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Vi förändrar världen!



”Folkbildningen ska ge alla  
möjlighet att tillsammans med 

andra öka sin kunskap och  
bildning för personlig utveckling 

och delaktighet i samhället.”
- Statens mål för statsbidraget folkbildningen i prop. 

2013/14:172 Allas kunskap – allas bildning
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Vi måste erövra 
demokratin varje 
dag
Någon tror de ser en grupp som sitter och stickar, några som spelar musik, lär 
om trädgårdsskötsel, deltar i läsfest på biblioteket, sjunger i kör, fördjupar sig i 
vardagssvenska eller utvecklar sina spanskakunskaper – men vi vet att vad de 
ser är ett demokratibygge. 

Vi i folkbildningen vet att det vi gör bygger förutsättningar och en grund för de-
mokrati. Därför är vårt uppdrag, som staten ger oss, ständigt aktuellt. Demokrati 
måste erövras – hela tiden. Därför är det med glädje vi konstaterar att 2017 varit 
ett år där Sensus har tagit plats i demokratifrågor i t ex MR-dagarna, i delaktig-
hetsarbetet när vi arbetar med personer som kommit till Sverige på senare år, 
med utjämning av  kunskaps- och kompetensklyftor i utbildningar, kurser och att 
stärka människor att bli bildningsbara. 

Dessutom vet vi, liksom regeringsformen slår fast, att kultur är en förutsättning för 
demokratibygget. Så har vi skapat mängder av kulturupplevelser och kulturella 
arrangemang – allt för att bygga förutsättningarna för demokratiskt samhälle.  

Tack för god samverkan med alla medlemsorganisationer, samarbetsparter, en-
skilda föreningar, grupper och personer. Tack för goda samtal och samarbeten 
med tjänstepersoner och politiker regionalt och lokalt. Tack till förtroendevalda 
och medarbetare som oförtrutet verkar för ett starkare demokratiskt folkbild-
ningsarbete. Tack till varje ledare som gör det möjligt och tack till varje deltagare 
– tillsammans återerövrar vi demokrati – varje dag. 

Thomas Hansson
Regionchef 

Sensus Östra Götaland

Sensus identitet: Sensus är ett studieförbund och vi arbetar med bildning och kultur. 
Detta ändras inte. Däremot förändras och utvecklas vi i samspel med samhället i stort 
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Jönköpings län
Demokrati

Sensus bedriver verksam-
het som bidrar till att stärka 
och utveckla demokratin. Vi 
skapar mötesplatser för att 
lära, reflektera och utvecklas.

Demokratisoppa
Under 2017 arrangeras fyra fö-
reläsningar, kallade Demokrati-
soppa, tillsammans med Europa 
Direkt i Jönköpings län och Uni-
versitets- och Högskolerådet/Den 
globala skolan. Demokratisoppa 
är ett koncept där medborgarna 
över en sopplunch, kan lyssna på 
och delta i intressanta och inspire-
rande samtal om demokrati. Un-
der 2017 fick vi bland annat höra 
Staffan Landin prata om visuali-
serad statistik och aktualiserad 
världsbild i Hans Roslings anda.

Delaktighet
Sensus bedriver verksamhet som 
bidrar till att göra det möjligt för 
människor att påverka sin livssitu-
ation och skapar engagemang till 
att delta i samhällsutvecklingen. 

Asylverksamhet
Sensus arbetar fortlöpande med 
Svenska från dag 1 och vardags-
svenska för asylsökande i lä-
net. Under 2017 beviljades vi 
pengar i Jönköpings län för ti-
diga insatser för asylsökande. 
Sensus har valt att satsa dessa 
medel på familjer och integration.

Samtalscirklar
I Jönköpings län genomför Sensus 
ett stort antal samtalscirklar med 
våra medlemsorganisationer och 
samverkansparter.  Vi har arbetat 
en hel del med psykisk hälsa på 
olika sätt, det har varit samtals-

grupper där individen stått i fokus.
Sensus arbetar även med grup-
per där det talas om förebyg-
gande hälsa. Föreläsningar av 
olika slag med koppling till psy-
kisk hälsa, till exempel ADHD, 
autism och självskadebetende.
 

Kunskap
Sensus bedriver verksamhet som 
bidrar till att utjämna utbildnings-
klyftor och höjer bildnings- och 
utbildningsnivån i samhället. 

Mänskliga rättighetsdagarna
I år var det Jönköpings tur att stå 
värd för Mänskliga Rättighets-
dagarna, Nordens största forum 
för mänskliga rättigheter. En lo-
kal arbetsgrupp sätts samman 
med representanter från kommu-
nen, regionen och länsstyrelsen 
samt intressenter från det civila 
samhälllet. Sensus är en av 11 hu-
vudarrangörer som alltid finns 
med där MR-dagarna arrangeras.

Sensus fanns med både med 
en bemannad monter och med 
två seminarier under dagarna. 
Ett om EU-medborgare i utsatt-
het som resurs och ett om Khar-
toumprocessen och mänskliga 
rättigheter på Afrikas horn. Det 
var tre dagar med inspiration, 
kunskap och viktiga samtal.

Föreläsningar
Sensus har under 2017 medar-
rangerat ett flertal föreläsning-
ar med olika tema. Till exem-
pel historia, HBTQ och Luther. 
Det har även erbjudits kon-
serter, lunchmusik, jazz och 
språkcaféer Sensus regi.

Utbildning i Svenska kyrkan
Sensus har i Jönköpings län sam-
arbete med flera församlingar. I 
flera församlingar har Sensus ge-
nomfört arbetslagsutbildningar 
för att kunna ta vara på våra ide-
ella krafter. Vi har också arbe-
tat med att utbilda unga ledare. 
Detta ger dem en möjlighet att 
våga ta plats i sin organisation.

Kultur
Sensus bedriver verksam-
het som bidrar till att bred-
da intresset för kultur. 

Teaterstickorna
Tillsammans vill vi vara aktiva 
inom Jönköpings och Jönkö-
pings läns kulturliv. Vi vill med 
teatern som form erbjuda verk-
samhet där unga och vuxna får 

utöva kultur och teater. Kultur 
är del av demokratibyggandet. 
Under 2017 satte gruppen Teater-
stickorna bland annat upp Peter 
Pan som en stor föreställning på 
Kulturhuset Spira. De var också 
arrangörer och medverkande vid 
över 200 kulturprogram runt om 
i Jönköpings kommun och län.

Körsång
Genom Sensus studiecirklar i 
körsång får deltagarna möjlig-
het att utvecklas som körsångare 
och möta ny körmusik samtidigt 
som körsång är ett stort folkhäl-
soarbete. Under året har vi arbe-
tat med utbildningar för våra kö-
rer i Anti Agning för rösten.

och i samverkan med våra medlemsorganisationers, samarbetsparter och deltagares 
utveckling. Allt vi gör är folkbildning och folkbildning är både en metod, ett mål och ett 

förhållningssätt. Det som gör oss unika är vårt val av målområden och hur vi tolkar och 
arbetar inom dem i vardagen. Våra finansiärer har syften med de medel vi tilldelas. Det 

Det är i mötet det händer. Foto: Scandinav Bildbyrå
Teaterstickornas uppsättning av Peter Pan. Foto: PEAX

Katarina Borgemo och Susanne Lundström från Kalmar Stadsmission höll i ett av  
Sensus seminarium, om EU-medborgare i utsatthet som resurs, under Mänskliga  
rättighetsdagarna i Jönköping. Foto: Caroline Leimola
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Kalmar län
Demokrati

Sensus bedriver verksam-
het som bidrar till att stärka 
och utveckla demokratin. Vi 
skapar mötesplatser för att 
lära, reflektera och utvecklas.

Demokratiska samtal
I vår verksamhet finns flera fören-
ingar som är engagerade för rättig-
heter, bland annat feministiska för-
eningar. Tillsammans skapar vi till 
exempel diskussionsgrupper som 
blir mötesplatser för folkbildning 
i frågor kring rättigheter, demo-
krati och inkludering. Föreningen 
Unga feminister har nyligen gjort 
en nystart med stor energi och bi-
drar till att samla fler engagerade. 

Delaktighet
Sensus bedriver verksamhet som 
bidrar till att göra det möjligt för 
människor att påverka sin livssitu-
ation och skapar engagemang till 
att delta i samhällsutvecklingen. 

Skapa delaktighet
Med vår samarbetspart Kalmar 

Stadsmission är vi med och skapar 
en mötesplats och en menings-
full vardag för personer som har 
svaga nätverk och en utmanande 
livssituation. De får mötas i prak-
tiskt lärande men en minst lika 
stor vinst är den gemenskap och 
samvaro som skapas. Hela vårt 
samhälle vinner på människor som 
får vara med och skapa delaktig-
het och vi är mycket glada över 
att få vara med och bidra till det. 
Kalmar Stadsmission var också 
med som en representant för 
Sensus under MR-dagarna i Jön-
köping, och berättade då om sin 
verksamhet för utsatta EU-med-
borgare och hur de kan ses som 
en resurs. Seminariet var mycket 
uppskattat och lämnade delta-

garna med nya insikter 
och stort engagemang.

Scoutläger med hopp
Vi vill ingjuta ett hopp. Om-
världen är orolig och det 
är inte lätt att vara barn el-
ler tonåring idag, säger lä-
gerchefen Anna Åhman. 
För oss är det Je-
sus som står för hop-

pet. Hoppet kan också vara att 
man vågar släppa taget, säger 
Carina Karlund, informationsan-
svarig för Mossebo Scoutläger.

Genom att samla 1500 personer i 
olika åldrar från hela vårt avlånga 
land skapas gemenskap, lärande, 
nya möten, självständighet, håll-
barhetstänk och att uppleva och 

göra saker tillsammans i grupp. 
Energin bland deltagarna sprids 
och ett besök på detta rikslä-
ger ingjuter en känsla av hopp 
för ungdomen inför framtiden. 

Kunskap
Sensus bedriver verksamhet som 
bidrar till att utjämna utbildnings-
klyftor och höjer bildnings- och 
utbildningsnivån i samhället. 

Om att vara människa
En föreläsningsserie i fyra delar 
som vänder sig till människan och 
handlar om människan. Här öpp-
nas det upp med föreläsningar för 
de som önskar ta del av intressanta 
personliga berättelser direkt från 
livet. Kunskap- och inspirationsgi-
vande om människor och livsöden. 

”Ett liv i närkamp med kriser och 
sjukdom har gett insikten att det 

är vägen som är målet, vardagens 
rytm och rutiner tar oss framåt”. 

- Louise Hoffsten, föreläsare

Mats Trondman är den engage-
rade fritidsledaren som under-
söker sammanhang för att förstå 
barn och ungas livsvillkor. Identi-
tet, utsatthet, kommunikation och 
engagemang är ett stort intresse. 

Helle Klein är idag präst och 
chefredaktör för Dagens Arbete. 
”Frälsning är att bli människa” och 
”Vikten av tillit i rädslans kultur” är 
rubriker över tankar som hon gärna 

föreläser om och delar med andra. 

Ett annat möte är med organisten 
Kalle  Engquist som tillsammans 
med ett varmt och omslutande till-
tal från Hanna Thärnold ger  ett och 
annat att fundera på under vägen 
genom livet.  Entrén går till Svens-
ka kyrkans Internationella arbete 
och detta gör att alla blir en del 
av ett större sammanhang globalt.

Kunskap och kultur för alla
De värden som Sensus står för 
vill vi ska genomsyra verksam-
heten, och vi vill också erbjuda 
folkbildning som är specifikt in-
riktad på frågorna. I vårt öppna 
utbud till allmänheten finns där-
för en tydlig inriktning mot rättig-
hetsfrågor, hållbarhet, livsfrågor 
och relationer. Vi strävar efter ett 
utbud som är tillgängligt för alla, i 
bredd men utan att förlora i våra 
värden, men också genom att er-
bjuda cirklar som är gratis är delta 
i. Vi vill också erbjuda kulturupp-
levelser för alla, och samverkar 
särskilt kring de arrangemang 
som bidrar till tankar kring demo-
krati, relationer och delaktighet. 

Kultur
Sensus bedriver verksam-
het som bidrar till att bred-
da intresset för kultur. 

Ekumenisk körhelg i Kalmar 
I över 35 år har Lasse Axelsson lett 
sång. Cirka en halv miljon perso-

ner har sjungit ut under Lasses led-
ning. Förväntningarna är stora på 
den ekumeniska körhelgen i Kal-
mar, som samlar över 150 körsång-
are från körer inom bl.a Svenska 
kyrkan, EFS, Pingstkyrkan, Mis-
sionskyrkan för att nämna några.  

Nu skapar vi sång, musik och 
mångfald tillsammans med vårt 
gemensamma intresse: att sjunga. 
Det är erfarenhetsutbyte, nya kon-
takter och samtidigt lära nytt!  Det 
bästa är att det inte bara är kören 
som får glädje av detta. En kon-
sert och en gudstjänst öppnar upp 
för deltagande. Vem vill inte upp-
leva 150 entusiastiska körsånga-
re och musiker som lyfter taket i 
kyrkan denna kyliga januarihelg?

Street-/showdance i Oskarshamn
Under hösten 2017 kontaktades 
Sensus av en tjej som önskade att 
få en plats i en replokal för att lära 
sig att spela trumset. Efter några 
samtal och ett möte visade det sig 
att denna trummis tidigare undervi-
sat i streetdance och var 
intresserad av att starta 
upp kurser inom detta.

Lokaler bokades och ryk-
tet spred sig. Efter två 
veckor startade vi fyra 
dansgrupper med totalt 
50 deltagare i åldrarna 
4-20 år. Under hösten 
hade vi dansuppvisning-
ar på både fritidsgård och 
i Oskarshamns centrum.

Lära sig leda
I vår dansverksamhet för barn och 
unga finns, förutom vår danspeda-
gog, en grupp unga ledare som 
har egna grupper med hennes 
stöd. De rustas i sitt ledaruppdrag, 
i danskunskaper och pedago-
gisk ledning samtidigt som de får 
möjlighet till att utbyta erfarenhe-
ter och samarbeta med varandra.

En av de unga ledarna säger att 
det känns viktigt att få vara ledare, 
förutom att få lära ut dans handlar 
det om att få ta ansvar, lära sig att 
planera och utvärdera hela tiden 
för att processen ska kunna fort-
sätta mot det uppsatta målet. Det 
blir också en träning i att bemöta 
andra människor och hen säger att

”Det är fantastiskt att jag får vara 
med och påverka andra männis-
kors utveckling och därmed växa 

själv som människa.” 

gäller staten men också kommuner, landsting och andra. Vi skapar vår verksamhet i 
samverkan med medlemsorganisationer och samarbetsparter samtidigt som det är 

deltagarna vi ytterst är till för. Vi vill utveckla, fördjupa och göra verksamhet som 
skapar engagemang och som speglar det vi vill vara. Vi bejakar människans livslånga 

Dans som utvecklar på mer än ett sätt. 
Foto: Scandinav Bildbyrå

”Det är skönt att veta att 
vi har en plats att vara här, 
och att det är en plats som 
går hand i hand med var 

vi jobbar för.” 
- Föreningen 

Unga feminister

Foto: Scandinav Bildbyrå
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Kronobergs län
Demokrati

Sensus bedriver verksam-
het som bidrar till att stärka 
och utveckla demokratin. Vi 
skapar mötesplatser för att 
lära, reflektera och utvecklas.

Makalösa föräldrar
Makalösa föräldrar är en av Sensus 
nationella medlemsorganisationer. 
I Växjö är Eva en av de drivande 
krafterna i Makalösa. Hennes en-
gagemang bottnar i att 
hon är ensamstående 
förälder med allt var det 
innebär.  Att alltid vara 
den som själv måste ta 
ställning i frågor, ta an-
svar, pussla ihop varda-
gen med arbete, föräld-
raskap och eget livsrum.

Makalösa föräldrar som 
träffas i Sensus lokaler 
ungefär en lördag i må-
naden, vuxna och barn 
tillsammans och  fung-
erar som en stödgrupp 
för andra föräldrar i sam-
ma situation.  Gruppen 
gör olika aktiviteter tillsammans, 
t.ex pysslar, firar olika högtider, går 
ut i naturen. Viktigt för de vuxna 
är att få samtala om sin livssitua-
tion, tillsammans  lösa olika frågor 
men också samtala om hur de kan 
påverka samhällets olika maktha-
vare för att ensamstående föräld-
rar ska få det stöd de kan behöva.
 
För Sensus del känns det vik-

tigt att kunna stötta med lo-
kal och annan praktisk hjälp 
som denna grupp behöver.

Delaktighet
Sensus bedriver verksamhet som 
bidrar till att göra det möjligt för 
människor att påverka sin livssitu-
ation och skapar engagemang till 
att delta i samhällsutvecklingen. 

Mänskliga möten
”Jag vill gå till Sensus nästan varje 

dag – det känns som hemma.”

Zina och Ruba är två kvinnor som 
levt ett antal år i Sverige, blivit 
duktiga på svenska och också 
gjort goda erfarenheter om hur 
det svenska samhället fungerar.
Dessa två har tillsammans med 
flera andra personer  varit ledare 

i våra ”asylgrupper” under 2017.

Det har varit fascinerande att se 
Zina skriva på whiteboarden hur 
vårt svenska språk är uppbyggt 
och höra hur man i rummet formar 
ovana svenska ord med stort en-
gagemang. Sju, torsdag och byx-
or är inte helt lätta ord att uttala.
Lika intressant var det att höra Ruba 
berätta om allhelgona och lucia för 
en grupp arabisktalande personer. 

Så nyttigt att höra om 
våra traditioner från en 
ny synvinkel men också 
att se vilka paralleler 
våra deltagare kunde 
göra till sina traditioner. 

I våra tre smålandslän, 
Jönköping, Kronoberg 
och Kalmar, har vi under 
2017 mött ett stort antal 
asylsökande personer.
Vi har skapat verksam-
het dels för att vi fått re-
geringens och folkbild-
ningsrådet uppdrag att 
göra detta men också för 
att på olika sätt möta en 

stor grupp människor som nu lever 
sida vid sida med oss ”ursvenskar”.

Vi har erbjudit svenska på olika 
nivåer, samhällsinformation, da-
takunskap, sycirklar, samtal om 
hälsa och friskvård m.m. Vi har an-
vänt våra egna lokaler men också 
ordnat verksamhet där deltagarna 
bor t.ex i Lessebo, Alstermo, Al-
vesta, Torpsbruk och Lammhult.

Våra ledare har med stort en-
gagemang tagit sig an uppgif-
ten att både vara ledare och 
medmänniska. Grundtanken 
med vårt arbete är att våra 
deltagare  inte bara ska vistas 
fysiskt  i Sverige utan verk-
ligen få redskap så de kan 
leva ett bra liv i sitt nya land.

Under 2017 sökte vi även TIA-
pengar från Länsstyrelsen och 
dessa blev vi beviljade. Sats-
ningen kallar vi ”Att leva som 
familj i Sverige”. Huvudsyftet 
med dessa pengar är att samla 
föräldrar med barn och just ta 
upp olika samtalsämnen som 
deltagarna stöter på i vardagen.

Att vänta på besked är alltid 
jobbigt. Att vänta på ett besked 
som avgör hur det framtida livet 
kommer att se ut kan verkligen 
ta energi, livsglädje och kraft 
från en person. Kan vi göra 
denna väntan lite innehållsri-
kare och mänskligare så är det 
viktig uppgift för oss folkbilda-
re. Mänskliga möten gör var-
dagen och världen lite bättre.

Kunskap
Sensus bedriver verksam-
het som bidrar till att ut-
jämna utbildningsklyftor 
och höjer bildnings- och ut-
bildningsnivån i samhället. 

Biskop Fredrik närmar sig 

Sensusmontern vid Växjö 
stifts fortbildningsvecka 
med tveksamma steg.

 ”Det här är skapande verk-
samhet. Det vågar jag mig inte 

på” 

säger han med bestämdhet. 
Men han låter sig ändå över-
talas att tillverka en disktrasa 
med julmotiv med hjälp av 
färg, penslar och schabloner. 

Signalen, att pröva nytt, gå ut-
anför sin bekvämlighetszon 
och utvidga sina gränser mitt 
i myllret bland stiftets med-
arbetare på Sankt Sigfrids 
Folkhögskola, är viktig. Folk-
bildning är utmanande för de 
flesta och vi behöver före-
bilder för att våga. Växjö stift 
vågar med hjälp av Sensus!

Kultur
Sensus bedriver verk-
samhet som bidrar till att 
bredda intresset för kultur. 

Kultur som berör
Kerstin Blad, diakon i Ljungby 
pastorat, är en av många kyrk-
liga medarbetare som brinner 
för att skapa kulturella upple-
velser för daglediga. Genom 
eftermiddagsprogram som 
även bjuder på vänlig gemen-
skap kring fikaborden berikas 
många människors vardag.

lust till utveckling och lärande. Bildning är förmåga att tolka, reflektera och sätta 
samman kunskap till ny kunskap. Sensus ger plats för möten där flera tolkningar lever 

sida vid sida i respekt för varandra. Tillsammans med våra medlemsorganisationer, 
samarbetsparter och deltagare skapar vi och finns med där mötesplatser för bildning 

Smålandsloppet i 
Marklanda 1954

Smålandsposten skrev i februari 
2018 ett reportage om Hugo Wies-
lander och Sture Heiman, mc-kom-
pisarna som ville hitta på något 
även utanför motorcykel-säsongen. 
Under hösten 2017 startade Hugo 
och Sture en studiecirkel tillsam-
mans och bjöd med sina mc-vänner.

Ambitionen med studiecirkeln var, 
förutom att träffas utanför motor-
cykel-säsongen, att dokumentera 
Smålandsloppet. Det var ett TT-
lopp för motorcyklar  och så kall-
lade Midget-bilar som kördes 1954 
vid Marklanda i utkanten av Väcjö.  

Läs gärna hela reportaget om den 
nystartade studiecirkeln kring 
Smålandsloppet, i Smålands-
posten lördag 17  februari 2018.

- Referat från ovan nämnt reportage, 
s.16-19 i del C Motor, Smålandsposten 
17/2 2018.

”Jag vill gå till Sensus 
nästan varje dag – det 

känns som hemma.”

Foto: Scandinav Bildbyrå

Under 2017 har Kerstin tillsammans 
med Sensus anordnat många efter-
middagsprogram med en mycket stor 
variation. Författarbesök och schla-
germusik i kyrkan har blandats med re-
seskildringar, kulinariska äventyr och 
eftertänksamma kåserier med poetisk 
touch. Detta är kultur när det är som 
allra mest berörande, i människors 
vardag och i en levande gemenskap!
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Östergötlands län
Demokrati

Sensus bedriver verksam-
het som bidrar till att stärka 
och utveckla demokratin. Vi 
skapar mötesplatser för att 
lära, reflektera och utvecklas.

Världens fest i Vimmerby
Varje år genomför Sensus tillsam-
mans med allaktivitetshuset Fa-
briken i Vimmerby Världens fest. 
Fabriken drivs av Vim-
merby komun och en ung 
arrangörsgrupp. Ungdo-
marna i arrangörsgrup-
pen har olika bakgrund 
och arrangerar Världens 
fest i form av en studiecir-
kel med stöd av Sensus. 

Världens fest är vad det 
heter - en fest med männ-
iskor från hela världen! 
Alla har möjlighet att delta 
och bidra, vilket resulte-
rar till en bredd av olika kulturella 
maträtter, musikstilar och danser.
Det bjuds på en tipspromenad för 
att lära sig mer om de olika kul-
turerna och därefter drar framträ-
danden på scenen igång: musik, 
dansuppvisningar, tjo och tjim!

Delaktighet
Sensus bedriver verksamhet som 
bidrar till att göra det möjligt för 
människor att påverka sin livssitu-
ation och skapar engagemang till 
att delta i samhällsutvecklingen. 

Människan i telefonen
De är svetsare, lärare, eller fot-
bollsspelare. De har barn. De har 
gått i skolan. De har varit föräls-
kade. Minst av allt vill de vara flyk-
tingar. 90 berättelser och över 400 
bilder utgör utställningen ”I tele-
fonen finns hela människan” där 
Henrik Teleman och Zainab Witwit  
samlat ihop bilder och berättelser 
från flyktingars smarta telefoner. 

I höstas invigdes utställningen i 
Mirum Galleria, Norrköping, till-
sammans med Sensus och Örnina 
band som framförde Syrisk folkmu-
sik till berättelserna och bilderna.

Projekt: Läsa för livet
Läsa för livet är ett treårigt läsfräm-
jande projekt finansierat av Kultur-
rådet och med Sensus som projekt-
ägare. Projektet startade i februari 
2017 och avslutas i december 2019. 

Läsa för livet utvecklar en metod 
med biblioterapi som verktyg för 

att främja och stärka folkhälsan 
och social hållbarhet. Bibliote-
rapi innebär att människor en-
skilt och/eller i grupp använder 
sig av läsning och litteratur i te-
rapeutiskt syfte. Metoden kan 
användas av många målgrupper. 

Läsa för livet vänder sig till alla 
som känner behov av att bear-
beta och bättre förstå livsomväl-

vande händelser. Sådana 
möter vi alla och tar oss 
igenom förr eller senare 
i livets olika skeenden.

Under projektets första år 
har 20-talet cirkelledare 
utbildats i metoden vid 
två olika utbildningstillfäl-
len. Det har startats Läsa 
för livet cirklar i Linköping, 
Norrköping och Göteborg 
med ett 30-tal deltagare. 

Läsa för livet har medverkat vid 
ett antal tillfällen där vi spridit in-
formation och kunskap om projke-
tet och metoden. Bland annat har 
vi pratat om projektet i radiopro-
grammet Kropp och själv, skrivit 
artiklar i Folkbladet och deltagit 
på Biblioterapikonferens i Örebro.

Kunskap
Sensus bedriver verksamhet som 
bidrar till att utjämna utbildnings-
klyftor och höjer bildnings- och 
utbildningsnivån i samhället. 

utvecklas. Vi har en känd opinionsbildande ställning vad gäller folkbildningens roll i 
samhället. Kultur är en upplevelse, ett möte med sig själv och andra. Alla har rätt att 

skapa och alla har rätt att delta som utövare eller publik utan normer som krymper 
människan. Kultur är en del av demokratibyggandet. Hos oss möts olika människor för 

Goda relationer  
skapar ringar på 

vattnet
När jag var ny på sensus tog min mu-
sikkollega med mig på ett möte med 
en cirkelledare som hade sitt band 
hos Sensus. Ledaren hade startat upp 
en teaterförening och ville samarbeta 
med oss även med teaternföreningen. 

Jag har haft hand om teaterföreningen 
sen dess och vi har god kontakt både 
med avstämningar av verksamheten 
samt att vi tipsar varann om saker som 
händer inom kulturvärlden i vår stad, 
om bidrag som finns att söka med mera. 

När en av deltagarna i teaterfören-
ingen skulle sätta upp en egen pjäs, 
utanför föreningen, tog han kontakt 
med mig. Projektet med pjäsen på-
gick i några månader och gick i mål 
med några föreställningar. När jag 
träffade ledaren för en återkoppling 
berättade han att stödet från Sensus 
hade varit avgörande för projektet.

Efter ungefär ett halvår blev jag återi-
gen kontaktad av samma deltagare 
som hade samlat kraft och dragit ihop 
ett gäng för att sätta igång ännu ett 
fristående teaterprojekt. Det var nu 
helt självklart att ha ville knyta även 
detta projekt till oss. Han är nu in-
satt i strukturen med studiecirkeln 
och vi kan snabbt och lätt få igång 
hans verksamhet. Jag ser fram emot 
att se pjäsen som kommer bli i vår!

- Hedvik Solvik,  
verksamhetsutvecklare musik

Unga arrangörer
Våren 2017 startade Sensus 
ett projekt för att hitta ungdo-
mar som var intresserade av 
att lära sig mer om arrangörs-
kunskap. De skulle vara mellan 
15-25 år helst med olika bak-
grund och bostadsområde. 

Ci satte ihop en utbildnings-
plan med 8 olika tillfällen där 
de 10 ungdomarna fick lära sig 
mer om vilka olika delar som 
ingår i ett evenemang t.ex. 
tillstånd, bokning, kontrakt, 
ljud/ljus och marknadsföring.

Samtidigt med utbildningen 
jobbade gruppen med att pla-
nera en helt ny programpunkt 
under Linköpings Stadsfest 
som de döpte till Talangjakt. 

Huvudsyftet med Talangjak-
ten var inte att det skulle vara 
en tävling utan att vi skulle få 
en bättre integration i staden, 
dels genom att få människor 
att bege sig till de ytterområ-
den där deltävlingarna hölls 
och dels att få människor 
som bor i dessa områden bli 
mer intresserade av Linkö-
pings Stadsfest och att vilja 
åka in till centrum för finalen. 

Utfallet blev väldigt lyckat. Till 
finalen på Stora torget hade 
vi bokat artisten Kaliffa, som 
uppträdde direkt efter finalen 
och på så vis gjorde kvällen 

ännu mer minnesvärd.Efter att 
Unga Arrangörer avslutades 
har flera deltagare i gruppen 
gått vidare med andra projekt 
som har en Sensusanknytning. 

Kultur
Sensus bedriver verk-
samhet som bidrar till att 
bredda intresset för kultur. 

Replokaler i Västervik
Förfrågan på bra och funktio-
nella replokaler har ökat stort 
i Västervik då ett av våra mu-
sikhus brann ned för ett par 
år sedan. Welux är ett indu-
strihotell där många företag 
och föreningar har sitt säte. 
I huvudbyggnadens källare 
finns det gott om stora tomma 
ytor som lämpar sig perfekt för 
att bygga bygga replokaler i. 

Efter möten med fastighetsä-
garen har vi tillsammans kom-
mit fram till en bra lösning. 
Tillsammans med  band som 
är knutna till oss på Sensus, 
eller vill bli det och behöver 
replokal, bygger vi den efter 
deras önskemål. Detta leder 
till ett stort ansvarstagande. 
kompetens och även delaktig-
het i det projekt som inleds, 
vilket har varit väldigt positivt. 

I slutet av 2017 så var det 14 
replokaler färdiga och 21 band 
som repade där och efterfrågan 
är stor på fler band som vill dit.

”De vi kallar 
flyktingar är människor med en 

mångfacetterad identitet och 
erfarenheter utöver flykt och 

lidande. När vi ser dem kom-
mer vi också att se oss själva, 

eftersom deras längtan och deras 
drömmar är desamma som våra”

- Henrik Teleman, konstnär
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Östergötlands län
Med på listan över önskemål 
hos banden fanns även att det 
skulle finnas en inspelningsstu-
dio där man kan spela in sin mu-
sik. Självklart så uppfyllde vi på 
Sensus deras önskemål, vi bör-
jade bygga upp den i liten skala 
men efterhand så har den vuxit 
till sig. Studion är utrustad med 
både Protools och Logic så ban-
den själva kan välja vilket program 
som passar dem bäst. Den är även 
utrustad med backline som ban-
den kan låna under inspelning.

Under slutet av 2017 öppnade 
restaurangen Indivik upp på om-
rådet och när ägarna fick reda 

på musikverksamheten 
som finns där så ville 
de genast ha ett samar-
bete med att låta band 
få spela där så planering 
inför 2018 är påbörjad.

Västervik Framåt
Västervik Framåt arbetar 
med tillväxt i Västervik, 
visionen är att bli den 
mest attraktiva kommu-
nen att bo, besöka, arbeta 
och driva verksamhet i.
Sensus är en samarbetspart-
ner till dem, där största foku-
set ligger på besöksnäringen och 
marknadsföringen av Västervik. 

Tillsammans skapar vi arrang-
emang inför sommarmånaderna 
och planerar och jobbar med Val-
borgsmässofirandet i Västervik.
Under dessa månaderna driver 
Sensus scenen som finns på Fiskar-
torget, vi bokar artister, är ljud och 
ljusansvariga för dessa arrang-
emang. Många av våra band som 
vi har i verksamheten får spela på 
denna scen under dessa månader.

I Västervik är Sensus en viktig och 
stor samarbetspartner med kom-
munen. Vi har vår största verk-
samhet på Mejeriet som är knut-
punkten för ungdomar och kultur 
i Västervik. Vi är medarrangör och 
initiativtagare tillsammans med 
Kommunen, Västervik Framåt, Kul-
turskolan, arrangörsföreningen 
KUNG med mera, till ett flertal ar-

rangemang som händer i huset 
men även i stadskärnan. Några 
av dessa arrangemang är Park-
festen, Totalkvällen och FestiFall.
Ledorden för dessa enenemang 
är delaktighet och samarbete där 
vi också ökar livskvaliten och kom-
petensen för de som är delaktiga. 
Även många av våra band, körer 
som är knutna till Sensus får vara 
med att uppträda på dessa scener.
Tillsammans med Kommunen och 
Kulturskolan jobbar vi även hårt 
med återväxten till våra verksam-
heter.

att dela, tänka fritt, gestalta och reflektera livsfrågor. Livsfrågor är ofta mer än ett 
teoretiskt ämne eller samtal. Det kan handla om människans existens. Genom möten 

förstår människor sig själva bättre och det ökar förståelsen för olika sätt att tänka, tro 
och leva. Så skapas engagemang och ansvarstagande för demokrati och omvärld. 

Organisation & ekonomi
Organisations-

förändring
Sensus söker ständigt ett utvecklat 
ansvarstagande för de bidrag vi får 
till folkbildningsverksamhet, och 
hur vi på ett allt bättre sätt förvaltar 
dessa medel. Därför har vi under 
2017 gjort omfattande förändring-
ar av våra övergripande strukturer. 

Vid en extra stämma 2017 bekräf-
tades vår förbundsstyrelses be-
slut att ändra våra regiongränser, 
vilket innebar att vi dels valde en 
gemensam styrelse för båda re-
gionerna och dels att vi från den 
1 januari 2018 är en juridisk enhet. 

Under 2017 har vi sedan 1 sep-
tember haft en gemensam region-
chef och påbörjat samordningen 
av våra arbetssätt och funktioner. 
Detta leder till minskade kostnader 
och ökad verksamhetsutveckling. 

Övergången har inneburit en del 
förändringar och tack vare 
fantastiska medarbetare 
och tålmodiga samar-
betspartners, har vi kla-
rat den förändringen väl.

Styrelse
Sedan årsstämman 2017 leds ar-
betet i Sensus Småland Öland och 
i Sensus Östergötland Norra Små-
land av styrelsen bestående av:

Britt-Marie Lindberg, ordförande 
Per-Inge Olsson, ordförande
Karin Ahlqvist
Agnetha Blücher
Kristofer Carlsson
Anitha Forslund
Hans Frisell
Fredrik Ingå
Kjell Johansson
Monica Lago
Jens Linder
Maria Kehagia
Jerry Prytz
Kristina Vigren
Ulla Jacobsson Werner 
Ingegerd Widmark
Per Åkerström

Kvalitet 
Sensus har ett systematiskt och 
dokumenterat arbetssätt för att 
hålla hög kvalitet i användandet 
och redovisandet av de bidrag vi 
får från staten, kommuner, lands-
ting och regionförbund. I enlighet 
med våra rutiner har vi genomfört 
intern granskning i regionerna 
Småland Öland och Östergötland 
Norra Småland. Därtill  har vi haft 
granskning från vårt riksförbund. 

Vi arbetar med fortlöpande lä-
rande utifrån dessa revisioner 
och granskningar. Detta år har 
båda granskningarna visat på 
mycket ringa utmaningar som 
mest handlat om förtydliganden 
och mindre rättningar. Kvalitet är 
ett öppet och löpande lärande 
och något som måste erövras i 
varje moment. Därför har under 
hösten de båda regionernas ge-
mensamma kvalitetsarbete sam-
ordnats med gott lärande och ut-
vecklande arbetssätt som följd. 

I och med det ökade 
samarbetet utmanas vi 
att särskilt fokusera på 
att säkra administrativa 
processer  och kvalitets-
säkring, i och med att två 
arbetssätt sammanförs.

Unga arrangörer. Foto: Scandinav Bildbyrå

Biblioterapi med projektet Läsa för livet.
Foto: Scandinav Bildbyrå

En bild som användes i samband med organisationsförändringen. 
Foto: Scandinav Bildbyrå
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Organisation & ekonomi
Personal 
Våra ledare som på olika sätt 
genomför folkbildningen är en 
av de viktigaste resurserna i vår
verksamhet. De får sitt upp-
drag, sin coachning och sitt 
stöd av vår fantastiska personal.

Bemanning 2017-12-31
Pierre Andersson
Devrim Arslan
Josef Bel Habib
Lotta Bernberg
Birgitta Axelsson Edstöm
Jens Edström
Thomasine Eriksson
Susanne Falkenberg
Magnus Folcker
Ayla Hammarström
Thomas Hansson

Inger Händestam
Maha Ibrahim
Marie Innab
Ulla Jacobsson-Werner
Sören Johnsson
Ingrid Karlsson
Mikael Kindstrand
Susanna Landgren
Caroline Leimola
Jan-Olow Lekström

Messie Lennartsson
Britta Lindberg
Yasmine Lindgren-Widholm
Marie Lindhwall
Lisbeth Lindholm Vahtras
Maria Ljung
Michelle Lund
Linus Lundgren
Maija Löfgren 
Malik Muhamedagic

Charlotte Niklasson Karlenvie
Erik Nilsson
Åsa M Nilsson
Elisabeth Nordborg 
Lorena Preuss Hansen
Lasse Sirviö

Hedvig Solvik
Maria Strid
Robert Svantesson
Alexander Vibeck
Lena Åkesson
Peter Östberg

Vid årsskiftet var följande med-
arbetare tjänstlediga för studier, 
prova annan tjänst eller för-
äldraledighet: Katharina Hans-
son, Aster Boberg Menghestu.

Ekonomi 
Region Småland 

Öland
2017 års ekonomi följer budge-
ten väl och når ett resultat på 
knappt en halv miljon. Sensus be-
höver säkra ett eget kapital i en-
lighet med sin egen strategi för 
att kunna erbjuda långsiktighet i 
åtaganden och stabilitet i verk-
samheten. I enlighet med den 
planen har ett svagt öveskott om 
lite drygt en och en halv procent 
av omsättningen genererats.

Verksamheten följer budgeten 
ganska väl. I fusionsproces-
sen med Östergötland Norra 
Småland har chefskostnad för-

Sensus utgår från ett rättighetsbaserat förhållningssätt. Alla har samma rättigheter, 
möjligheter och skyldigheter och ska bemötas likvärdigt. Vi erbjuder verktyg så att 

människor blir medvetna om sina rättigheter, får kunskap att ifrågasätta och försvara 
både sina egna och andras rättigheter. Sensus är en folkbildningsaktör som med ett 

delats på båda regionerna vilket 
bidragit till det goda resultatet. 
Under året har även vissa vakan-
ser bidragit till ett positivt resul-
tat, helt i enlighet med budget.

Utbildningar för arbets-
livet
Inom Sensus Småland 
Öland finns en enhet som 
heter Arbetsliv. Verksam-
heten är kommersiell 
och säljer utbildningar 
till institutioner, före-
tag och privatpersoner.

Den finansieras inte av 
bidragssystemen. Verk-
samheten bidrar till att 
bredda studieförbundets upp-
drag, dels ekonomiskt och dels 
genom att skapa kontaktytor 
samt genom att bidra med folk-
bildning i anbudsverksamhet och 
annan kommersiell utbildning.

Ekonomi 
Region Östergötland 

Norra Småland
Under året har ett gott reusultat 
uppnåtts. Det har uppnåtts ge-
nom återhållsamhet i satsningar 
med kostnader under året. Ge-
nom samordning med Småland 
Öland har kostnader för chef och 
andra OH-kostnader hållits nere. 

Vissa vakanser har uppstått och 
inte rekryterats omedelbart vil-
ket bidragit till ett förbättrat re-

sultat. Tyvärr har även en viss 
verksamhetsminskning under 
året bidragit till lägre kostnader. 
Det har varit viktigt att under året 
bygga på det egna kapitalet för att 

säkra verksamheten långsiktigt. 

En särskild utjämning av resurser 
inom Sensus har genomförts un-
der året då Sensus Östergötland 
Norra Småland erhållit ekono-
miskt stöd från Sensus riksförbund 
för att återställa ett negativt eget 
kapital. På detta sätt, och tillsam-
mans med en sammanslagning 
av regionerna i Östergötland och 
Småland – Öland, säkras verk-
samhetens ekonomiska stabili-
tet och OH-kostnaderna sänks.  

Kommunikation
Vi fortsätter arbeta med en in-
kluderande och tillgänglig digi-
tal kommunikation som står i ba-
lans till den muntliga, skriftliga 
och tryckta kommunikationen. Vi 
väljer smarta kanaler utifrån vad 
som är bäst för respektive mål-

grupp och regionens resurser.

Vi fortsätter övergången till e-lista 
och vår kommunikation ökar i soci-
ala medier och digitala nyhetsbrev. 

Vi publicerar nu alla 
våra arrangemang som 
är öppna för allmänhe-
ten på sensus.se och 
kommunicerar vid olika 
tillfällen med våra delta-
gare via sms. Affischer 
och nyhetsbrev fortsät-
ter vara viktiga kanaler. 

Vi arbetar kontinuerligt 
med texter för att våra 

mottagare ska uppfatta 
oss som en tillgäng-

lig och inkluderande avsändare.

Sociala medier
Vi har två officiella sidor på Face-
book och ett flertal grupper. På In-
stagram delar vi med oss av folk-
bildning i vardagen och våra följare 
får se Sensus bakom kulisserna. 
Kommunikation i sociala medier 
är ett bra verktyg att kommuni-
cera vad Sensus gör och står för. 

Facebook-bild inför en teaterföreställning i Kalmar 2017. 
Foto: Scandinav Bildbyrå

Foto: Scandinav Bildbyrå
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2017 i siffror

aktivt hållbarhetsarbete gör skillnad i samhället. Vi bidrar till mötesplatser som bely-
ser och verkar för en helhetssyn omkring en långsiktig och bärkraftig hållbarhet. Vi är 

Översikt: statsbidragsberättigad verksamhet

Region Småland Öland Antal arrangemang Antal deltagare Antal studietimmar
2016 2017 2016 2017 2016 2017

Studiecirklar
Annan folkbildningsverks.
Kulturprogram
Summa:

1 357
904
2 625
4 886

1 286
941
2 519
4 746

11 311
17 977
224 787
254 075

11 091
15 281
200 182
226 554

40 557
23 784
23 625
87 966

40 730
26 274
22 671
89 675

Region Östergötland 
Norra Småland Antal arrangemang Antal deltagare Antal studietimmar

2016 2017 2016 2017 2016 2017
Studiecirklar
Annan folkbildningsverks.
Kulturprogram
Summa:

1 253
649
2 098
4000

1 487
443
2 005
3 935

7 153
10 810
133 616
151 579

8 075
9 189
143 694
160 958

126 235
21 047
18 882
166 164

123 741
14 136
18 045
155 922

Särskilda målgrupper

Region Småland Öland Antal arrangemang Antal deltagare Antal studietimmar
2016 2017 2016 2017 2016 2017

Utrikesfödda
Delt. m funktionsnedsättning
Arbetslösa
Summa:

54
165
-
219

50
172
-
222

378
799
-
1 177

432
798
-
1 230

1 292
2 119
-
3 411

1 418
2 074
-
3 492

i studiecirklar

Antal arrangemang Antal deltagare Antal studietimmar
2016 2017 2016 2017 2016 2017

Utrikesfödda
Delt. m funktionsnedsättning
Arbetslösa
Summa:

144
27
-
171

125
17
-
142

801
225
-
1 026

696
143
-
839

9 532
897
-
10 429

8 628
556
-
9 184

i studiecirklar

Region Östergötland 
Norra Småland

medvetna om och synliggör den påverkan som vår egen verksamhet har på 
individ och samhälle. Gemensamt, nationellt och regionalt, har vi ett arbetssätt som

Särskilda målgrupper

Region Småland Öland Antal arrangemang Antal deltagare Antal studietimmar
2016 2017 2016 2017 2016 2017

Utrikesfödda
Delt. m funktionsnedsättning
Arbetslösa
Summa:

49
6
1
56

48
8
-
56

577
135
8
720

482
147
-
629

816
77
12
905

956
97
-
1 053

i annan folkbildningsverks.

Antal arrangemang Antal deltagare Antal studietimmar
2016 2017 2016 2017 2016 2017

Utrikesfödda
Delt. m funktionsnedsättning
Arbetslösa
Summa:

16
16
-
32

6
6
-
12

115
392
-
507

28
77
-
105

797
571
-
1 368

375
123
-
498

i annan folkbildningsverks.

Region Östergötland 
Norra Småland

Asylverksamhet

Region Småland Öland Antal arrangemang Antal deltagare Antal studietimmar
2016 2017 2016 2017 2016 2017

Svenska fr dag 1
Vardagssvenska

Summa:

189
26

215

108
48

156

1 799
263

2 062

1 216
618

1 834

5 027
1 161

6 188

4 378
1 952

6 330

Antal arrangemang Antal deltagare Antal studietimmar
2016 2017 2016 2017 2016 2017

Svenska fr dag 1
Vardagssvenska

Summa:

66
17

83

40
30

70

774
203

977

421
302

723

1 683
502

2 185

813
868

1 681

Region Östergötland 
Norra Småland
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Sensus identitet
Sensus är ett studieförbund och vi arbetar med bild-
ning och kultur. Detta ändras inte. Däremot förändras 
och utvecklas vi i samspel med samhället i stort och i 
samverkan med våra medlemsorganisationers, sam-
arbetsparters och deltagares utveckling. Allt vi gör är 
folkbildning och folkbildning är både en metod, ett 
mål och ett förhållningssätt. 

Det som gör oss unika är vårt val av målområden och 
hur vi tolkar och arbetar inom dem i vardagen. Våra 
finansiärer har syften med de medel vi tilldelas. Det 
gäller staten men också kommuner, landsting och 
andra. Vi skapar vår verksamhet i samverkan med 
medlemsorganisationer och samarbetsparter samti-
digt som det är deltagarna vi ytterst är till för. Vi vill 
utveckla, fördjupa och göra verksamhet som skapar 
engagemang och som speglar det vi vill vara.

Vi bejakar människans livslånga lust till utveckling 
och lärande. Bildning är förmåga att tolka, reflektera 
och sätta samman kunskap till ny kunskap. Sensus 
ger plats för möten där flera tolkningar lever sida vid 
sida i respekt för varandra. Tillsammans med våra 
medlemsorganisationer, samarbetsparter och del-
tagare skapar vi och finns med där mötesplatser för 
bildning utvecklas. Vi har en känd opinionsbildande 
ställning vad gäller folkbildningens roll i samhället.

Kultur är en upplevelse, ett möte med sig själv och 
andra. Alla har rätt att skapa och alla har rätt att delta 
som utövare eller publik utan normer som krymper 
människan. Kultur är en del av demokratibyggandet.

Hos oss möts olika människor för att dela, tänka 
fritt, gestalta och reflektera livsfrågor. Livsfrågor är 
ofta mer än ett teoretiskt ämne eller samtal. Det kan 
handla om människans existens. Genom möten för-
står människor sig själva bättre och det ökar förstå-
elsen för olika sätt att tänka, tro och leva. Så skapas 
engagemang och ansvarstagande för demokrati och 
omvärld.

Sensus utgår från ett rättighetsbaserat förhållnings-
sätt. Alla har samma rättigheter, möjligheter och 
skyldigheter och ska bemötas likvärdigt. Vi erbjuder 
verktyg så att människor blir medvetna om sina rät-
tigheter, får kunskap att ifrågasätta och försvara både 
sina egna och andras rättigheter.

Sensus är en folkbildningsaktör som med ett aktivt 
hållbarhetsarbete gör skillnad i samhället. Vi bidrar till 
mötesplatser som belyser och verkar för en helhets-
syn omkring en långsiktig och bärkraftig hållbarhet. 
Vi är medvetna om och synliggör den påverkan som 
vår egen verksamhet har på individ och samhälle.

Gemensamt, nationellt och regionalt, har vi ett ar-
betssätt som ger beredskap för framtiden och vi är 
proaktiva så att vi ser möjligheter och upptäcker pro-
blem i tid.

Vi strävar efter en genuin förståelse av samtiden 
och dem vi samarbetar med. Vi bygger långsiktiga 
och kvalitativa relationer baserade på kunskap och 
erfarenheter. I ömsesidig dialog arbetar vi med att 
förstärka och bidra till det som våra medlemsorgani-
sationer, samarbetsparter och deltagare vill utveckla. 
Sensus gemensamma kompetens är bred, djup och 
ändamålsenlig.

Sensus identitet, antagen av Sensus  
förbundsstämma 29 maj 2015.
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Möten förändrar människor.
Människor förändrar världen.

Sensus Östra Götaland

sensus.se
facebook.com/sensusostragotaland
instagram.com/sensusostragotaland

#sensus
#folkbildning

Här hittar du alla våra kontaktuppgifter


