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S

Möten förändrar människor – 
människor förändrar världen.

    ensus skapar, initierar och möjliggör möten mellan människor. Det är 
     bland annat genom att mötas som vi lever vår vision; att varje människa  
     uppfattar sig som lärande och skapande med ansvar och kraft att påverka sin 
     livsmiljö. Inom Sensus vill vi att våra möten ska präglas av tillit och engage-
mang. Dessa möten är vi stolta över och vill berätta om.

Under åren 2018 och 2019 har Sensus riksförbund och samtliga regioner samlats 
kring ett nytt sätt att arbeta. Tillsammans stärker vi bilden av Sensus och av ett Sensus. 
Med det menar vi att oavsett vilken medlemsorganisation du är med i eller vilken form 
av folkbildningsverksamhet du valt, ska du kunna känna igen oss.

Vi kan glädjas över många saker vi gjort bra i Sensus Stockholm Gotland. Vi gläds för 
att allt fler vill ta del av den folkbildning vi erbjuder. Flera av våra etablerade verksamhe-
ter växer snabbt, nya verksamheter startas, nya samverkansorganisationer söker sig till 
oss och samtidigt kan vi uppmäta en hög 
kvalitet i den folkbildning vi levererar.

Under 2018 och 2019 har regionsty-
relsen i Sensus Stockholm Gotland ver-
kat med både externt och internt fokus. 
Vi försöker kontinuerligt möta anställ-
da, ledare och deltagare. Vi vill bidra på de sätt vi kan för att utveckla verksamheten. 
Som styrelse har vi också reflekterat och jobbat ihop vår grupp för att vi högt och tydligt 
ska kunna säga: ”Ja, vi möts och utvecklas enligt folkbildningens former”.

Ett viktigt arbete som regionstyrelsen genomfört är att vi tagit fram en helt ny hu-
vudsaklig inriktning. Det är ett av våra viktigaste dokument till regionstämman och jag 
hoppas att du som deltar då sätter dig in i, tycker till om och inspireras av vårt förslag.

Ett annat viktigt beslut för den framtida verksamheten i Sensus Stockholm Gotland 
är att regionstyrelsen tecknat kontrakt på nyrenoverade lokaler i Medborgarhuset. Vi 
kommer åter att finnas och synas med vår verksamhet på en av Stockholms mest centra-
la platser och vi har bara börjat ana vilka möjligheter återflytten kan innebära.

För alla andra fantastiska verksamheter vi bedrivit tillsammans under 2018 och 2019 
finns ett axplock i denna verksamhetsberättelse. Läs och låt dig imponeras!

Personligen blir jag ständigt fascinerad av all den fantastiska och genomtänkta verk-
samhet vi bedriver och jag vill rikta ett stort tack till våra många ledare, anställda och 
förtroendevalda för det engagemang ni lägger ner varje dag.

Trots detta har jag bestämt mig för att lämna regionstyrelsen i Sensus Stockholm 
Gotland, i alla fall för denna gång. Det är med stor tacksamhet jag blickar tillbaka på de 
senaste femton åren, som jag varit med i styrelsen, och jag önskar alla er som finns kvar 
eller just inleder ert engagemang stort lycka till. Jag ser framtiden an med tillförsikt och 
hoppas att vi hörs och ses igen.

Varje besök jag gjort i Sensus Stockholm Gotlands verksamhet har erbjudit mig nya 
möten – möten som förändrat mig . Kom låt oss fortsätta att förändra världen!

Niklas Hedberg
Regionsordförande
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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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Sensus Stockholm Gotland omfattar 
Stockholms och Gotlands län. Tillsam-
mans med föreningar och organisatio-
ner vi samarbetar med skapar vi mötes-
platser för lärande och utveckling runt 
om i regionen. Vår verksamhet är öppen 
och tillgänglig för alla som vill vara med.

Det här gjorde  
vi bland annat »
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Vill vi vara goda?

DEN UTAMNANDE frågan diskute-
rades vid ett panelsamtal i Skärhol-
men i november 2019. Panelen be-
stod av Sebastian Selvén, teologie 
doktor, Malin Svensk Strindberg, 
kyrkoherde i Skärholmens försam-
ling och Mohammad Fazlhashe-
mi, professor i islamisk teologi och 
filosofi. 

Under kvällen samtalades det 
om vad godhet innebär inom islam, 
judendom och kristendom, var går 
gränser för godhet och om människ-
an i grunden är god. 

Kvällen arrangerades av Besa- 
gruppen, ett nätverk som samarbetar 
kring evenemang som vidgar per-
spektiv, fördjupar kunskap och som 
bjuder in till möten över religions- 
och kulturgränser.

Besa-gruppen består av Skär-
holmens församling, Röda korsets 
folkhögskola, Swedish Mekhteb, 
Skärholmens stadsdelsförvaltning, 
Stockholms stifts Centrum för reli-
gionsdialog och Sensus. 

SENSUS STOCKHOLM GOTLAND 
har cirka 3 300 ledare. Engagerade 
folkbildare som alla gör ett fantas-
tiskt jobb. 

Våra cirkelledare, medlemsor-
ganisationer och samarbetsför-
eningar får alla ta del av cirkel-
ledarutbildningar, tillgång till 
pedagogiska metoder, ämnes-
specifik påbyggnad, möjlighet 
att reflektera över sin roll inom 

Ett brett föreningsliv 
lägger grunden för demokratin

HOS SENSUS MÖTS många små och stora föreningar utifrån skilda bak-
grunder såsom trosuppfattningar, kulturell och etnisk bakgrund och 
konstnärliga intressen. Med folkbildningen som verktyg och med männ-
iskors likheter och olikheter som byggnadsmaterial blir folkbildningen 
som bäst! 

Sensus menar att bildning är förmågan att tolka, reflektera och sätta 
samman kunskap till ny kunskap. Tillsammans vill vi öka medvetenhe-
ten om hur det demokratiska samhället fungerar. 

Hos oss får föreningar stöd i sitt folkbildningsengagemang och kun-
skap i föreningsteknik, styrelsearbete, juridik med mera. 

I studiecirklar får alla komma till tals, bli respekterade och lyssnade 
på. Studiecirkelformen lämpar sig därför bra för att tillsammans utfors-
ka och reflektera över förutsättningar för demokrati. 

folkbildningen och verktyg för att 
administrera sin cirkel. 

Folk & Fest är en årlig mötes-
plats för ledare i alla delar av verk-
samheten. En kväll där ledare kan 
lära känna ledare i andra organi-
sationer och föreningar, inspireras 
av, och testa på olika typer av akti-
viteter och träffa alla oss som job-
bar på Sensus Stockholm Gotland. 

Folk & Fest – mötesplats för Sensusledare

Studiecirkel på gång i  

Algeriska föreningen i Stockholm.
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Interreligiöst fredsforum –  
för mötesplatser  
över religionsgränserna

INTERRELIGIÖST FREDSFORUM ÄR ett nätverk av 
personer, samfund och föreningar som vill verka för 
mötesplatser över religionsgränserna. I forumet ges 
möjlighet att mötas på lika villkor, lär känna och för-
stå varandra, bidra till fred, dialog och att ge en ny-
anserad bild av religiöst utövande. Sensus är en aktiv 
part i nätverket sedan starten. 

I februari 2019 arrangerades ett interreligiöst 
meditationsmaraton där deltagarna fick möjlighet 
att pröva meditationer utifrån judisk, hinduisk och 
buddhistisk tradition. Under året arrangerades även 
ett flertal tillfällen av Vandring för vänskap, tillfäl-
len som bjuder in till samtal kring fred och vänskap, 
att lära känna nya medmänniskor bortom etiketter i 
form av religion och andra grupptillhörigheter. 

Orättvist behandlad?  
Lugn, då kommer  
Super Love Woman
Superlove Woman är en film som tar upp 

situationer där personer med funktions- 

variationer har känt sig orättvist behandlade. 

Filmen är gjord av Medis 5 i samarbete med 

organisationerna PSONI från Polen och Play 

House från Nordirland. På Facebook har 

drygt 2 800 personer redan sett filmen.

Fools Gold – omtyckt  
musikfest på Södermalm
I SLUTET AV augusti 2019 arrangerades, för andra 
året i rad, endagsfestivalen Fools Gold i Tantolun-
den på Söder i Stockholm. Festivalen arrangerades 
för att uppmärksamma och hylla bra svensk musik 
med koppling till de oberoende skivbolagen i Sverige. 

Festivalen var gratis och lockade alla åldersgrup-
per, unga som äldre, till en spännande gemensam 
musikalisk upplevelse. På kvällen flyttade festivalen 
in på Debaser där bland annat den hyllade artisten 
ShitKid spelade. 

Sensus var medarrangör till denna gemytliga som-
marfest och bidrog med rådgivning, teknik och per-
sonal. Eftersom festivalen blivit en omtyckt succé har 
arbetet inför nästa års upplaga redan påbörjats. 
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Hello World 
Hello World är en ideell förening som 

vill göra digitalt skapande tillgängligt för 

alla, oavsett var en bor, vilka föräldrar en 

har eller tidigare erfarenheter av digitalt 

skapande.

Läs mer: helloworld.se

Gemensam syn på utveckling och  
lärande leder till nya samarbeten

Läxhjälpen 
Läxhjälpen är en icke vinstdrivande 

stiftelse som bedriver ett riktat och 

resultatfokuserat läxhjälpsprogram för 

elever som riskerar att inte klara skolan, 

så att de når gymnasiebehörighet med 

självförtroende inför framtiden. 

Läs mer: laxhjalpen.se

UNDER 2018 PÅBÖRJADE Sensus Stockholm Gotland samarbeten med 
Hello World och Läxhjälpen. Två ideella organisationer med liknande 
målgrupper och arbetssätt. Båda organisationerna arbetar med att öka 
möjligheterna för barn och unga att 
utvecklas på sina egna villkor, oav-
sett bakgrund. Vi delar folkbildning-
ens syn på lärande och är nu inne i 
en spännande utvecklingsfas tillsam-
mans med respektive organisation.

Hello World arbetar med att sprida intresse för digitalt skapande 
bland barn och unga. Det gör man bland annat genom att anordna läger 
och meetups. Hög tillgänglighet för alla är en bärande idé. 

Läxhjälpens vision är att alla ska växa upp med förutsättningar att 
klara skolan och forma sin egen framtid. Idén är att verka där det be-
hövs som mest, det vill säga i skolor där skolresultaten ligger under 
rikssnittet.

– Det har varit inspirerande att utveckla vår samverkan. Vi har sam-
syn kring vikten av inkludering, bildning och lärande när vi arbetar med 
vår olika uppgifter som organisationer. All samverkan och utveckling 
har den enskilde deltagarens behov i fokus, säger Berit Murley, en av 
Sensus medarbetare som varit delaktig i arbetet.

Sedan samarbetet startade har Sensus bidragit med ledarutveckling 
inom bland annat grupputveckling, diskriminering och folkbildningens 
pedagogik. Vi inom folkbildningen arbetar med bildning som stärker 
självförtroende och motivation till att vilja lära sig mer. Detta gäller för 
deltagaren, men också för ledaren. En viktig uppgift framöver blir därför 
att stärka ledarens roll.

Vartefter samarbetet fördjupas hittar vi fler synergier. Till exempel är 
det stora nätverk Sensus har tillgång till genom samarbete med fören-
ingar på olika platser och med olika fokus en viktig kanal för att nå de 
målgrupper Hello World och Läxhjälpen arbeter med.

"Vi har samsyn kring vikten av in-
kludering, bildning och lärande."

Berit Murley, medarbetare  

Sensus Stockholm Gotland
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VARTANNAT ÅR SAMLAS scouter från hela Sverige för 
att delta i scouternas årsmöte, demokratijamboree. 
2018 var det dags igen, denna gång i Karlstad. 

Inför demokratijamboreen tog scouterna i Stock-
holm kontakt med Sensus Stockholm Gotland för att 
diskutera vad vi tillsammans kunde göra för att öka 
kompetensen kring hur ett årsmöte, och då specifikt 
scouternas demokratijamboree, går till. 

Till varje demokratijamboree får varje lokal scout-
kår skicka ett eller flera ombud som delegater för 
att tillsammans med scouter från resten av landet 
fatta beslut. Som naturligt är i en ungdomsrörelse är 
många av dem unga. 2018 var nära hälften av delega-
terna på årsmötet där för första gången. Därför tog vi 
tillsammans med scouterna fram en kurs där per-
sonal från både scouterna och Sensus gick igenom 
hela processen som ett årsmöte är, specialanpassat 
för just scouter och scouternas demokratijamboree. 

Verksamhetsutvecklare från Sensus träffade utveck-
lingskonsulenter från scouterna för att detaljplanera 
och se hur kursen skulle läggas upp och vilka som var 
målgruppen.

När kursen sedan hölls var det i ett fullsatt rum 
på Sensus Stockholm. Där diskuterades motioner, 
propositioner, voteringar och ordningsfrågor och vad 
det egentligen betyder. Att lära sig alla de ord som 
används under ett årsmöte och vad de betyder är en 
av sakerna som är viktigt för att öka kunskapen för de 
som inte tidigare varit på ett årsmöte och samtidigt 
stärka dem i deras roll som delegater så att de vågar 
ta plats i ett fullsatt mötesrum med 2000 deltagare 
eller på påverkanstorget som scouterna använder un-
der stor del av sina årsmöten.

Samma kurs gjordes sedan även som snabbkurser 
på plats kvällen före årsmötet, men då med personal 
från Sensus kontor runt om i landet. 

Scouter rustas för demokratijamboree
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RUNT OM I SVERIGES kyrkor finns orglar. Detta im-
ponerande instrument sammansatt av individuella 
pipor, flera klaviatur med tangenter för fingrarna och 
ett klaviatur som ska hanteras med fötterna. 

Med åren sjunker antalet musiker som behärskar 
”instrumentens drottning”. Församlingarnas kyrko-
musiker har ett viktigt uppdrag att sprida inspiration 
och kunskap kring instrumentet så att orgelmusiken 
kan fortsätta ljuda i våra kyrkorum även i framtiden. 
Detta sker genom enskild undervisning, orgelvisning-
ar, nätverk för orgelpedagoger, prova-på-dagar med 
mera. Sensus är en aktiv samarbetspart i detta arbete.

Under fyra dagar i september 2019 gick någ-
ra kyrkomusiker i Stockholm ihop och arrangerade 
OrganSpace – en internationell orgelfestival. Sensus 
Stockholm Gotland var en av medarrangörerna. 

Under festivalen gav internationellt erkända mu-
siker från olika länder konserter på de magnifika in-
strument som finns runtom i Stockholms kyrkor. Det 

gavs även konserter på den gamla Skandiaorgeln som 
numera står nere i reaktorhallen på Kungliga Teknis-
ka Högskolan, samt på stadshusorgeln i Blå Hallen. 
Parallellt med konsertprogrammet erbjöds under da-
gen mästarklasser för organister, orgelvisningar, en 
inspirationsdag för barn och ett orgelläger på Kungli-
ga Musikhögskolan för ungdomar 16 - 25 år.

OrganSpace – en internationell festival med orgeln i centrum

Regnbågsnyckeln för  
en mer inkluderande kyrka

REGNBÅGSNYCKELN ÄR EN processmodell som syftar till att skapa en mer inklude-
rande och trygg kyrka för hbtq-personer och andra. Sensus och EKHO, ekumeniska 
grupperna för kristna hbtq-personer, har tillsammans med Svenska kyrkan tagit fram 
modellen som ska ge samtliga medarbetare och förtroendevalda i församlingarna en 
grundläggande kompetens i hbtq-frågor och inkludering samt möjlighet att samtala 
om bemötande, normer och mänskliga rättigheter. 

Sedan 2018 erbjuds Regnbågsnyckeln till alla församlingar. Hela processen tar 
minst sex månader och innebär att alla anställda och förtroendevalda deltar i en stu-
diecirkel. Därefter ska en mångfaldsvision tas fram. Målet är att skapa en församling 
som aktivt och systematiskt arbetar för mångfald och öppenhet. 

Sensus Stockholm Gotland finns under 2019 med i fyra församlingar som processledare.

Föräldrars delaktighet i lärandet
EN VIKTIG PARAMETER för barn och ungas möjligheter att, 
oberoende av familjebakgrund, ta till sig skolundervis-
ningen är ett starkt engagemang från sina föräldrar.

Sensus når via våra medlemsorganisationer och sam-
arbetsföreningar alla områden i Storstockholm oavsett 
socioekonomiska förutsättningar, etnisk och kulturell 
bakgrund. Genom regeringens särskilda satsning på 
föräldrars delaktighet i lärandet som pågick under 2018 
nådde vi 352 deltagare. 
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Föreställningen RE… handlar om diskriminering och är ett lyckat 
samarbete mellan Teater Surra, Medis 5 och Antidiskriminerings-
byrån Stockholm Norr. Alla är olika verksamheter inom Sensus 
Stockholm Gotland och samarbetet är ett bra exempel på det rät-
tighetsbaserade förhållningssätt Sensus arbetar utifrån. 

RE... – en föreställning  
om diskriminering

Rolf Hendil-Forssell, Erik Nordlund (bilden) 

och Ulrika Gustafsson medverkar i RE...
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Rolf Hendil-Forssell,  

skådespelare Teater Surra

TEATERFÖRESTÄLLNINGEN RE… 
handlar om diskriminering i olika 
sammanhang i samhället. Att vara 
kvinna, att se annorlunda ut, att 
utöva en religion, att vara en per-
son med funktionsvariation, din 
sexuella läggning, hur gammal du 
är – allt detta kan vara anledning 
till att du blir diskriminerad.

RE… har vuxit fram som ett 
samarbete mellan Teater Surra 
och flera olika verksamheter och 
enskilda medarbetare på Sensus 
Stockholm, där alla i sin verksam-
het på ett eller annat sätt har kopp-
lingar till diskrimineringsfrågor.

Teater Surras regissör Adolfo 
Celis kom på idén om teaterföre-
ställningen efter att ha jobbat med 
människorättsfrågor i många år.

– Under åren har frågan kom-
mit upp om jag kan göra något 
sceniskt på temat mänskliga rät-
tigheter och i kombination med 
att jag sett ett behov av att infor-
mera om diskriminering genom en 
kulturell kanal så kändes det som 
att det var dags! Jag pratade med 
skådisarna och de gillade idén, be-
rättar Adolfo.

Inför föreställningen RE… har 
Annika Heikkinen på Antidiskrimi-
neringsbyrån Stockholm Norr sam-
arbetat med Teater Surra. Bland 
annat har hon hållit föreläsningar 
och workshops för skådespelarna 
om diskrimineringsgrunderna. 

– Vi träffades ganska många 
gånger och pratade bland annat 
om normer, om hur de kan vara 
både inkluderande och exklu-
derande. Jag berättade om vad 
diskrimineringslagen säger och 
vilka diskrimineringsgrunder som 
finns, berättar Annika.

Utifrån kunskaperna teater-
gruppen fick under förberedelse-

arbetet har gruppen improviserat 
fram scener, där varje scen utgår 
från en diskrimineringsgrund. 
Scenerna är påhittade men grun-
dar sig i verkliga händelser.

– Det är najs! Det är en fantas-
tisk pjäs! Jag har lärt mig mer om 
diskriminering. Man lär sig att 
hantera frågor som handlar om 
funktionsvariationer, religion och 
sexualitet till exempel, säger Ul-
rika Gustafsson, skådespelare på 
Teater Surra.

Pjäsen är gjord för att infor-
mera på ett både humoristiskt och 
seriöst sätt om vad som är diskri-
minering, men också vad som inte 
är diskriminering. 

Antidiskrimineringsbyrån 
Stockholm Norr som drivs av Sen-
sus Stockholm, har som en av sina 
viktigaste uppgifter att utbilda och 
sprida kunskap kring diskrimine-
ringsfrågor. Efter att föreställning-
en RE... blivit färdig har samarbe-
tet fortsatt genom att Teater Surra 
och antidiskrimineringsbyrån till-
sammans åkt runt på olika utbild-
ningsuppdrag. 

– Föreställningen spelas med 
en kort inledande miniföreläsning 
av antidiskrimineringsbyrån, där 
vi pratar om vad diskriminering är 
och om möjligheten att ta hjälp av 

Teater Surra och Medis 5 
Medis 5 är en daglig kulturverksamhet 

för personer med lindriga intellektuella 

funktionsvariationer. På Medis 5 arbetar 

skådespelare, musiker, fotografer, konst-

närer, formgivare och filmare. Medis 5 är 

en verksamhet som bygger på människ-

ors kreativitet och kraft och där det egna 

uttrycket står i fokus.

 Teater Surra är en del av Medis 5. Tea-

ter Surra består av fyra skådespelare och 

en regissör. Gruppen turnerar över hela 

landet med sina egna föreställningar.

Mer om föreställningen: teatersurra.se

"Det är en viktig föreställning, 
där folk blir upplysta om olika 
former av diskriminering. Min 
favoritscen är den med byggarbe-
taren som är smygrasist. Det är 
kul att spela ond "

en byrå. Resultatet av samarbetet 
med Teater Surra blev riktigt bra. 
Det kan lätt bli alltför teoretiskt 
att prata diskrimineringslag. Tea-
ter Surras pjäs levandegör det hela 
på bra sätt. En bra kombination, 
helt enkelt, avslutar Annika.

Föreställningen har bland an-
nat spelats för Svenska kyrkan, 
Sensus medlemsorganisationer, 
gymnasieskolor i Stockholmsom-
rådet, för folkhögskolor och för 
allmänheten. 
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I SLUTET AV 2019 påbörjade Sensus Stockholm ett 
samarbete med musikföreningen Melodybox. Fören-
ingen driver en lokal vid Telefonplan och verkar för 
att bredda, stärka och samla den oberoende unga mu-
sikscenen som finns i Stockholm.  

Som en del i vårt samarbete har vi tillsammans 
startat upp ungdomsklubben Y. Klubben riktar sig till 
ungdomar mellan 14 och 21 år och äger rum i slutet 
av varje månad. 

Ungdomarna själva har en bokningsgrupp där de 
väljer vilka akter som ska spela. Bokningsgruppen får 
stöd och rådgivning av oss på Sensus men står själva 

för planeringen och upplägg av kvällen. Genom att 
medverka i bokningsgruppen får ungdomarna en bra 
möjlighet att lära sig processen att arrangera, hantera 
bokningar och genomföra evenemang.

Vi arbetar med ett jämställdhetsfokus. Genom det 
här projektet ger vi plats till unga kvinnor som vill 
utvecklas inom live-produktion. Vi har därför valt att 
arbeta med kvinnliga ljudtekniker och praktikanter 
som får följa dessa. 

Ungdomsklubben är drogfri och vi hoppas att den 
ska utvecklas vidare till en positiv samlingsplats för 
Stockholms unga musikintresserade. 

Ny scen för unga oberoende musiker

Medeltidens kvinnor i fokus
MEDELTIDSVECKAN I VISBY är landets största historiska festival och en 
naturlig mötesplats för alla med historie- och hantverksintresse. I sam-
band med Medeltidsveckan arrangerar Sensus kurser, konserter och fö-
reläsningsserier. 
Ett uppskattat exempel från 2019 var föreläsningsserien Tre kvinnor 
klockan tre, där kvinnohistorikern Idun Vinterros belyste medeltiden ur 
ett kvinnoperspektiv. Under veckan berättades historien om femton be-
tydande medeltida kvinnor.
I samarbete med Kapitelhusgården arrangerades också kurser i olika 
medeltida hantverkstekniker. De intresserade kunde lära sig mer om allt 
från gräskorgsflätning och smide till vikingatida hårflätning.
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– JAG HÖR TILL DE lyckligt lottade personer, som fått ta del av er kurs-
verksamhet. Jag är gammal och synskadad. Er datakurs är en fantastisk 
ljusstråle i en allt mer mörknande värld, skriver Gun Åkerman i ett mejl 
till Sensus Stockholm Gotland.

Gun är en av deltagarna på Kreativt center, en öppen verksamhet för 
vuxna med synnedsättning som Sensus Stockholm Gotland bedriver på 
uppdrag av Södermalms stadsdelsnämnd sedan hösten 2000.

Idén med verksamheten är att ge alla möjlighet att delta i aktivite-
ter och utveckla intressen utifrån egna förutsättningar. Varje vecka året 
runt möts cirka 80 deltagare för att utvecklas inom olika ämnen.

Kreativt center erbjuder cirklar 
i keramik, Levande verkstad, luf-
farslöjd, körsång, musikensemble, 
röstteknik, läsecirkel, språkträning 
i svenska, engelska, spanska, data, 
yoga, qigong, tai chi och dans för att 
nämna några.

– E-post är perfekt för mig, 
men utan det stöd som kursen ger, 
skulle det nog inte fungera. Min lärare och alla annan personal jag 
kommer i kontakt med är vänliga, tålmodiga, kunniga och helt under-
bara. Bra gjort av er att kunna driva en verksamhet, som kan ge även 
en nittioåring så mycket mer livsglädje och livsvärde, avslutar Gun 
Åkerman sitt mejl.

"Bra gjort av er att kunna driva 
en verksamhet, som kan ge även 
en nittioåring så mycket mer 
livsglädje och livsvärde."

Kape yeel spelar på klubb Y som 

äger rum på Melodybox i slutet av 

varje månad.

Kreativt center – en daglig verksamhet 
som skapar sammanhang

Gun Åkerman, deltagare på 

Kreativt centers datacirkel
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Kyrkorna nätverkar  
om migration och integration
RUNTOM I LANDET pågår ett viktigt arbete av volontä-
rer och anställda i olika kyrkor med asylsökande och 
nyanlända. Det handlar bland annat om språkcaféer, 
kurser i svenska och samhällskunskap samt praktisk 
handledning i kontakt med myndigheter.

Varje år bjuder Sveriges kristna råd, kyrkorna 
tillsammans, in till nätverksdagar kring migration 
och integration – för alla som är engagerade i dessa 
frågor. De senaste åren har nätverksdagarna arrange-
rats i april och ägt rum i Immanuelskyrkan i centrala 
Stockholm. Sensus Stockholm Gotland har haft upp-
draget att projektleda.

Under dagarna samlas cirka 150 eldsjälar från hela 
landet för att lära, inspireras, nätverka och dela er-
farenheter.

Daphne Bouteillet-Paquet från ECRE 

(European Council on Refugees and Exi-

les), var en av huvudtalarna vid 2019 års 

nätverksdagar.

SENSUS ÄR EN folkbildningsaktör som bidrar till mötesplatser och mervär-
den som verkar för en helhetssyn kring långsiktig och bärkraftig hållbarhet.

Under 2019 har vi fokuserat Sensus hållbarhetsarbete utifrån de Glo-
bala hållbarhetsmålen, Agenda 2030. 

Vi har bland annat arrangerat ut-
bildningsinsatser i Källan råd- och 
stödcenter i Flemingsberg och Fisk-
sätra, där deltagare och personal dis-
kuterade och reflekterade över hur vi 
tillsammans kan tänka miljövänligt.

Vi har även erbjudit församlingar och Stockholms stift processled-
ning i metoden Väsentlighetsanalys Globala målen för att ge vägledning i 
hur de globala målen kan användas som plattform och integreras i arbe-
tet med hållbar utveckling, i verksamheter, kommunikation och i dialog 
med besökare och aktiva inom organisationen. 

"Sensus är en folkbildningsaktör 
som med ett aktivt hållbarhets-
arbete gör skillnad i samhället."

Långsiktig och bärkraftig hållbarhet

Ur Sensus identitet.
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Antidiskrimineringsfrågor  
i fokus på Stockholm Pride 2019
EN VIKTIG UPPGIFT för Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norr är att 
sprida kunskap om diskrimineringsfrågor. Inför och under Stockholm 
Pride 2019 medverkade byrån på fler sätt.

Inför Stockholm Pride genomgick samtliga volontärer en digital utbild-
ning med fokus på diskrimineringslagen och inkluderande bemötande. 

Under Pride-veckan anordnades två seminarier. Det ena, som sam-
arrangerades med Stockholms stift, var ett samtal med avgående biskop 
Eva Brunne. Det andra seminariet behandlade diskrimineringslagen 
med fokus på hbtq. Under hela Pride-veckan hade även Antidiskrimine-
ringsbyrån Stockholm Norr öppen mottagning för rådgivning och infor-
mationsbord i Pride House.

Antidiskrimineringsbyrån  

Stockholm Norr

Antidiskrimineringsbyrån Stockholm 

Norr arbetar för människors rätt att inte 

bli diskriminerade. Byråns uppgift är att 

verka för människors lika rättigheter och 

möjligheter i samhället genom att utbilda, 

informera och samverka i diskrimine-

ringsfrågor.

Antidiskrimineringsbyrån Stockholm 

Norr startades 2018 och drivs med stöd 

av Myndigheten för ungdoms- civilsam-

hällesfrågor, MUCF. Sensus Stockholm 

Gotland är huvudman för byrån.

Livsviktiga  
samtal i foajén
EXISTENTIELLA FRÅGOR engage-
rar. Det blir tydligt de kvällar det är 
Samtal i foajén på Almedalsbiblio-
teket i Visby. Samtalskvällarna tar 
upp angelägna livsfrågor är myck-
et välbesökta. Årets tema 2019 var 
Livsviktigt.

En viktig tanke är att kvällarna 
ska vara öppna för alla. Därför är 
det ingen entréavgift. Fokus ligger 
på samtalet mellan gäst, samtalsle-
dare och publik. Kvällarna ramas 
in av musik som gästen har valt 
och som framförs live. 

Samtal i foajén är ett samarbe-
te mellan Sensus, studieförbundet 
Bilda, S:t Lukas på Gotland och 
Almedalsbiblioteket. 

Samtal i foajén är en föreläsningsserie i Almedalsbibliotekets foajé,  

med livsnära samtal i fokus. Samtalet varvas med musik.

Hur gick det till när freds-

nationen Sverige blev en 

av de största vapenexpor-

törerna per capita? Hör 

Linda Åkerström från 

Svenska Freds- och skilje-

domsföreningen berätta 

om den svenska vapen-

exporten.

Hur ser exporten ut idag? Hur ser argumenten 

för och emot en export? Linda Åkerströms bok 

Den svenska vapenexporten kom ut i upp-

daterad nyutgåva i höstas. Den samlar bred 

kunskap om den svenska vapenexporten på 

ett tillgängligt sätt: från den historiska bak-

grunden till dagens politiska debatt om Jemen, 

Saudiarabien, feministisk utrikespolitik och 

korruptionsaffärer. 

Domprost Mats Hermansson leder samtalet 

efter föreläsningen. Musik: Julia Wesberg.

TID: 4 MARS KL 19.30

PLATS: ALMEDALSBIBLIOTEKETS FOAJÉ

FRI ENTRÉ. 

CAFÉET HÅLLER ÖPPET FÖRE SAMTALET

Den svenska vapenexportenSAMTAL I FOAJÉN:
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I en tid när det mesta med 
Mellanöstern förknippas 

med problem och konflik-
ter snörde Kristina Paltén 

på sig löparskorna och 
sprang genom Iran, en 

sträcka på 1840 kilometer. 
Syftet var att utmana sina 

egna fördomar och att 
verka för en värld av tillit. 

Kristina Paltén är äventyrare, ultralöpare, före-
dragshållare, coach och författare. Hör henne 
samtala med Magnus Ihreskog om mod, att 
förverkliga sina drömmar, våga göra det annor-
lunda och viljan och förmågan att påverka sin 
omvärld. Vad har jag för val och ansvar i det 
samhälle jag lever i?

Musik: Jenny Bergfoth och Rune Gardell.

TID: 20 MAJ KL 19.30
PLATS: ALMEDALSBIBLIOTEKETS FOAJÉ
FRI ENTRÉ. 
CAFÉET HÅLLER ÖPPET FÖRE SAMTALET

Ensam genom Iran - 184 mil av tillit

SAMTAL I FOAJÉN:

FOTO:  SOROUSH MOR SHEDIAN

Samtal i foajén är en föreläsningsserie i Almedalsbibliotekets foajé,  
med livsnära samtal i fokus. Samtalet varvas med musik.

Stå upp! Acceptera läget!

SAMTAL I FOAJÉN:

FOTO:  SOROUSH MOR SHEDIAN

Samtal i foajén är en föreläsningsserie i Almedalsbibliotekets foajé,  
med livsnära samtal i fokus. Samtalet varvas med musik.

Ett samtal om bemötande, fördomar och hur man förhåller sig till sig själv och om-världen. Den här gången gästar 
Johan Seige, 

stå upp-komiker
och rockmusiker.Möt Johan i ett samtal 

med Lars Bäckman.

På Gotland är Johan Seige känd för att ha startat en Stand Up-klubb, i Västerås är han känd som rockmusiker. Sedan 20 år tillbaka är Johan blind, vilket får många att tro att de måste tala tydligt och starkt till honom för att han ska förstå. Han vänder fördomar och avväpnar med sin humor och sin musik. Johan själv står för musiken. 
Välkommen!

TID: 23 SEPTEMBER KL 19.30PLATS: ALMEDALSBIBLIOTEKETS FOAJÉFRI ENTRÉ. 
CAFÉET HÅLLER ÖPPET FÖRE SAMTALET
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Fakta om Sensus Stockholm Gotland

Sensus Stockholm Gotland bedriver folkbildnings-
verksamhet i kommunerna i Stockholms och Gotlands 
län. Tillsammans med föreningar och organisationer 
vi samarbetar med skapar vi mötesplatser för lärande 
och utveckling runt om i regionen. 
 Vår organisation består av sex hemgrupper, Liv och 
tro, Rättigheter och demokrati, Kultur och delaktighet, 
Musik och studio, Medis 5 samt Stab och resurs. 

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

Sverige och Finland
• RFHL, Riksförbundet för Rättigheter, 

Frigörelse, Hälsa och Likabehandling
• Sveriges Konstföreningar
• Svenska 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

Sensus Stockholm Gotland bedriver 
verksamhet i 26 av de 27 kommuner 
som regionen omfattar.

VERKSAMHETER
• Folkbildningsverksamhet tillsammans med 

medlemsorganisationer och samarbets-
parter

• Medis 5, daglig verksamhet med fokus kultur
• Kreativt center, daglig verksamhet för 

personer med synnedsättning
• Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norr
• Hållbart arbetsliv, kompetensutveckling 

inom arbetsmiljö

SENSUS  
STOCKHOLM  
GOTLAND

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

• Niklas Hedberg, ordförande
• Jerry Adbo, vice ordförande
• Elena Luckey
• Fredrika Sandell
• Kajsa Wiktorin
• Magnus Blombergsson
• Marjo Nieminen
• Mats Hermansson
• Sofia Lilja
• Vladan Boskovic
• Yasri Khan
• Johan Sigerud,  

personalrepresentant
• Linnéa Jonsson,  

personalrepresentant suppleant

REGIONKONTOR
Torkel Knutssonsgatan 39

118 49 Stockholm

REGIONCHEF
Mia Korsgren

KONTOR OCH  

VERKSAMHETSLOKALER
Stockholm, Norrtälje, Visby

MUSIKHUS
• Sensus Wallingatan,  

Stockholm
• Annorlunda musikskola, 

Sollentuna
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Sensus studieförbund har 32 
nationella medlemsorganisatio-
ner. Sensus Stockholm Gotland 
har utöver dem fler regionala 
medlemsorganisationer och 
samarbetsparter.

84 % av verksamheten sker i 
samarbete med en medlems-
organisation eller samarbets-
part. 

Sensus Stockholm Gotlands yngsta och äldsta cirkelledare.  
Totalt är 3 272 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.

De tre största medlemsorga-
nisationer i Sensus Stockholm 
Gotland räknat i antal studie-
timmar.

32

432 695

22
 20

5 Ella 15 och Carl-Axel 95

SAMARBETEN

VERKSAMHET

DELTAGARE OCH LEDARE

22 %

42 %

17 %

19 %

Studiecirklar Annan  
folkbildnings- 
verksamhet

Kultur- 
program

58 % 26 % 16 %

Fördelning av verksamhet 2019.

Antal kulturprogram i Sensus 
Stockholm Gotland 2019. Det 
kan exempelvis vara föreläsning-
ar, konserter eller utställningar.

Sensus Stockholm Gotland 
genomförde 12 690 arrange-
mang under 2019. Det blir 35 
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 Stockholm 
Gotland 538 326 deltagare 
under 2019. Om en fördelar dem 
jämt över året blir 1 475 deltagare 
per dag.

7 86735 arrangemang/dag +4 % 1 475 deltagare/dag

Sensus Stockholm Gotland i siffror
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84  %

Antal studietimmar 2019 tillsam-
mans med samarbetsparter 
utöver medlemsorganisationer. 

21
6 3

591. Svenska kyrkan
2. Scouterna
3. Mandeiska  
 trossamfundet

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

100 %
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Sensus studieförbund Stockholm Gotland
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