrangörer, studiecirkelledare, band- och föreningsmedlemmar. 

Det är människors glöd, engagemang och vilja - tillsammans med folkbild-

ningens metoder som skapar utveckling, när exempelvis en grupp träffas i 

en bokcirkel kring hållbarhet, musiker ses i replokalen, en förening hittar 

formerna för sitt arbete, scoutledare får en utbildning i att möta deltagare 

med speciella behov och kyrkomusiker reflekterar över teologi.

om folkbildning
Svensk folkbildning är en fri och frivillig bildning och 

utbildning för i huvudsak vuxna. Folkbildningen har flera 

syften och skapar nya chanser i livet för många. Över 

en miljon människor deltar varje år i verksamheten. Till 

folkbildningen räknas folkhögskolor och studieförbund. 

om studieförbund
Sensus är ett av Sveriges tio studieförbund. Bakom 

studieförbunden står olika folkrörelser och andra orga-

nisationer. Det ger varje studieförbund en unik profil. 

Studieförbund finansieras till stor del genom stöd från 

stat, regioner och kommuner.

om pedagogik
Folkbildningens pedagogik handlar om att anpassa studie-

cirklar efter deltagarnas förutsättningar och behov. Det be- 

tyder att folkbildningens deltagare har stort inflytande över 

vad och hur de ska lära sig. Deltagarna söker sin egen kun-

skap genom dialog, interaktion och reflektion. Studieför- 

bunden hjälper till med material och kunskap för att möjlig- 

göra meningsfullt och utvecklande lärande.

om sensus
Sensus studieförbund skapar och finns med där mötes- 

platser för bildning och kultur utvecklas. Det gör vi tillsam-

mans med medlemsorganisationer, samarbetsparter och 

deltagare. Vi lyfter fram relationer, rättigheter, hållbarhet 

och livsfrågor. Allt vi gör är folkbildning.

sensus.se/identitet
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Det här gjorde vi 
bland annat »

Sensus Norrland omfattar Norrbotten, 
Västerbotten, Jämtland och Västernorr-
lands län som totalt består av 44 kom-
muner. Tillsammans med föreningar 
och organisationer vi samarbetar med 
skapar vi mötesplatser för lärande och 
utveckling runt om i regionen. Vår verk-
samhet är öppen och tillgänglig för alla 
som vill vara med.
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SUNDSVALL, UMEÅ

Läxhjälpen
UNDER VÅREN 2019 inleddes ett samarbete med Stiftelsen Läxhjälpen
en icke-vinstdrivande stiftelse som är politiskt och religiöst obunden. 
Stiftelsen bedriver ett riktat och resultatfokuserat läxhjälpsprogram för 
elever som riskerar att inte klara skolan, så att de når gymnasiebehörig-
het med självförtroende inför framtiden.

Sensus och Stiftelsen Läxhjälpen delar samma syn på pedagogik och 
samarbetet möjliggör att man kan anställa läxhjälpare. Träffarna sker 
i cirkelform och läxhjälparen är ledaren. Samarbet bygger också på 
att Sensus kan erbjuda olika former av föreläsningar, workshops och liknande kompetenshöjande insatser för 
läxhjälparna samt erbjuda möteslokaler och andra former av hjälp som underlättar Läxhjälpens arbete.

Under 2019 startade Läxhjälpen upp verksamhet på fyra skolor i Sundsvalls kommun och fyra skolor i 
Umeå kommun. Tre grupper på respektive skola har träffats två gånger i veckan efter skoldagens slut. Läxhjäl-
parna rekryteras bland studenterna vid universiteten på respektive ort. En anledning till att rekrytera studen-
ter är att de har färska kunskaper i olika ämnen och lätt kan sätta sig in i elevernas skolarbete.

LULEÅ, SKELLEFTEÅ, ÖRNSKÖLDSVIK

Verksamhet för asylsökande

SKELLEFTEÅ  

Nöjesfabriken
NÖJESFABRIKEN I SKELLEFTEÅ är en lokal teatergrupp med 
Skellefteå kommun som huvudman.  På Nöjesfabriken träffas 
vuxna personer med olika funktionsvariationer för att tillsam-
mans lära och skapa teater och underhållning. Sensus samar-
bete med verksamheten startade för flertalet år sedan och är 
under ständig utveckling. 

Idag stöttar Sensus verksamheten med en teaterpedagog. 
Pedagogen arbetar med delaktighet utifrån ett medskapande 
arbetssätt. Deltagarna på Nöjesfabriken är delaktiga i byg-
gandet av föreställningar från start till färdigt resultat i såväl 
manus, scenkostymer som rekvisita och scenisk framställan. 

Gruppen arbetar med att tolka färdigskrivna föreställningar och har under året spelat föreställningen Under-
landet, en tolkning av Lewis Carrolls klassiker Alice i Underlandet. 

REGIONEN HAR under året bedrivit verksamhet för asylsökande inom ramen för det särskilda uppdrag som 
studieförbunden har från staten. I samarbete med Svenska kyrkan och Röda korset har vi haft verksamhet 

främst i Örnsköldsviks kommun samt i Skellefteå kommun. 
Deltagarna har lärt sig svenska och fått kunskap om det svenska samhället 

genom att delta i språkcaféer, hantverksgrupper, kurs i hälsa, språkpromenader, 
studiebesök, kulturella upplevelser samt via mer traditionella språkstudier. Fram-
gångsfaktorer är tvåspråkiga lärare som är väl insatta i hur integrationsprocessen 
går till samt motiverade volontärer som är beredda att jobba långsiktigt. 

 Med hjälp av särskilda bidrag från länsstyrelsen, s.k. TIA-medel, har vi i sam-
arbete med Västerbottensteatern i Skellefteå haft verksamhet som vi kallat Berät-
tarrum, där den egna livsberättelsen stått i fokus. I Luleå har vi i samarbete med 
föreningen Singing People Together bedrivit ett projekt med integrationsverksam-
het via film och foto samt körsång och genomfört ett antal publika konserter och 
workshops.
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Sensus och scouterna

”Att äntligen få chans att träffa dem en 
snöig decemberkväll i skogsbrynet vid 
Åre Hembygdsgård och med den mäkti-
ga Åreskutan som fond var magiskt.”

SCOUTERNA ÄR SENSUS näst största medlemsorganisation och deras verk-
samhet ger över 70 000 barn och unga från alla delar av samhället chansen 
att uppleva äventyr tillsammans och växa som individer. Det innebär att 
Scouterna varje dag bidrar till ett öppet samhälle präglat av mångfald och 
respekt. Detta vill Sensus stödja och det gör vi inom olika områden, alltifrån 
att skapa studiecirklar kring terminsprogrammet, hajken eller andra även-
tyr till att möjliggöra inköp av tält och annan utrustning. 

Vid årets början var Åre Duved 
scoutkår, som även kallar sig Fjäll- 
scouter, en av de scoutkårer som vi 
samarbetar med. De bedriver unik 
scoutverksamhet med hajker högt 
uppe på kalfjället och utomhus i 
anslutning till Åre hembygdsgård. 
Deras scoutstuga är också i princip 

utomhus, utan någon ytterdörr att stänga om sig. 
– Att äntligen få chans att träffa dem en snöig decemberkväll i skogsbry-

net vid hembygdsgården och med Åreskutan som fond var magiskt, berättar 
Cecilia Bergkvist, verksamhetsutvecklare, Sensus Norrland. 

Kvällen Cecilia var inbjuden hade de den stora märkesceremonin för 
året. Scouter var på plats med föräldrar och ledare. I en snöig skogsglänta 
upplyst av eldar och ljuslyktor ropades varje barns namn upp med tilltalet 
”Var redo” och svaret ”Alltid redo”. Märkena delades ut på löpande band. 

– Efter ceremoni och glögg med pepparkakor fick jag chans att sitta ner 
med två av ledarna Alexander Brunnegård och Niclas Gravenfors och prata 
folkbildning. Jag fick höra om hur deras verksamhet fungerar, vilka behov 
som finns och hur Sensus kan stötta. Till exempel har ju scoutrörelsen ut-
bildare och egen folkhögskola, områden där Sensus också har kompetenser. 

Den andra kåren Sensus Norrland samverkar med är Östersund Frösö 
scoutkår. Kassör Anneli Wolgers och ordförande Sven-Henrik Östborg tog 
kontakt med Sensus under hösten för en träff i slutet av november. Kåren 
har vuxit mycket och står inför en omorganisering av sin styrelse. Därför 
blev de mycket intresserade av Sensus studiematerial Väx i ditt uppdrag och 
de beställde det samma dag. 

Åre Duved scoutkår.
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SENSUS HAR STÖTTAT författarna Anna Kuhmunen 
och Leila Nutti under resan med skrivandet och slut-
förandet av boken Če. Samarbetet kulminerade i en 
ansökan av Sensus till litteratur- och konstbiennalen 
Bok & Bild i Luleå för en plats i programmet, med ett 
boksamtal inför publik i Luleå i slutet av oktober där 
Sensus agerade som samordnare och samtalsledare.

Če är ett nordsamiskt inkallningsord. Anna och 
Leila har skrivit en bok där en levande samisk hund-

kultur be-
skrivs, som 
både fångar 
gamla sam-

ers unika kunskaper och historier kring arbetande 
renvallningshundar samt unga samers växande in-
tresse av att komplettera den i stort sett motoriserade 
renskötseln med det mer hållbara alternativet med 
hund.

Boken bottnar i traditioner som bevarats framför 
allt hos äldre samer vars kunskap är livsnödvändig 
och värderas högt. I boken har författarna intervjuat 
ett fyrtiotal samer runt om i Sápmi. Trots att renhun-
dens självklara plats i familjen och dess oumbärliga 
arbete med renarna har beskrivits genom tiderna får 
den nu för första gången sin egen bok.

Vår svenska demokrati
ETT AV FOLKBILDNINGENS grunduppdrag är att bidra till samhällets demokratiska utveckling. Bildningsför-
bunden i Västernorrland/Jämtland, Västerbotten och Norrbotten har tillsammans med Edna Eriksson gjort en 
gemensam satsning för att ta fram ett studiematerial, öppet för alla: Vår svenska demokrati.

Studiematerialet består av en studieplats som bl.a. innehåller ett 
antal kort som beskriver ett urval ur vår svenska grundlag med till-
hörande samtalsfrågor. Det passar för alla och kan användas i en stu-
diecirkel, i skolan, föreningen eller enskilt.

Vi vill med detta material bjuda in till fördjupade samtal om 
grundlagen och vårt gemensamma ansvar för att bibehålla vårt de-
mokratiska samhälle. Vad har vi för rättigheter och skyldigheter 
enligt lagen, egentligen? Hur kan vi värna och vårda den demokrati 
som dom flesta av oss håller för självklar? Hur berör det här oss, dig 
och mig?  

Ny bok om renhunden

Sensus Norrland har samisk verksamhet 
även inom andra områden: traditionell samisk 
kultur (med fokus på det samiska språket), 
renskötsel (där stor vikt läggs vid kunskap 
som förs vidare från generation till genera-
tion) samt miljö- och hållbarhetsfrågor. 

”En duktig hund gör 
tio renskötares jobb”

Anna Kuhmunen och Leila Nutti på Bok & Bild.

www.vårsvenskademokrati.se

Edna Eriksson är idé- och strategiutvecklare av mänskliga fri- och rättigheter samt demo-

kratifrågor. Hon är f.d. journalist och tjänsteman med ett förflutet i flera organisationer. 

För närvarande är hon ordförande i Democracy Walk och ordförande i MR-Stiftelsen.
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SENSUS NORRLANDS musikverksamhet är en stor del av vår 
totala verksamhet och är stor i framför allt Östersund, Sunds-
vall och Umeå med kringliggande kommuner. På dessa orter har 
vi musikhus, replokaler och inspelningsstudios, både egna och 
i samarbete med deltagare och kommuner. Vi gör många egna 
kulturarrangemang, ofta i nära samarbete med arrangörsför-
eningar och restauranger.  Replokaler, studios och livearrange-
mang utgör grunden i verksamheten. Men vi jobbar med myck-
et mer. Våra medarbetare har en bred kompetens och erfarenhet 
som musiker, tekniker och arrangörer så att vi kan hjälpa våra 
deltagare till nästa steg nästan oavsett vad det gäller. 

Våra musiker trivs hos Sensus, vad beror det på? Vi tror att det är 
vårt konsultativa arbetssätt där vi är lyhörda för deltagarnas öns-
kemål och vad de vill. Vi jobbar nära verksamheten och vet att alla 
inte vill ha samma sak. Medarbetarnas kompetens är en viktig pus-
selbit i detta utvecklingsarbete.

Hårda fakta från musikverksamheten 2019: 
Antal kulturarrangemang   214 st.

Antal musikhus    5 st.

Antal replokaler    52 st.

Antal studiecirkeltimmar   174 361 st.

Antal Inspelningsstudios   4 st.

Antal unika deltagare   1 655 st.

  varav kvinnor    481 st. (29%)

Sensus 
stöttar  
musiklivet!
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Några guldkorn i regionen
 
Storsjöyran i Östersund – landets äldsta festival, där 
vi varje år har förmånen att visa upp det lokala mu-
siklivet för en större publik.

House of Metal i Umeå – Norrlands största hårdrocks-
festival där vi tillsammans med Vuxenskolan har en 
egen scen med Sensus-band från regionen. 

Sundsvall Block Party – en tvådagarsfestival med tre 
scener i samverkan med vår regionala medlemsorgani-
sation Pipeline – Sundsvalls Musikforum.
 

Nationell verksamhet
 
Die neue Schweden – några band/artister får varje 
år möjligheten att genomföra ett showcase på Urban 
Spree i Berlin. Utöver livespelningen får de en grund-
lig introduktion till den tyska musikbranschen genom 
workshops och möten med olika skivbolag, radiosta-
tioner, musiktidningar, festivalarrangörer och bok-
ningsbolag.

ÅÄÖ Sounds Swedish – i  Brighton får några nya artis-
ter möjligheten att visa upp sig för den engelska mark-
naden.

Manifest on Tour – handlar om att lyfta det lokala 
musiklivet runtom i landet. Våra arrangemang består 
av mingel, spelningar, samtal och föreläsningar där 
musiker, artister, upphovspersoner, musikutgivare, ar-
rangörer, kulturpolitiker med flera kommer samman 
för kompetensutveckling, ökad branschkunskap, nya 
perspektiv och nya samarbeten.

Live på sub 

Fre 22/11 
mesolimbic + sanity assassin 

60:-   -  Året man fyller 20  -  Fri entre 20-22 

SUB (Gamla systemet, ingång från Vasaplan)  
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”Orgelläger – det bästa som händer på året!”

”Vi vill träffas fler gånger under året och vi vill ha ett längre 
läger – en vecka är för kort!”

”Önskar att det fanns fler orgelläger som detta!”

”Mycket bra ledare och lärare!!” 
 
Detta är några tankar hos de barn och ungdomar som kommer till det orgelläger som varje år  
arrangeras av Härnösands stift, Mellansels folkhögskola och Sensus. 
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SÅNGEN ÄR BEKANT och alla sjunger med. Drop-In-
kören är en plats där man får komma och prova på att 
sjunga i kör. Inga trösklar, alla är välkomna.

– Vi sjunger mest melodier där alla kan vara med 
och alla kan sjunga, säger körledaren Josefin med be-
toning på att alla kan.

Josefin väljer sånger som hon själv blir glad av och 
hon vill också förmedla glädje till andra. Hon menar 
att sången går som en bro från människa till männ-
iska. Det är något friskt att sjunga i kör.

– Kommer man till en körövning och känner sig 
lite deppad, brukar det ändra sig och förbytas i glädje 
när du varit på kören, säger Josefin.

Efter sångstunden har kaffepannan hunnit puttra 
klart och kören fortsätter gemenskapen runt borden. 

Lennart Esbjörnsson 92 år:
– Sången betyder mycket trots att jag inte sjung-

er något vidare, men jag gillar att höra fina stämmor, 
särskilt i de här äldre sångerna. Det är bra med Drop-
In för då kan man komma när man vill. 
 
Körsång i Sensus Norrland 

Körsången fortsätter att vara en mycket stor verk-
samhet i de flesta kommuner i vår region. Det finns 
körer och sånggrupper av många olika slag; kyrkokö-
rer, ungdomskörer, barnkörer, gosskörer, flickkörer, 
babysång, manskörer, damkörer, pensionärskörer och 
”Sång till hälsa”. I vår verksamhet finns riktigt stora 
körer med många deltagare och även små sången-

Det finns ett förväntansfullt sorl i Näldens luftiga kyrksal. Drop-In-kören sit-
ter i en stor halvcirkel och framför den, vid elpianot, kantor Josefin Hallbeck 
som berättar om dagens upplägg och tar sedan upp dagens första sång.

– Helhjärtat vill jag leva, helhjärtat tills jag dör...

Körsång och orgelläger

sembler med endast ett fåtal sångare, popkörer, klas-
siska körer och allt däremellan.

Vi har ett konsultativt och uppsökande arbetssätt 
som under året skapat många mötesplatser och nära 
relationer till våra körledare.

Exempel på verksamhet som genomförts är ledar-
utbildningar med olika teman och innehåll, kyrkomu-
sikaliska samråd, kördagar/körhelger för körsångare 
bla i metoden Anti-Aging för rösten, ScorX-genom-
gångar och kursdagar i metoden Barn vill sjunga.

Antal kommuner med körverksamhet: 42
Antal körer: 1689
Antal körsångare: 20 729

Orgelläger
Att få tillgång till orgelundervisning redan som ung 
kan få avgörande betydelse för resten av livet. Orgel-
lägret ingår i ett större arbete som stiftet och Sensus 
driver kring rekrytering till kyrkomusikertjänst. Läg-
ret har arrangerats varje sommar under de senaste 15 
åren.

Vid de senaste orgellägren har taket för antal del-
tagare nåtts, då det varit strax över 30 barn/ungdo-
mar. De flesta deltagarna kommer från Härnösands 
stift, men det finns också deltagare från Luleå stift, 
Uppsala stift, Stockholms stift och Visby stift. De 
yngsta deltagarna är 6 år och just nu är de äldsta del-
tagarna 17 år. 

Att vara orgelelev till en kyrkomusiker i en för-
samling gör en rätt unik och ibland kanske ”ensam i 
sitt slag”. Därför är orgellägret en viktig mötesplats 
för att träffa kompisar med samma intresse och för 
att knyta kontakter för livet. Ett tydligt bevis på detta 
är att många av deltagarna återvänder år efter år.

Deltagare: 31 
Antal ledare/lärare: 8
Stiftsfördelning i region Norrland: 
17 från Härnösands stift och 1 från Luleå stift
Antal lägerdagar: 6
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Hantverkscirklar
HANTVERKSCIRKLAR FINNS i många olika former, t ex smide, akvarell, vävning, 
pärlbroderi, scrapbooking, luffarslöjd, quilting, metallslöjd, stickning, virkning, 
betonggjutning, sömnad, täljning, ljusstöpning mm. 

Några axplock hur de olika cirklarna använder sina alster och syfte med det 
färdiga resultaten är:
• Smideskursen gjorde ett dopträd till kyrkan där man hängde upp ett smides-
löv för varje nydöpt barn
• Akvarellkurser har utställning/vernissage
• Några säljer allt handarbete och intäkterna går oavkortat till goda och viktiga 
ändamål
• Några skänker sitt handarbete (vantar, mössor, sockar) till behövande

Följande rubrik fanns att läsa i annonsering för en av dessa kurser: ”För dig som 
tycker om hantverk och vill göra skillnad för andra”. 
 
 

NÄR REBECCA ANSERUD var 15 
år insjuknade hon i bipolär sjuk-
dom. Det var starten på flera år 
av tvångsinläggningar, medicin-
biverkningar och ett fullständigt 
kaos. I dag är hon en av Sveriges 
mest eftertraktade föreläsare och 
jobbar för att bryta myter och ta-
bun som fortfarande finns kring 
psykisk ohälsa. 

I sin föreläsning berättar Re-

becca självutlämnande om sina 
erfarenheter av bipolär sjukdom 
med humor och självdistans, vil-
ket lockade till många skratt men 
även tårar hos publiken. 

Föreläsningarna var mycket 
välbesökta och publiken bestod av 
människor av olika kön och etni-
citet och i olika åldrar, vilket visar 
att detta är ett ämne som berör oss 
alla.

Hantverkscirklar finns i dessa 17 kommuner:  

Bjurholm, Boden, Härjedalen, Härnösand, Kram-

fors, Krokom, Luleå, Nordmaling, Piteå, Skellefteå, 

Sundsvall, Umeå, Sollefteå, Storuman, Vilhelmina, 

Örnsköldsvik, Östersund. Ca 1 150 personer deltar.

Existentiell ohälsa – med Rebecca Anserud

Under november 2019 föreläste Rebecca  
Anserud på fyra orter i vår region: Östersund,  
Örnsköldsvik, Norsjö och Vilhelmina. 
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Ledarutbildning för unga ledare 
 

SVENSKA KYRKAN OCH EFS erbjuder ledarutbildning 
för unga ledare. Detta görs i många församlingar i 
regionen, t.ex. Skellefteå pastorat, Umeå pastorat, 
Södra Lapplands pastorat, Pajala församling och 
Vålådalen. Teori och praktik går ofta parallellt i dessa 
utbildningar. Teman kan vara ”Jag som ledare”, ”Lek-
metodik”, ”Bibel och andaktsmetodik” och ”Sam-
talsmetodik”. I vissa församlingar är utbildningen 
integrerad i konfirmandarbetet så att de unga ledarna 
finns med i konfirmandgruppens alla träffar.

Många församlingar är med på Luleå stifts ”In-
spirationshelg för unga ledare” som varje år ligger i 
januari. Där är vi från Sensus medarrangörer. 2019 
var det ca 90 deltagare på denna helg i Munkviken. I 

Umeå pastorat finns vi med och anordnar fortbildningskvällar för unga ledare under ”fokusveckan för konfir-
mandarbete”. Det sker två gånger per år för alla anställda och unga ledare i verksamheten. Det kan t.ex. vara 
en kväll om rörelserikedom eller en utbildning i första hjälpen. 

Härnösands stift har en ledarutbildning för unga konfirmandledare i tre steg. Stiftet ger ut ett ledarmaterial 
som handledare i hemförsamlingen använder när de utbildar unga ledare. Två gånger per år sker en komplet-
terande stiftsutbildning för både unga ledare och handledare i Vålådalen. Utbildningen avslutas efter tre år 
med en ”livsresa” där unga ledare, ideella och personal reser till t.ex. Israel, Jordanien, Grekland, Polen, Skott-
land. De får efter resan redovisa och föreläsa om sina resor.

Alpha-grupper
ALPHA-KONCEPTET bygger på tio 
kurstillfällen som utforskar den 
kristna tron. Varje tillfälle är in-
riktat på olika aspekter och frågor 
som rör tro och är skapat för att 
väcka samtal. Alpha finns över 
hela världen och alla är välkomna. 
Det finns på caféer och universi-
tet, i hem och kyrkor och på massa 
andra platser. Ingen Alpha är den 
andre lik, men generellt så har de 
tre saker gemensamt: mat, före-
drag och ett gott samtal.

Alpha-grupperna genererar 
ofta nya ledare då tidigare del-
tagare ofta blir hjälpledare i de 
nya grupperna. Sensus Norrland 
har under 2019 samarbetat med 
församlingar som sammanlagt 

haft igång fjorton Alpha-grupper. 
Dessa grupper har erbjudits i Lu-
leå, Piteå, Örnsköldsvik, Umeå, 
Nordmaling och Skellefteå. I 
Norrbotten blir alla Alpha-ledare 
en gång om året erbjudna att delta 
i en inspirationsdag i Alpha. 

Genom Alpha-arbetet kan för-
samlingen växa när människor 
hittar en meningsfull gemenskap. 
Ledarna har själva uttryckt att 

Alpha är den verksamhet som på 
det effektivaste sättet genererar 
nya och mer aktiva medlemmar 
i församlingen. Deltagare vittnar 
om att tröskeln till kyrkan sänks 
när man möts av en varm gemen-
skap. 

Många som gått en Alpha-kurs 
vill fortsätta att förkovra sig och 
växa tillsammans med andra i 
fortsatta bibelstudiegrupper. 
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DETTA GÖRS GENOM tre huvudsakliga arbetsområden: kostnadsfri juridisk rådgivning till enskilda personer 
som upplever sig diskriminerade, kompetenshöjande insatser om diskriminering och opinionsbildande insat-
ser. 

Under 2019 utbildade de 3 028 personer och erbjöd stöd och rådgivning till 78 personer i Västerbotten och 
Norrbotten. De hade verksamhet i följande kommuner: Skellefteå, Umeå, Nordmaling, Dorotea, Robertsfors, 
Lycksele, Sorsele, Luleå, Piteå, Boden, Älvsbyn, Kalix, Kiruna, Arvidsjaur, Gällivare och Haparanda.

Båda verksamheterna fick under 2019 finansiering från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrå-
gor. Rättighetscentrum Norrbotten fick också finansiering från Region Norrbotten, Luleå kommun och Piteå 
kommun. Rättighetscentrum Västerbotten hade också under året medel från Allmänna arvsfonden för det tre-
åriga projektet Perspektivbyrån - Normkreativa metoder för likabehandling.

Sensus Norrland driver två antidiskrimineringsbyråer: Rättighetscentrum 
Västerbotten och Rättighetscentrum Norrbotten. Deras arbete handlar om att 
förebygga diskriminering i samhället och främja människors lika rättigheter 
och möjligheter. 

Antidiskriminering

Rättighetscentrum Västerbotten

Under året har vi på Rättighetscentrum Västerbotten genomfört en rad olika insatser för att förebygga diskri-
minering i Västerbottens län. 

Med stöd av Länsstyrelsen Västerbotten tog vi bland annat fram en ny utbildning med fokus på den svenska 
grundlagen, ”Dina friheter och ditt skydd i Sverige”. Utbildningen riktar sig till den som vill ha grundläggande 
kunskap om den svenska grundlagen och dess viktiga principer om jämlikhet, alla människors lika värde och 
icke- diskriminering. 

Under året fick vi möjlighet att bland annat utbilda asylsökande och nyanlända personer i Skellefteå kom-
mun. Vid ett väldigt uppskattat utbildningstillfälle pratade vi om vad yttrandefrihet, mötesfrihet, religionsfri-
het, demonstrationsfrihet och föreningsfrihet betyder för oss som medborgare i Sverige. 
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Rättighetscentrum Norrbotten

Stöd och rådgivning till enskilda handlade till största 
delen om etnisk tillhörighet och funktionsnedsätt-
ning. De vanligaste samhällsområdena var hälso- och 
sjukvård och utbildningssektorn.

Föreläsningsserien Ojämlikhetens pris om hur 
diskriminering och ohälsa hänger samman inled-
des 2019 (Anneli Svensson) och fortsätter 2020. Vår 
återkommande konferens Mångfald? Ja, tack! hade 
temat Civilkurage – vill du? Vågar du? (bl a Mattias 
Irving och Mina Dennert). Om normer, grupptryck 
och självkänsla (Angelica Håkansson), protest och 
motstånd (Agnes Török), musik på yiddisch har det 
också handlat.

Vi har utbildat bl a tio grupper av nyanlända, an-
ställda på Handelsbanken, Sparbanken Nord, förtro-
endevalda på Unionen, elever på Sunderby och Kalix 
folkhögskola och haft release av vår rapport om dis-
kriminering i Norrbotten.

Perspektivbyrån och Rättighetsvandring

Perspektivbyrån är ett treårigt, Arvsfondsfi-
nansierat, projekt. Projektet arbetar för att 
förebygga och motverka diskriminering bland 
barn i åldrarna 6-16 år samt utveckla metoder 
som bidrar till att skapa jämlika och tillgängli-
ga kultur-och fritidsmiljöer. 

Perspektivbyrån genomförs i samverkan 
med simhallar och bibliotek i Skellefteå, Umeå 
och Sorsele kommun.

Under 2019 har vi genomfört 40 stycken 
målgruppsaktiviteter med 330 barn och unga 
samt tio fortbildningar för projektets samar-
betspartners. Projektet har också föreläst i en 
rad externa sammanhang, bland annat i Ro-
bertsfors, Nordmalings och Dorotea kommun.  

Delprojektet, Rättighetsvandringar, syftar till att utveckla metoder för mer jämlika stadsmiljöer. Under 2019 
har sju workshops genomförts där vi samlat in berättelser om trygga och otrygga platser i Umeå utifrån per-
spektiven rasism, funktionsnedsättning, hbtq och ålder. En digital plattform, där berättelserna och analyser 
finns presenterade, lanserades i december 2019. 

Mina Dennert.
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43/44

Fakta om Sensus Norrland

Sensus Norrland omfattar Norrbotten, Västerbot-
ten, Jämtland och Västernorrlands län som totalt 
består av 44 kommuner. Tillsammans med fören-
ingar och organisationer vi samarbetar med skapar 
vi mötesplatser för lärande och utveckling runt om 
i regionen. 

STYRELSE
Regionstyrelsen väljs med två års 
mandat. Ledamöter 2018 – 2019:

• Gunnar Persson, ordförande
• Mikael Hellgren, vice ordf
• Christina Allard
• Christina Andersson
• David Bergquist,  

personalrepresentant
• Per-David Carlsson
• Torsten Halvarsson
• Priscilda Helenius
• Jan-Olof Hemmingson
• Rigmor Jonsson
• Masood Raufi

MEDLEMSORGANISATIONER
Sensus studieförbund har både natio-
nella och regionala medlemsorganisa-
tioner. Utöver det samarbetar vi med en 
mängd olika samarbetsparter.

Nationella medlemsorganisationer:
• Amningshjälpen
• Bröstcancerförbundet
• Credo
• EFS
• EKHO – Ekumeniska grupperna för 

kristna hbtq-personer
• Frisk & Fri – Riksföreningen mot 

ätstörningar
• Individuell Människohjälp
• KFUM Sverige
• Kvinnor för mission

SENSUS  
NORRLAND

• Kvinnor i Svenska kyrkan
• Kyrkans Akademikerförbund
• Kyrkomusikernas Riksförbund
• Mandeiska trossamfundet i  

Sverige och Finland
• RFHL, Riksförbundet för Rättigheter, 

Frigörelse, Hälsa och Likabehandling
• Sveriges Konstföreningar
• Sveriges Lottakårer
• SPES – Riksförbundet för  

SuicidPrevention  
och Efterlevandes Stöd

• Scouterna
• S:t Georgs Scoutgillen i Sverige
• Shedo
• Sigtunastiftelsen
• Spädbarnsfonden

• Stiftelsen Sverige och Kristen Tro
• Svenska kyrkans anställda i  

sjukhuskyrkan
• Svenska kyrkans arbetsgivar- 

organisation
• Svenska kyrkans lekmannaförbund
• Svenska Kyrkans Unga
• Svenska Muslimer för Fred  

och Rättvisa
• Sveriges Kyrkosångsförbund
• Sveriges Syriska Riksförbund
• Trossamfundet Svenska kyrkan
• Y´s Men International Region Sverige
 
Regional medlemsorganisation: 
• Pipeline – Sundsvalls Musikforum

Sensus Norrland bedriver verksamhet 
i 43 av de 44 kommuner som regionen 
omfattar.

REGIONKONTOR 

Centralesplanaden 20. 

891 32 Örnsköldsvik

REGIONCHEF
Birgitta Sedin

KONTOR OCH  

VERKSAMHETSLOKALER
Luleå, Piteå, Skellefteå, Sundsvall,  

Umeå, Örnsköldsvik, Östersund.

MUSIKHUS
• LV5, Sundsvall
• Pipeline, Sundsvall
• Domsaga, Sundsvall
• G:a Tingshuset, Östersund,
• Gula Villan, Östersund
• Bageriet, Östersund

VERKSAMHETER
Utöver vår ordinarie bildningsverksam-
het är Sensus Norrland också huvud-
man för två antidiskrimineringsbyråer: 

• Rättighetscentrum Norrbotten 
• Rättighetscentrum Västerbotten
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Sensus studieförbund har 32 
nationella medlemsorganisatio-
ner. Sensus Norrland har utöver 
dem fler regionala medlemsor-
ganisationer och samarbets-
parter.

48 % av verksamheten sker i 
samarbete med en medlems-
organisation eller samarbetspart. 

Antal studietimmar 2019 tillsam-
mans med samarbetsparter 
utöver medlemsorganisationer. 

Sensus Norrlands yngsta och äldsta cirkelledare. Totalt är 1 671 ledare verksamma i regionen.

Antal studietimmar 2019 i studiecirklar, annan folkbild-
ning och kulturprogram.

Deltagare 2019 i studiecirklar och annan folkbildning 
fördelade efter åldersgrupp.

Unika deltagare 2019 i studie-
cirklar och annan folkbildning.
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Britta 13 och Kerstin 94

SAMARBETEN

VERKSAMHET

DELTAGARE OCH LEDARE

17 %

45 %

24 %

14 %

Studiecirklar Annan  
folkbildnings- 
verksamhet

Kultur- 
program

72 % 11 % 17 %

Fördelning av verksamhet 2019.

Antal kulturprogram i Sen-
sus Norrland 2019. Det kan 
exempelvis vara föreläsningar, 
konserter eller utställningar.

Sensus Norrland genomförde 
9 545 arrangemang under 
2019. Det blir 26 arrangemang 
per dag om en fördelar dem 
jämt över året.

Ökning av verksamhetsvoly-
men mellan 2018 och 2019 
räknat i antal studietimmar.

Totalt nådde Sensus Norrland 
391 647 deltagare under 2019. 
Om en fördelar dem jämt över 
året blir 1 073 deltagare per dag.

5 85526 arrangemang/dag +6 % 1 073 deltagare/dag

Sensus Norrland i siffror

48  %

< 13 år 

13 - 24 år

25 - 65 år

> 65 år

De tre största medlemsorga-
nisationer i Sensus Norrland 
räknat i antal studietimmar.

1. Svenska kyrkan
2. EFS
3. Sveriges  

Kyrkosångsförbund

Bland Sensus deltagare finns kvinnor, 
unga, ickebinära, landsortsbor, äldre, 
män, stadsbor... 100 % människor.

100 %
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Sensus studieförbund Norrland
Centralesplanaden 20, 891 32 Örnsköldsvik
sensus.se


