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V

”När vi blickar tillbaka på 
året är vi mycket stolta över 
vårt folkbildningsarbete men 
även över hur vi formerat oss 
med fokus på verksamheten”

erksamhetsåret 2019 har för Sensus Svealand varit positivt och fram-
gångsrikt. När vi blickar tillbaka på året är vi mycket stolta över vårt folk-
bildningsarbete men även över hur vi formerat oss med fokus på verksam-
heten för de vi är till för – våra medlemsorganisationer, samarbetsparter och 

deltagare. I vår huvudsakliga inriktning har Sensus identitet varit en tydlig vägledning i 
arbetet. Nu kan vi med glädje konstatera att vi stärkt våra relationer och våra verksam-
heter till bl a våra största medlemsorganisationer Svenska kyrkan och Scouterna.   

Inriktningen har varit att utveckla studiecirkel- och kulturverksamheten så att den att-
raherar våra medlems- och samverkansparters behov och deras grundläggande förut-
sättningar. Regionstyrelsen har i 
verksamhetsplanen för året pekat 
ut just det arbetet som ett viktigt 
mål. En hel del har genomförts, 
men fortfarande behövs ytterliga-
re insatser. 

Lyckas vi utöka samarbetet med 
våra organisationer kommer Sen-
sus att växa, både i verksamhet 
och i styrka. Men samtidigt står vi också med stora utmaningar då året präglats av mins-
kade bidrag och krav på omfattande förändringar. Lokaler har sagts upp och tjänster har 
vakantsatts.

Över 60 kommuner i landet har helt tagit bort bidragen till studieförbunden. Regioner 
och övriga skär ner eller fryser bidragen. Det skapar en moment 22-situation, då vi sam-
tidigt ökar folkbildningsverksamheten, helt enligt ambitionen om ökat samhällsengage-
mang, samtidigt som det sker nedskärningar i bidragen. På sikt skapar det en ohållbar 
ekonomisk situation.
 
Den stora frågan för närvarande är om vi överhuvudtaget kan skapa kultur och folkbild-
ning i de kommuner som avskaffar sitt ekonomiska stöd? I den frågan måste den sam-
lade folkbildningsverksamheten agera. Vi får inte glömma att folkbildning i samarbete 
med föreningslivet är den största kultur- och bildningsverksamheten i Sverige.

Utan engagerade och utvecklingsorienterade medarbetare skulle Sensus Svealand inte 
kunnat redovisa en mindre volymökning och ett positivt bokslut. 

Vi kan lämna en årsredovisning för 2019 som redovisar ett positivt resultat trots bekym-
mersamma förutsättningar. Därmed vill vi avslutningsvis tacka alla samarbetsparter, 
medlemsorganisationer, medarbetare med flera för ett mycket gott arbete under året.

Bo Anderson      Sven Dahlkvist
Regionordförande     Regionchef 



Sensus Svealand Verksamheten 2019 54 Sensus Svealand Verksamheten 2019

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 Sveland omfattar Gävleborgs, 
Dalarnas, Uppsala, Södermanlands, 
Västmanlands och Örebro län som to-
talt består av 64 kommuner. Tillsam-
mans med föreningar och organisa-
tioner vi samarbetar med skapar vi 
mötesplatser 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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Makalösa föräldrar

DET ÖVERGRIPANDE MÅLET för Sveriges Makalösa Föräldrar är att sär-
levande föräldrar och deras barn ska ha goda förutsättningar i samhället 
och att barnen har rätt till sina föräldrar. De arbetar förebyggande för 
vårdnadsfred och en god kommunikation mellan föräldrar och barn. Ge-
nom lokalföreningar och lokala familjenätverk vill föreningen erbjuda 
meningsfull aktiviteter för makalösa föräldrar och deras barn samt vara 
ett forum där föräldrar kan utbyta erfarenheter och ge stöd till varandra.

Under 2019 stöttade Sensus Sveriges Makalösa föräldrar i arbetet 
med att starta upp en lokalförening i Uppsala. Tillsammans med fören-
ingens nationella kansli bjöd vi in till en informationsträff i början av 
året och stöttade sedan medlemmarna i arbetet med att starta en lokal 
förening med styrelse. Lokalföreningen har under året haft en studie-
cirkel med träffar för föreningens medlemmar, ensamstående föräldrar 
samt deras barn, i Sensus lokaler i Uppsala.

Konstbildning på nätet

Anti-aging för rösten
ANTI-AGING FÖR RÖSTEN är ett 
sångpedagogiskt koncept vars 
syfte är att utveckla rösten genom 
hela livet. Via kroppsträning, tal 
och sångövningar lär man sig att 
behålla och till och med förbättra 
kvaliteten på rösten. 

Sensus ger kurser för enskilda 
körsångare men också en särskild 
kurs för körledare: Sångmetodik 
för körledare - Anti-aging för rös-
ten. Dels är den ledarutveckling 
för våra många körledare, dels är 
det ett sätt att sprida konceptet 
Anti-aging till fler körsångare. 

Under 2019 har Sensus Svea-
land genomfört två kurser för 
körledare,  vilket gör att konceptet 
kommer mer än 50 körer till godo. 
25 körledare har utvecklats i sin 
roll, inte minst genom det erfaren-
hetsutbyte de får genom att träffas 
på kurserna. De allra flesta körle-
dare och körer det berör kommer 
från Svenska kyrkan.

TILLSAMMANS MED Sveriges 
konstföreningar Gävleborg er-
bjuder Sensus nätbaserade stu-
diecirklar i konsthistoria för alla 
konstföreningar i Sverige anslut-
na till Sveriges konstföreningar. 
Cirklarna består av filmade före-
läsningar. Gruppen träffas i sitt 
lokala sammanhang och tittar på 
filmerna tillsammans och samtalar 
kring föreläsningarna. När en ny 
kurs tas fram erbjuds möjlighet att 
delta på plats i Gävle, där föreläs-
ningarna filmas. 

Målet var ursprungligen att 
underlätta konstbildningen i Gäv-
leborg och möjliggöra detta oav-
sett var i regionen man bor. Men 
kurserna har välkomnats även av 
andra distrikt och enskilda fören-
ingar anslutna till Sveriges Konst-

föreningar. Under ett antal år har 
ett stort kursutbud skapats som 
finns tillgängligt via Sensus hem-
sida. Det finns kurser om svensk 
och internationell bildkonst, ar-
kitektur, design, samt tematiska 
kurser om bl.a. kvinnor i konsten. 
Dessa har nått flera hundra med-
lemmar i olika konstföreningar. 

Under 2019 har vi tagit fram 
en ny kurs, Den moderna form-

givningens historia med Jan O 
M Karlsson, universitetslektor i 
konstvetenskap som föreläsare.

– Det gäng här i Söderhamn 
som deltagit i studiecirkeln är oer-
hört entusiastiska, säger cirkelle-
daren Anders Norén, som även är 
ordförande i Gävleborgs konstför-
eningar. Intressant ämne, bra före-
läsare och just studiecirkelformen 
passar oss väldigt bra! 
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Södra staden sjunger 
– Sensus och Gottsunda församling i samverkan

”Musik och sång är en viktig kontakt-
yta där församlingen kan möta de som 
bor i området med både konsertverksam-
het och grupper som träffas varje vecka.”

SEDAN ETT PAR ÅR samverkar 
Sensus och Gottsunda församling 
i ett ambitiöst utvecklingsprogram 
för körerna. Musik och sång är en 
viktig kontaktyta där församling-
en kan möta de som bor i området 
med både konsertverksamhet och 
grupper som träffas varje vecka. 

Ledarna tar också hänsyn till områdenas speciella behov, t ex hämtar körle-
darna barnen på det närliggande fritidshemmet för att underlätta för föräld-
rarna.

Under 2019 har en välbesökt kördag, under ledning av församlingens egna 
musiker och gästande Anders Nyberg med musiker, genomförts med en 
fantastisk och medryckande konsert som avslutning. Genom Sensus kunde 
inbjudan spridas utanför församlingens gränser vilket resulterade i deltaga-
re från både Stockholm och Norduppland.

Södra staden sjunger är också en webbplats där Sensus anmälningssystem 
används. Här finns information om alla körer samt anmälningslänkar. Led-
arna har e-lista vilket underlättar administrationen för grupperna och ger 
ledarna mer tid och kraft till det pedagogiska arbetet. – Det här räddade mej 
från 150 separata mail med anmälningar till körerna, utbrister Ulrika, orga-
nist i församlingen.
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I LIVETS MITT ÄR ETT samarbete mellan Sensus och 
församlingar i Svenska kyrkan som bland annat resul-
terat i ett tryckt material samt en digital inspelning.

Under 2019 arbetades det med ett nytt studiema-
terial tänkt att inspirera i församlingsarbetet: ny-
skrivna sånger och texter som bygger på erfarenheter 
av livet och tron hos Jenny Nordström, kyrkomusiker 
och Anders Lennartsson, präst. Det finns ett nutida 
språk och tonspråk i sångerna, allt för att främja till-
gängligheten. Till detta finns en studiehandledning 
med referenser till bibeltexter för att ge en god grund 
till reflektion och fördjupning kring livets frågor.

Jenny och Anders har musicerat och skrivit till-
sammans sedan 2009 och detta material blev som ett 
slags ”10-årsjubileum”. Tack vare ett gott samarbe-
te mellan flera medarbetare i Sensus gavs Jenny och 
Anders möjlighet att få publicera både tryckt och di-
gitalt material: ett tryckt studiehäfte med noter och 
handledning samt en professionell inspelning med 
flertalet av sångerna (som kan erhållas på diverse di-
gitala plattformar)

DEN 11 MAJ TRÄFFADES ledare och 14 deltagare vid 
Högbo bruk (Sandvikens kommun) för en tredagars 
kurs arrangerad av Sandvikens pastorat, Pilgrimsnät-
verket i Gästrikland, Uppsala stift och Sensus. Inbju-
dan och målgrupp var riktad till anställda och volon-
tärer i församling, men även öppen för den med ett 
allmänt intresse i ämnet. 

Kursen gav fördjupning i den kristna pilgrimstan-
ken och redskap för att kunna leda pilgrimsvandring-
ar, för den som redan var eller för den som ville bli 
rustad ledare. Kurshelgen blev uppskattad; med både 
teori och praktik, om pilgrimshistoria och teologi. 

I livets mitt 

Om praktiska saker att tänka på. 
Som ledare av själva kursen kom pilgrimspräs-

ten Hans Erik Lindström, skapare av Nordens första 
pilgrimscentrum i Vadstena och upphovsman till 
pilgrimens sju nyckelord. Ledare kom också från pil-
grimsnätverket i Gästrikland/Uppsala stift: prästen 
Rickard Borgenback och diakonen Elenor Kallberg. 
Programmet hade spännvidd och dagarna hade för-
utom det som redan nämnts ovan, innehåll som te-
matiska vandringar och seminarium kring framtids-
scenarion. Login vid Högbo bruks vandrarhem och 
traktens fina utomhusmiljö uppskattades mycket. 

Pilgrimsledarkurs  
– att kunna leda andra
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I GÄVLE HAR evenemanget Juljam varit en tradition under sex år. De första 
tre åren har detta arrangerats av Gefle Hårdrocksklubb, men efter tre år 
kände dem att de behövde hjälp med bland annat planering och logistik. De 
sträckte då ut en hand till Sensus varpå ett samarbete inleddes. Sensus har 
stått för det mesta av planeringen, som indelning av band, kontakten med 
deltagarna samt logistiken med ljud och scen. 

Vad är det då som lockar med Juljam? Jo, det är en kväll där musiker, 
såväl etablerade som på hobby-nivå, möts på en professionell scen helt ove-
tandes om vilka de ska spela med. Inför denna kväll har de anmälda delta-
garna enbart fått reda på vilken eller vilka låtar som ska spelas och på vilket 
instrument – eller om det ska sjungas. De får sedan öva hemma på låtarna 
fram till event-dagen, som ligger helgen innan julafton. Det är dock inga 
jullåtar, utan främst rock och hårdrock. 

Kvällen startar med ett mingel för de anmälda deltagarna, där de får 
bekanta sig med varandra. Sedan presenterar en konferencier kvällens upp 
mot 20 bandkonstellationer, som sedan får prata ihop sig om bandnamn, 
takter, solon och allt där emellan. Sedan släpps publiken in, och varje år har 
det varit näst intill fullt i Harrys lokaler. Det blir också en alldeles särskild 
gemenskap, de äldre etablerade musikerna stöttar de yngre hungriga musi-
kerna, och ibland också tvärtom. 

En deltagare, Pontus Andersson, skriver dagen efter: – Musiken fören-
ar! Juljammet igår var en höjdare. Musiker i olika åldrar umgås och spelar 
tillsammans orepat. Vilken glädje! 

Elsiope var en av de fem akterna 
som deltog på Manifest Uppsalas 

scen på Hijazz i oktober.

Juljam i Gävle

VARJE ÅR ARRANGERAR Sensus sin konsertserie Mani-
fest on Tour för att lyfta det lokala musiklivet runtom i lan-
det. Arrangemangen består av mingel, spelningar, samtal 
och föreläsningar där musiker, artister, upphovspersoner, 
musikutgivare, arrangörer, kulturpolitiker med flera kom-
mer samman för ökad branschkunskap, nya perspektiv och 
nya samarbeten. 

Ett Manifest on Tour-arrangemang består av flera 
delmoment. Det första är ett mingel som utgör en mötes-
plats för den lokala musikbranschen. Musiker, artister, upphovspersoner, musikutgivare, arrangörer, kulturpolitiker 
och andra ur det lokala musiklivet nätverkar, frågar, diskuterar, informerar och delar med varandra. Här har även 
deltagarna möjlighet att nätverka och skapa kontakter. 

Det andra är ett showcase i anslutning till minglet, där kvällens fem akter spelar live. Med tanke på den korta 
tiden på scen uppmanas akterna att göra det mesta av situationen och fokusera på det allra bästa. I publiken finns ju 
personer från musikbranschen och den utsedda Manifest-panelen som stöttar och tipsar akterna i sina utmaningar. 

Morgonen efter samlas deltagarna och Manifest-panelen för ett tredje moment i form av ett gemensamt frukost-
seminarium. Där ges möjlighet att diskutera med panelen utifrån frågeställningar och funderingar som akterna har. 
Det kan handla om alla möjliga frågor om musikbranschen, feedback på gårdagens spelning, inspelat material, kom-
munikation etc. Representation av Sensus samarbetspart SOM (Svenska 
Oberoende Musikproducenter) och Musikerförbundet har varit viktigt. 

2019 genomfördes Manifest on Tour i Uppsala. Denna fredag i oktober 
arrangerades på Hijazz och under kvällen deltog Elsiope, Mandy Rich, 
Clara Alm, ARSADI och Soulsaga. För artisternas/bandens del fanns 
också en coachande panel bestående av Anneli Axon, Hilda Sandgren och 
John Jackson Cloud. 

Manifest on Tour

Niklas Hult och Adam Lindgren in action. 
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Vilsta Musikhus
I Vilsta musikhus, som är vårt eget, har vi 23 replokaler, 
varav en utrustad, och en inspelningsstudio. Till studion 
kommer alla band/artister som vi har i Eskilstuna för att 
spela in. 

Inspelningarna blir både vanliga ”demos” men också 
riktiga produktioner som hamnar på vinyl/CD och digi-
tala musikplattformar. Det finns även en studio för foto 
och målarcirklar i huset. 

Lagerkvistgatans Musikhus
I Lagerkvistgatans musikhus, som även det är vårt eget, 
har vi 16 replokaler. I en av lokalerna bedriver vi en hip-
hopstudio/produktionsstudio där två driftiga ledare är 
stommen i verksamheten. 

De har gjort flera inspelningar med väldigt bra resultat. 
Flera cirklar är igång i den ganska lilla lokalen.

Balsta Musikslott
Balsta Musikslott är ett stort musikhus som delas mel-
lan Sensus, Studiefrämjandet, Folkuniversitetet, Eskil-
stuna folkhögskola och Eskilstuna kommuns Ung Fritid. 
Sensus har 24 replokaler i olika storlekar, varav en lokal 
är utrustad för band som inte har egen utrustning. Un-
der 2019 fyllde slottet 40 år som vi tillsammans firade 
23 november med Öppet hus och flera framträdanden 
på Busterscenen som vi har i källaren på slottet. 

Eskilstuna Musikhus

HÖSTEN 2017 FÖDDES idén om att skapa en mötesplats för ungdomar på Bäckby och Råby i Västerås. Sensus, 
Svenska Kyrkan på Bäckby och Mimer började planera tillsammans och under ett möte med en samverkansgrupp 

på Bäckby kom man fram till att intresset för rap-musik är stort. Målet var att 
skapa ett attraktivt  ställe för de ungdomar som behöver en mötesplats på fritiden 
som känns värdefull, där de får ta ansvar och får utvecklas inom kultur och musik. 

Resultatet blev Connexion Rap West, en musikskola och mötesplats för ung-
domar mellan 13 och 18 år. Verksamheten startade i april 2018. Fokus är att bygga 
både sammanhållning och talanger. Deltagarna får ta ansvar för sin utveckling 
och får erfarenheter för framtida drömmar. Kursen leds av vuxna förebilder och 
handledare. Under ett tiotal tillfällen per termin deltar ungdomarna  i workshops 
som handlar om att skapa sin egen musik. 

Deltagarna kan också få lyssna till föreläsningar av musikprofiler inom genren, 
med syftet att bli peppade och inspirerade. Man lär sig allt ifrån musikproduktion, 

sånglektioner, textskrivning, grunderna i låtskrivning, liveframträdanden med mera. Flera kända artister har varit 
på besök för att föreläsa om vad man skall tänka på innan man ger sig in i branschen. Slutmålet varje termin är ett 
eget uppträdande på Västerås Cityfestival tillsammans med någon känd artist. 

Sommaren 2019 uppträdde en handfull av dessa ungdomar på Mimerscenen – det var andra året som det blev 
festivalmedverkan för Connexion Rap West.

Connexion Rap West    



Sensus Svealand Verksamheten 2019 1312 Sensus Svealand Verksamheten 2019

Exempel på utbildningsinsatser kring 
psykisk hälsa under 2019 – Uppsala
 
 
Uppsala kommun
 

Våldet går inte i 
pension – Utbild-
ningsdag om våld, 
mot och av äldre 
UTBILDNINGEN RIKTAR SIG till per-
soner inom bland annat äldreomsorg, 
primärvård, kyrkor och socialtjänst 
som arbetar med eller möter äldre 
som drabbas eller riskerar att drabbas 
av våld.

Våld mot äldre är ett ämne som 
det sällan pratas om. Det finns en bild 
av äldre som snälla och svaga som gör 
det svårt att föreställa sig att någon 
kan slå en äldre person – eller att äldre själva slår. Men i själva verket är det inte särskilt ovanligt att äldre utsätts för 
våld. I sitt eget hem kan äldre utsättas för våld av en partner, ett barn eller barnbarn, och på ett äldreboende kan en 
granne eller personal vara förövare. 

Både äldre kvinnor och äldre män utsätts för våld, men våldet mot kvinnor är grövre, mer upprepat och får 
allvarligare konsekvenser. Våld är dessutom mycket mer än slag och sparkar, till exempel är hot och kränkningar, 
ekonomiskt utnyttjande, sexuella övergrepp och vanvård också våld En utbildning med Diakonistiftelse Samariter-
hemmet, Länsstyrelse och i samarbete med Sensus där man vill lyfta om vikten av kunskap  m m om våld mot äldre 
mot äldre och vikten av ökad kunskap. Uppsala län är finansiär. 
 

Könsroller i diakoni och omsorg  
 
 
FÖRELÄSNINGEN RIKTAR SIG till 
anställda inom kyrkor och samfund, 
socialt arbete, vård och omsorg 
och är öppen för alla med intresse 
för könsrollernas betydelse för och 
påverkan på arbetslivet.

I det framväxande svenska 
välfärdssamhället har kvinnor varit 
och är alltjämt i majoritet i männis-
kovårdande arbeten. I den tanke-
värld som har präglat den kristna 
diakonin finns tydliga teologiska 
referenser till en särskild ordning 
vad gäller respektive köns uppgift 

här på jorden. I en föreläsning ges 
en idéhistorisk belysning av synen 
på könsroller inom diakoni och tra-
ditionell lutherdom samt hur dessa 
föreställningar har levt kvar inom 
samhällets människovård.

Ett efterföljande samtal belyser 
ytterligare kvinnors roll i ”genusma-
rinerade miljöer” där även traditio-
nellt manliga miljöer som militär, 
akademi och polis lyfts fram. I 
anslutning till föreläsningen ges 
tillfälle till diskussion om i vilken 

mån dessa könsroller lever vidare 
än i dag och vad som händer i mötet 
med moderna jämlikhetsideal.

Medverkande Elisabeth Chris-
tiansson, Teol. Dr. Institutionen för 
diakoni, kyrkomusik och teologi, 
Ersta Sköndal Bräcke högskola. 
Annelie Häyrén, Fil. Dr. Centrum 
för genusvetenskap, Uppsala Uni-
versitet

Föreläsning i samarbete med 
Diakonistiftelsen  Samariterhem-
met.

– Den institutionaliserade kvinnligheten
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Tierps kommun
 

Att vara förälder till barn med 
ADHD innebär ett utmanande 
föräldraskap som både sliter, tar och 
ger energi. Vi behöver vara oändligt 
uppfinningsrika och tålmodiga för 
att få vardagen att fungera, och vi 
behöver vara snälla mot oss själva 

Exempel på utbildningsinsatser kring 
psykisk hälsa under 2019 – Tierp

En väl fungerande vardag med barn med ADHD  
– en föreläsning med Jill Nyqvist och Ulrika Gill

Ska man behöva känna sig nedstämd 
bara för att man är äldre? 
Elisabeth Arborelius; präst, docent 
och psykolog berättar om egna er-
farenheter av att leva med återkom-
mande depressioner och hur man 

för att orka. Jill Nyqvist och Ulrika 
Gill driver ”Funka med ADHD”, 
en plattform där de ger konkreta 
strategier och metoder for att få var-
dagen att fungera smidigare.

I den har föreläsningen delar de 
med sig av sina bästa strategier både 

ur ett föräldraperspektiv och ur 
ett pedagogperspektiv. Hur kan du 
minska utbrott och konflikter? Hur 
kan du få samarbetet med skolan att 
fungera bättre, minska kaoset kring 
läxläsningen och få din egen energi 
att räcka till?.

kan hitta strategier för att handskas 
med egen ohälsa. Föreläsningen 
sker i samarbete med Sensus och 
(H)järnkoll.
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FÖR ATT UPPRÄTTHÅLLA och bygga vidare samarbetet med scouterna i 
regionen har Sensus Svealand under 2019 agerat utifrån fokuserade arbets-
mål. Dels har det handla om att fördjupa samarbetet med scoutkårer som vi 
redan har kontakt med, dels om uppsökande verksamhet gentemot scoutkå-
rer som visat intresse för samarbete med Sensus. 

Viktigt är också ett nära samarbete med Scouternas regionkansli samt 
deltagande i olika kurser, distriktsstämmor och andra träffpunkter som 
scouterna har. På dessa arrangemang kan vi berätta om Sensus arbete kring 
folkbildning, lyfta vår identitet och sprida vår vilja att ge tillskott kring bild-
ning som scouterna själva inte har. 

Sensus har aktivt sökt samarbeten kring olika arrangemang som scouter-
na genomför i olika arrangemangsgrupper. Vi stärker arbetet med Rättviks-
kurserna som vi började samarbeta med 2018. Vi deltar aktivt i arbetet med 
Upplandskurserna, både planering och genomförande. Dessa två kurser ska 
ses som ett viktigt nav till att nå ut med vår identitet och kompetens. Genom 
detta arbete når vi ca 400 stycken aktiva scoutledare i regionen.  

Sensus deltar aktivt i distriktsstämmor som scouterna har runt om i regi-
onen, via dessa når vi aktiva scouter från olika kårer. Vi initierar och skapar 
en kurs kring rekrytering av vuxna till scoutkårer. Kursen sker i samarbete 
med Södermanlands scoutditrikt och regionalt anställd på scouternas regi-
onkansli. Blir utfallet bra av denna kurs borde den kunna genomföras i fler 
scoutdistrikt i vår region. 

Arbetet med att nå fler scoutkårer har under året gått bra, för tillfället 
har vi verksamhet i 23 kårer vilket är en ökning med 9 st sedan 2018. Det 
finns mycket verksamhet att bygga då vi inom vår region har många scouter. 
Sju scoutdistrikt som innehåller 73 st scoutkårer med ca 7 000 medlemmar.

– Mycket av framgången beror på att min tjänst gjorts om så att jag under 
2019 enbart fokuserat på scouterna, berättar verksamhetsutvecklaren Roger 
Eriksson. Ett vinnande koncept, som givit både verksamhets- och kvalitets-
mässigt resultat!

Sensus och Scouterna

Idag har Sensus Svealand verksamhet 

med 23 st scoutkårer, allt från lite kontakt 

till fullt samarbete. .

23

Scoutforum 2019 med 350 st scouter från hela Sverige.
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SYFTET MED VERKSAMHETEN i Sörmland (Eskilstuna 
och Malmköping) är att skapa en meningsfull väntan för 
att förenkla vägen in i det svenska samhället. Så att du är 
förberedd när förhoppningsvis det positiva beskedet om 
uppehållstillstånd kommer. Här har vi skapat mötes-
platser där människor får möjlighet att motiveras till att 
vara aktiva och nyfikna deltagare. 

Genom att få information och kännedom om sam-
hället och arbetsmarknaden så ökar möjligheten för en 
bra etablering. En annan viktig sak är att lära sig hur du 
själv kan söka information på flera språk.

Det svenska språket är en grundsten och under 2019 
har vi haft både lärande och givande sammankomster. 
Här kopplar vi ihop språket med olika ämnen. Om vi 
exempelvis lär oss vad olika kroppsdelar heter så leder 
samtalet in på hälsa eller kanske hur tar jag kontakt med 

En meningsfylld väntan under asyltiden
sjukvården. 

Ord som familj, barn, man, hustru mm leder till 
samtal om exempelvis barns rättigheter, jämställdhet. 
Allas våra rättigheter är viktigt att prata om men även 
våra skyldigheter.

Verksamheten sker med folkbildningens pedagogik 
som grund där innehållet är deltagarstyrt. En kombi-
nation av böcker, internet, bilder, filmer, studiebesök 
och framför allt engagerade ledare gör att vi ofta får god 
och glad respons av deltagare. Härligt, spännande och 
ibland utmanande med många olika kulturer som möts. 
Viktigt att skapa en samhörighetskänsla där alla får 
möjlighet att vara med.

Förutom Sörmland så hade Sensus Svealand under 
2019 asylverksamhet i både Västmanland och Dalarnas 
län, bl.a. med TIA-projekt.
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TUNA-HÄSTBERGS GRUVA är en sedan 1968 nedlagd 
järnmalmsgruva vid samhället Tuna-Hästberg i Da-
larnas län, söder om Borlänge och norr om Ludvika. 
Gruvverksamheten i Tuna-Hästberg har förekommit 
i århundraden. Sedan 2011 bedriver en ekonomisk 
förening guidad besöksverksamhet, "Äventyrsgruvan 
Tuna Hästberg", i den gamla gruvan.

Kvar i berget återfinns åtskilliga kilometer med 
tunnlar, jättelika brytrum och andra lämningar. År 
2011 invigdes det som idag kallas Äventyrsgruvan och 
den huvudsakliga verksamheten består av guidade tu-
rer i den torrlagda miljön (det erbjuds även dykning i 
den vattenfyllda delen av gruvan).

Turerna är allt ifrån enkla vandringsturer till fots 
nere i ort-systemen, till mer avancerade äventyrsturer 
med klättring i sele på en utbyggd Via Ferrata. Allt sker 

80 meter under jord. Man får då tex gå på en häng-
bro, åka linbana över en upplyst grön sjö med mera. 
Alla besökare måste klara av att gå den 110 meter långa 
trappen både ner och upp igen, så gruvturerna är ty-
värr inte tillgängliga för alla. 

I dessa turer samverkar Sensus med Äventyrsgru-
van sedan 2017, och vi har även samverkat i guidernas 
säkerhetskurser. Utöver detta samverkar vi i kulturar-
rangemang nere i en stor sal, såsom Lucia, Eldshow på 
Valborg med mera. Sedan ett par år har man arbetat 
med att spränga fram en ny stor scen i den stora salen. 
Ett nytt ljud- och ljussystem är på plats och man satsar 
därmed på nya kulturupplevelser i gruvan i framtiden.

Visionen är dock att gruvan ska förbli så orörd som 
möjligt – och att upplevelsen av att vara med om ett 
riktigt äventyr ska vara kännas autentisk.

Äventyrsgruvan i Tuna-Hästberg
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ANTIDISKRIMINERINGSBYRÅERNA arbetar utifrån 
samtliga diskrimineringsgrunder och är partipolitiskt 
och religiöst obundna. Enligt uppdragsbeskrivning-
en från den statliga myndighet som är huvudsaklig 
bidragsgivare, Myndigheten för ungdoms- och civil-
samhällesfrågor (MUCF), ska verksamheterna arbeta 
långsiktigt med juridisk rådgivning och stöd till pri-
vatpersoner om deras rättigheter. Byråerna har även 
i uppdrag att arbeta med utbildningsverksamhet och 
opinionsbildning.

Nedan följer ett utdrag med höjdpunkter ur respektive 
byrås verksamhetsår:  

Diskrimineringsbyrån Gävleborg (DG)

• DG gjorde en riktad satsning gentemot civilsamhälle, 
medborgare och näringsliv i Ljusdal, en av de tio kom-
munerna i Gävleborgs län. Syftet var att koncentrera 

Team Antidiskriminering består av tre antidiskrimineringsbyråer (ADB) i 
Svealand; Antidiskrimineringsbyrån Uppsala (ADU), Diskrimineringsbyrån 
Gävleborg (DG) och Rättighetscentrum Dalarna (RD). 

Verksamheterna arbetar länsvis med att förebygga och motverka diskrimi-
nering och finns under Sensusparaplyet bland övriga team i Svealand

Antidiskriminering

insatserna vad avser information, utbildning, marknads-
föring och etablering av nätverk. 

• Då DG är länsövergripande och inte lokal, togs initia-
tivet att etablera föreningen Järvsö Pride. I samarbete 
med denna förening planerade och genomförde DG ett 
fyradagars prideevent som attraherade 1400 personer 
samt påbörjade bland annat samtal med kommunled-
ningen om projekt social hållbarhet 2020. 

• Erfarenheterna från pilotprojektet i Ljusdals kom-
mun kommer att användas för att sprida DG:s insatser 
inom social hållbarhet till samtliga tio kommuner i länet 
2020, i linje med antidiskrimineringsverksamheten och 
Agenda 2030.  
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Antidiskrimineringsbyrån Uppsala (ADU)

• Stor ökning i antal ärenden som fått juridisk rådgiv-
ning, från 55 under 2018 till 73 under 2019. Det ledde till 
att vi fick effektivisera handläggningen för att ge snabb 
och rättssäker rådgivning. 

• Över 40 utbildningsinsatser och workshops med över 
1200 deltagare i verksamheter, organisationer och för 
allmänheten.

• Föreläsningsserien Agera mot förtryck med åtta eve-
nemang och externa föreläsare med fokus på samtliga 
diskrimineringsgrunder, för allmänheten på Stadsbibli-
oteket i Uppsala.

Rättighetscentrum Dalarna (RD)

• Ökad efterfrågan gällande antalet informationsinsatser 
och utåtriktade aktiviteter i samverkan med andra organi-
sationer, speciellt under sommarmånaderna i Dalarna. Även 
utbildningar under 2019 ökade jämfört med tidigare år.

• Region Dalarna beviljade projektmedel till RD för biblioteksprojektet ”Träffa din antidiskrimineringsbyrå”. 
Projektet syftar till att låta utställningen ”Jag är inte religiös men gifter mig gärna i kyrkan” turnera till Dalarnas 
samtliga 15 kommuners bibliotek, samt att personalen på byrån besöker biblioteket under en dag för att informera 
intresserade besökare om verksamheten. 

• Arvsfondsprojektet ”Vilja”, som riktar sig till barn i förskolan, sjösattes. RD har en rådgivande och kompetens-
höjande insats i projektet gentemot projektägarna. Projektet genomförs i samverkan med Glädjeverket; ett socialt 
företag. 
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61/64

Fakta om Sensus Svealand

Sensus Sveland omfattar Gävleborgs, Dalarnas, 
Uppsala, Södermanlands, Västmanlands och  
Örebro län som totalt består av 64 kommuner. 
Tillsammans med föreningar 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:

• Bo Anderson (ordförande)
• Mats Rikard Andersson
• Birgitta Bjurstig
• Fredrik Kadesjö
• Sonja Kroon-Björgyll
• Alar Kuutmann
• Mattias Nihlgård
• Lena Ryö
• Magdalena Silfverstjerna 
• Carina Svedenberg Widqvist  

(endast år 2018)
• Mona Söderström
• Rebecka Tengnér (endast år 2018)
• Staffan Ljunggren  

(facklig representant)

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
• 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

Sensus Svealand bedriver verksamhet 
i 61 av de 64 kommuner som regionen 
omfattar.

REGIONSÄTE 

Västra Ågatan 16, Uppsala

REGIONCHEF
Sven Dahlkvist

KONTOR OCH  

VERKSAMHETSLOKALER
Borlänge, Eskilstuna, Gävle, Uppsala,  

Västerås, Örebro

MUSIKHUS
• Vilsta Musikhus, Eskilstuna
• Musikhuset Lagerkvistgatan, Eskilstuna
• Balsta Musikslott, Eskilstuna
• Valhalla, Falun
• Musikhuset Inferno, Katrineholm
• Parkhuset, Västerås
• Tegelbruket, Örebro

VERKSAMHETER 
Utöver vår ordinarie bildningsverksam-
het är Sensus Svealand också huvud-
man för tre antidiskrimineringsbyråer: 

• Rättighetscentrum Dalarna
• Antidiskrimineringsbyrån Uppsala
• Diskrimineringsbyrån Gävleborg

SENSUS  
SVEALAND
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Sensus studieförbund har 
32 nationella medlemsorga-
nisationer. Sensus Svealand 
har utöver dem fler regionala 
medlemsorganisationer och 
samarbetsparter.

47 % av verksamheten sker i 
samarbete med en medlems-
organisation eller samarbetspart. 

Antal studietimmar 2019 tillsam-
mans med samarbetsparter 
utöver medlemsorganisationer. 

Sensus Svealands yngsta och äldsta cirkelledare. Totalt är 2 277 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.

32

341 576

25
 34

2

60
 42

8

Elvira 14 och George 93

SAMARBETEN

VERKSAMHET

DELTAGARE OCH LEDARE

19 %

57 %

24 %

15 %

Studiecirklar Annan  
folkbildnings- 
verksamhet

Kultur- 
program

71 % 16 % 13 %

Fördelning av verksamhet 2019.

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

Sensus Svealand genomförde 
9 753 arrangemang under 
2019. Det blir 27 arrangemang 
per dag om en fördelar dem 
jämt över året.

Minskning av verksamhetsvo-
lymen mellan 2018 och 2019 
räknat i antal studietimmar.

Totalt nådde Sensus Svealand 
415 861 deltagare under 2019. 
Om en fördelar dem jämt över 
året blir 1 139 deltagare per dag.

4 91327 arrangemang/dag -4 % 1 139 deltagare/dag

Sensus Svealand i siffror

47  %

< 13 år 

13 - 24 år

25 - 65 år

> 65 år

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

1. Svenska kyrkan
2. Scouterna
3. Sveriges Kyrko-

sångsförbund

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

100 %
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Sensus studieförbund Svealand
Västra Ågatan 16, 753 09 Uppsala
sensus.se


