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Sensus studieförbund skapar och finns med där mötesplatser för bildning och kultur utvecklas. Det gör 
vi tillsammans med medlemsorganisationer, samarbetsparter och deltagare. Vi lyfter fram relationer, 

rättigheter, hållbarhet och livsfrågor. Allt vi gör är folkbildning. 
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Förord  

 

#vimåsteprata 

Tänk att samtalet är nyckeln både till goda relationer i vardagen och till världsfreden. Så 
enkelt är det – samtala! Därför kan vi i folkbildningen vara stolta över att vi fortfarande 
skapar dessa, tillåtande, demokratiska, jämlika och livsviktiga samtal. Det sker i vårt arbete 
med människor som söker asyl, där vi låser upp dörrar som annars stänger hindrar relationer. 
Det sker när vi stärker föreningar och grupper i demokratiska processer, stärker deras förmåga 
att ta makt över sin situation, genom att ge dem tillgång till rösten, till samtalet och därmed 
tillgång till relationer och fred. Det sker i musikgruppen, i kören, på spanskakursen och i 
regnbågsgruppen. Det sker i kampanjen #vimåsteprata och det sker där vi bjuder in till samtal, 
föreläsningar, kulturupplevelser osv. Ja samtalet lever där folkbildning finns.  
 
Och samtalet är nödvändigt, för att säkra vår demokrati, vår fred och våra relationer. Därför är 
vår verksamhet nödvändig och en väg till en bättre värld.   
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Sensus Identitet 

Grund 

Sensus studieförbund är en del av folkbildningen och verkar utifrån såväl 
medlemsorganisationernas uppdrag som ett samhällsuppdrag. Sensus som organisation bygger 
på en helhetssyn som utgår från en kristen värdegrund. Sensus verksamhet utgår från 
demokratiska värderingar och respekt för den enskilda människan. Sensus är partipolitiskt 
obundet. 

Vision 

Varje människa uppfattar sig som lärande och skapande med ansvar och kraft att påverka sin 
livsmiljö. Det lokala och globala samhället präglas av tillit eftersom varje människas kapacitet 
tas tillvara. Organisationer och arbetsplatser utvecklas med engagerad och kompetent 
medlemskraft och medarbetarkraft. 

Verksamhetsidé 

Sensus studieförbund ska ge möjlighet till utveckling och lärande i mänskliga möten och 
genom kulturupplevelser. Sensus verkar för aktivt engagemang i samhället och i 
medlemsorganisationerna. Sensus arbetsformer är studiecirklar, kulturprogram och annat 
folkbildningsarbete. 

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 och i samverkan med våra 
medlemsorganisationers, samarbetsparters 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 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 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 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 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. 
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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 aktivt hållbarhetsarbete gör skillnad i samhället. 
Vi bidrar till mötesplatser som belyser och verkar för en helhetssyn 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 arbetssätt som ger beredskap för framtiden och 
vi är proaktiva så att vi ser möjligheter och upptäcker problem 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 medlemsorganisationer, 
samarbetsparter och deltagare vill utveckla. Sensus gemensamma kompetens är bred, djup och 
ändamålsenlig. 
 

Antagen av Sensus förbundsstämma 29 maj 2015 
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Berättelser/Axplock från året som gått i verksamheten  

 

Kalmar län 

 
Vi vill erbjuda kulturupplevelser för alla 
och samverkar särskilt kring de 
arrangemang som bidrar till tankar kring 
demokrati, relationer och delaktighet. 

Väga vara förälder och håll kärleken 
levande 

En föreläsningsserie i Åby tar upp ämnet 
relationer och denna kväll är det med fokus 
på ”Väga vara förälder och håll kärleken 
levande”. Att bli kär är ingen konst, men 
hur håller man kärleken levande när barn 
och jobb tar all ens kraft? Att leva i en 
relation och i en familj utmanar oss. Och 
föräldraskap väcker frågor som ”Vilka 
gränser ska sättas och när? Och ”hur ger 
man sina barn ett bra självförtroende?” 
Författaren och psykologen Alf B 
Svensson har skrivit många böcker om 
relationer och föräldraskap, bl.a. de små 
böckerna: ”Håll kärleken levande” och 
”Hjälp, vi har fått en tonåring!” 
 
Världskören Tenebraes  

Att uppleva något alldeles extra 
tillsammans andra! Det fick man en kväll i 
oktober. Det är knökfullt i Kalmar 
domkyrka när Världskören Tenebraes 
gästar Kalmar. Förväntningarna är höga. 
Ska det bli en oförglömlig 
musikupplevelse? Ja, det blir en upplevelse 
med ett framföranden med högsta kvalitet. 
Tenebraes vision är att erbjuda publik över 
hela världen att bli berörda av kraften och 
intimiteten i den mänskliga rösten.  
Tenebraes konsert med titeln We will 
remember them i Kalmar domkyrka är en 
hyllning till dem som dog i första 
världskriget. 

Queens of Kalmar 
Julia Björknert och Alexandra Durne, som 
tillsammans anordnade 
jämställdhetsfestivalen "Queens of 
Kalmar" i våras i samarbete med bland 
annat Sensus, var mycket nöjda med sitt 
arbete: ”Oj, det överträffade snarare våra 
förväntningar! Allt har gått bra, 
uppslutningen var väldigt bra och vi har 
nått ut till så många! Den övergripande 
känslan för mig är att jag känner mig 
inspirerad och stärkt, men också stolt över 
mig och Alexandra och väldigt 
tacksam över all hjälp vi har fått längs 
vägen” säger Julia. 
Festivalens syfte var att lyfta frågor om 
kvinnors utsatthet och ojämlika livsvillkor, 
likväl som att synliggöra och hylla 
kvinnokraft och goda exempel. För sitt 
arbete med festivalen och för sitt arbete 
mot sexualiserat våld fick Alexandra och 
Julia Kalmar kommuns jämställdhetspris 
2018: 
”Det betyder jättemycket! Det är en så 
himla härlig bekräftelse på att vi har gjort 
något så bra som vi hade hoppats på att vi 
gjort. Det känns som att man får 
bekräftelse på att det man har gjort har 
betydelse för andra och att det eventuellt 
har bidragit till förändring. Kan vi så kan 
fler!” säger Julia Björknert och Alexandra 
Durne. 
Förhoppningen är att festivalen ska leda till 
ökad kunskap och inspiration för att göra 
Kalmar län och världen mer jämställd. 
Detta är folkbildning i praktiken: Att 
kunskap sprids och tankar bryts i mötet 
mellan människor och att vi i 
förlängningen får en demokratisk rörelse i 
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vårt samhälle som leder till en bättre och 
mer rättvis värld! 

Byteatern Kalmar Länsteaters uppsättning 
av Ett dockhem 
”Jobbigt. Utmanande. Omtumlande. 
Integritetskränkande. Fantastiskt. Ett 
övergrepp. Oförglömligt.” Omdömena om 
Byteatern Kalmar Länsteaters uppsättning 
av Ett dockhem under 2018 varierar över 
ett stort spektrum. Föreställningen ruskar 
om, inte bara publiken utan även de 
agerande. Föreställningen genomfördes 
nämligen i riktiga hem dit publiken fick 
förflytta sig och de boende trodde att det 
speciella var att deras hem skulle utgöra 
scenen, inte att de själva skulle agera. 

Henrik Ibsen ville dock att Ett dockhem 
skulle spelas så verkligt som möjligt, och 
det var utgångspunkten för den danska 
gruppen Fix och Foxy som står bakom 
konceptet "Ett dockhem" i den tappning 
som Byteatern i samarbete med Sensus har 
spelat hos 36 olika pars hem. Därmed blev 
denna föreställning långt mer trogen 
författarens intentioner än de uppsättningar 
som gjorts på de stora scenerna. Att den 
berörde torde stå utom allt tvivel. Vi 
hoppas också att diskussionerna fortsatte 
efteråt och att nyfikenheten på dramatiken 
som kulturellt uttrycksmedel leder till att 
fler vågar närma sig den, om än inte för 
alla så långt som att öppna sin egen 
ytterdörr och släppa in en hel länsteater.  
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Kronobergs län 

Musikteatern JÄRNVILJAN – om pengar, 
makt och avund i 1600 talets Småland 

Järnviljan – en släktkrönika om pengar, 
makt och avund i 1600-talets Småland är 
ett ”musikaliskt bygdespel” med historiskt 
tema – baserat på släkterna Humle och 
Korne som dominerade i Alvesta kommun 
på 1600-1800 talet – genom ett 
antal studiecirklar där deltagarna är 
medskapare för att successivt arbeta sig 
fram till en färdig musikteater på 
landsbygden. Dessa släkten var knutna till 
två Kvarnar – som låg  Torpsbruk Kornans 
och Humblans som fortfarande finns kvar 
– och hade olika förtroende uppdrag inom 
kyrkan men också i civilsamhället som 
fogdar och länsmän. 

Projektet lyfter fram lokalhistoria och 
kulturupplevelser och genom att alla är 
medskapare i processen kan projektet 
bli identitetsskapande och stärka sammanh
ållningen mellan människor samtidigt som 
det bidrar till den kreativa näringen och 
möjlighet till kulturupplevelser för fler 
människor på landsbygden. 

Sven Velander, författare till manuset 
Järnviljan bygger på beskriver 
musikteatern som ett folkbildningsprojekt, 
där alla får vara med efter egen förmåga 
oavsett tidigare erfarenhet. Deltagarna 
bemöter varandra med respekt och tävlar 
inte med varandra. Järnviljan är ett 
kollektivt skapande, med studiecirklar i 
teater, musik och kostym/scenografi som 
gör att teatergruppen växer och utvecklas 
tillsammans och motiveras genom 
gemensam skaparglädje.  

MAHA:s verksamhet 

I lokaler i Växjö och ute i övriga regionen 
(Lammhult, Alvesta, Åseda, Lessebo, 
Torpsburk, Braås och Älmhult) har Sensus 
sedan 2015 målmedvetet arbetat med att 
möta asylsökande och nyetablerade i 
Sverige. Det har bl.a. skett genom riktade 

medel från Staten och Länsstyrelsen. Som 
ett led i etablering och integration med 
Sverige och svenskar har vi möt upp 
kunskapsbehovet i språk som arabiska, 
engelska, svenska och dari i olika nivåer. 
Från analfabeter till nybörjare och 
avancerad.  
 
Att stödja föräldrars delaktighet i elevers 
undervisning har vi arbetat med att stödja 
föräldrar som har skolbarn och pratade 
mycket om skolsystem och försökte hitta 
lösningar genom samtalet. 
 
Ett rikt liv innebär tillgång till konst, dans, 
film och kultur. Ett exempel är vår ledare 
Gazzan Enad  som under året undervisat  
både barn, ungdomar och vuxna i att 
fotografera, måla och skissa på fri hand 
och utifrån deltagarens förutsättningar. De 
har arbetat med att måla på tyg, måla på 
glas och digital måleri. Varje termin 
avslutas med en konstutställning i Sensus 
lokaler där alla besökare i våra lokaler i 
Växjö kan ta del av de verk som 
producerats.  
 
Mat är vägen till mångas hjärtan – och 
även integration. En dag i veckan möts 
deltagare i Centrumskolans elevkök. Under 
kvällarna lagar två matlag en svensk rätt 
och en rätt från den asylsökandes 
hemländer. Allt avslutas med en 
gemensam middag där de olika 
mattraditionerna möts och avspisas.  
 
En viktig målgrupp för Sensus arbete är att 
uppmuntra kvinnor att ta och bli en del av 
det svenskt samhälle. Det sker genom 
uppsökande och motiverande insatser 
gentemot utrikesfödda kvinnor. Vi erbjuder 
datakurser i hur individen kan bli 
självständig i sin kontakt med myndigheter 
samt författa ett CV och personlig brev och 
Officepaketet. Andra folkbildning har varit 
i språkvandringar, dans (där svenska och 
invandrarkvinnor möts i magdanser), och 
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kvinnoträffar där samtal förs om 
kvinnorollen i samhället. 

Förlossningskunskap Confidenth Birth 

Heidi Liebe är leg.läkare och certifierad 
profylaxkursinstruktör.  
Med sin naturliga passion för allt som har 
med graviditet, födandet och barn att göra 
erbjuder Heidi sina omtyckta 
förlossningsförberedande kurser nu i 
samarbete med Sensus. Hennes mål är att 
hjälpa att förberedda sig inför 
förlossningen, minska osäkerhet och stärka 
tilliten till kroppen och vad som händer för 
att öka chansen till en positiv 
förlossningsupplevelse.  
 
Profylaxkursen ger de blivande föräldrarna 
olika verktyg för att möta utmaningar och 
känslor i samband med barnets födelse. 
Paren får jobbar med den naturliga 
andningen och avslappning, rösten och 
tankens kraft och få verktyg i Dyktekniken, 
mindfulness och visualisering. Stort fokus 
läggs på det praktiska och hur föräldrarna 
kan bilda ett team för att öka chanserna till 
en positiv förlossningsupplevelse för båda. 

Du och jag som pusselbitar 

Gillis Edman har i över fyrtio år varit 
verksam som begravningsentreprenör. 
Numera åker han runt och berättar om sina 
rika erfarenheter som han har omvandlat 
till lärdomar. Under ett seminarium inom 
ramen för Växjö stifts Fortbildningsvecka i 
oktober fick en stor grupp anställda och 
förtroendevalda inom kyrkan förmånen att 
lyssna på Gillis. I fickan bär han alltid med 
sig en pusselbit, och han berättar: 
”Pusselbitens in-och utbuktningar 
påminner oss om människans tillgångar 
och brister och om att vi hör ihop i ett 
ömsesidigt behov av varandra.” Vi 
deltagare fick oss både en tankeställare och 
en insikt. Ja, vi är unika individer men vi 
hör ihop och vi bildar tillsammans en 
krackelerad men mänsklig helhet. Det är så 
vi bygger en levande gemenskap och det är 

så vi får ett samhälle där alla kan vara med 
och bidra. Du och jag är delar av ett 
mycket större ”vi”. 

Vidga dina språkuttryck och ha dans-roligt! 

Under flera år har Heliga danser varit ett 
uppskattat inslag i Sensus verksamhet. 
Under 2018 har flera grupper varit igång 
med hängiva dansledare. En av dem är Eva 
Rosén–Sverdén som förutom att hon leder 
en danscirkel också är en av eldsjälarna 
bakom de återkommande 
heldagsworkshops i helig dans som Pia 
Lamberth håller i Växjö. Deltagare till 
dessa heldagar kommer från hela länet men 
också från närliggande län. Under 2018 var 
temat de fyra elementen vinden, havet, 
solen och marken. Under en heldag på 
försommaren lät en stor grupp dansare 
dessa element leva i sina egna dansande 
kroppar.  – Den heliga dansen tillåter oss 
att utvecklas, att upptäcka nya förmågor 
och uttryckssätt och är dessutom helt 
enkelt rolig, menar deltagarna som gärna 
återkommer gång på gång. Ju fler språk vi 
kan uttrycka oss med, desto rikare blir 
livet! 

Glädjefylld sång sprider sig! 

Intresset för körsång är stort. Lägger man 
därtill gospel så blir det ännu större. Aldrig 
tidigare har väl så många gospelsångare 
stått på scen i Växjö som en 
februarisöndag 2018. 325 sångare från ett 
flertal olika körer övade inför och deltog i 
två föreställningar tillsammans med 
solister från Sverige och USA. Växjö 
gospelfest har blivit en tradition och i år 
när man firade 10-årsjubileum blev det lite 
extra med tre solister i Växjö konserthus, 
nämligen sångaren Samuel Ljungblahd, 
gospelsångaren Gerald T Smith och 
jazzpianisten och sopransolisten Patrice E 
Turner. – Vi har aldrig varit så många, det 
är all time high, berättar Jonas Nilsson, 
körledare och ansvarig för festen. När 
Växjö gospelfest startade för tio år var det 
främst körsångare från Växjötrakten som 
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medverkade. I dag kommer sångare från 
hela södra Sverige för att haka på detta 
arrangemang, som blivit en publikfavorit i 
Växjö.  

Körsången är väldigt utbredd i länet och 
nya körer startar varje år. Under 2018 
tillkom bland andra en ny kammarkör i 
Skogslyckan som leds av just Jonas 
Nilsson. – Just den afroamerikanska 
gospelmusiken lockar på ett speciellt sätt 
och sprider glädje både till utövare och 
åhörare. Glädje är något som både kyrkan 
och människor i allmänhet behöver! 

Mångkulturella vänner stärker samhället 

Den mångkulturella vängruppen i Ljungby 
skapar möjligheter för människor att knyta 
vänskapsband oberoende av ursprung. Man 
träffas en kväll i veckan under terminstid, 
fikar och samtalar om angelägna ämnen. 
Innehållet i samtalen styrs av deltagarna 
själva, och på köpet lär nya svenskar sig 
det svenska språket. – Min drivkraft är 
viljan att skapa gemenskap och ge 
människor utrymme samt paus från 
eventuella bekymmer, säger diakonen 
Kerstin Blad i Ljungby som står bakom 
gruppen. Jag vet också att gemenskapen 
sträcker sig bortom våra schemalagda 
kvällar Man umgås i andra sammanhang 
också. Integration är en långsiktig process, 
men detta är ett sätt att snabba upp den. 
Rädslan för den främmande blir mindre 
och man lär sig av varandra. I 
förlängningen stärks samhället då 
gemenskapsbanden blir både fler och 
starkare. 

Gemenskap som ger guldkant och 
livskvalitet 

En eftermiddag varje vecka samlas man till 
Diakonal gemenskap i Ljungby 
församlingshem. Ett varierat program 
bestående av bland annat musik, föredrag 
och filmvisningar läggs upp av diakonen 
Kerstin Blad som inte sällan själv 
medverkar i programmen. – Diakonal 
gemenskap syftar till att sätta guldkant på 
vardagen och bryta den isolering som 
många daglediga kan känna i vårt 
samhälle idag. Även om jag tror att en och 
annan har ett socialt nätverk så kan man 
känna sig ensam ibland. Jag vill också öka 
kunskapen om vad som händer i samhället. 
Även om man är äldre så är Kerstin 
övertygad om att man kan lära sig och 
utvecklas: – Jag tror att programpunkterna 
med samhällsinriktade teman göra någon 
mer medveten och öka förståelsen för hur 
det kan se ut omkring oss. Ibland unnar vi 
oss att bara ha roligt när någon kommer 
och underhåller oss. Sådant kan man leva 
på länge! Diakonal gemenskap är en 
mångfacetterad verksamhet som skapar 
mening och ökar deltagarnas livskvalitet. 
Att få möjligheten att uppleva något både 
tillsammans med andra och som sker unikt 
här och nu och inte bara på TV ger nya 
plusvärden till livet. 
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Jönköpings län

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

Under 2018 arrangeras fyra föreläsningar, 
kallade Demokratisoppa, 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 
inspirerande samtal om demokrati. Temat 
för demokratisopporna under 2018 är 
demokrati som verktyg i det svenska valet 
och kommande EU-val. Under 2018 fick vi 
bland annat höra Sören Holmberg och 
Cecilia Wikström. 
Röster efter föredragen 

- Detta är verkligen aktuellt. 
- Viktigt att värna demokratin genom 

att rösta. 

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

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 samtalsgrupper för de som mist någon 
nära anhörig i självmord. 
En deltagare i en sådan samtalsgrupp 

- Detta har stärkt mig som människa. 
Jag kan gå vidare i mitt liv och 
hjälpa andra son har behov av 
samtal. Jag har nu även gått en 
utbildning för att själv leda 
samtalsgrupper i min hemort. 
Jag kommer fortsätta vara med då 
det känns tryggt att ha ett stöd med 
sig när min egen grupp startar. 

 

Föreläsningar av olika slag med koppling 
till psykisk hälsa ett exempel är 
Om att vara Filips mamma och 
anhörignätverket 
Denna föreläsning besöktes av 75 personer 
varav en del sitter i samma situation som 
Filips mamma. Det är då till stor hjälp och 
trygghet för dessa föräldrar att höra om 
andra och förstå att de ej är ensamma om 
sina problem.th 

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

Sensus har i Jönköpings län samarbete med 
Scouterna där vi arbetat med att utbilda 
unga ledare. Detta ger dem en möjlighet att 
våga ta plats i sin organisation. 
Efter att varit med och lärt sig ta plats var 
ett gäng unga tjejer med och tog plats på 
scouternas stora demokratijamboree i 
Karlstad. 
Under 2019 tar de steget och anordnar ett 
scoutläger i distriktet. Kul när ungdomar 
får möjligheten att växa som individer på 
detta sätt. 
Vi har gett människor möjlighet att 
fördjupa sig i språk som Italienska och 
Estniska. 
Röster i lokalen 

- Kul med språk som jag inte kunde 
läsa i skolan. 

- Italienska nu får jag möjlighet att 
testa det jag lärt mig på semestern. 
 

I samarbete med flera av länets 
församlingar har Sensus genomfört cirklar 
i religion av olika slag allt från lättare 
samtal om bibeln till att vandra i Luthers 
fotspår. 

Föreläsningar 

Sensus har under 2018 arrangerat ett flertal 
föreläsningar med stor variation på olika 
tema. Måna av dem väldigt gripande 
berättelser. Här kommer ett exempel 
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Under temat Allas lika värde hade Jonas 
Helgesson föreläsningen Ett CP-bra liv, 
om funktionsnedsättning, fördomar och 
mångfald. 
Denna föreläsning berörde många och gav 
dessutom anledning till eftertanke när det 
gäller våra fördomar. 

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

Tillsammans vill vi vara aktiva inom 
Jönköpings och Jönköpings 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 2018 satte gruppen Teaterstickorna 
bland annat upp Djungelboken som en stor 
föreställning på Kulturhuset Spira.  

- Å vad roligt! Jag vill vara med 
nästa år. 

- Trodde inte jag skulle våga stå på 
scenen. 

- Känner att jag är mycket modigare 
nu. 

Detta var några av de kommentarerna från 
deltagare i vår teaterverksamhet. 
Teater ger deltagarna en möjlighet att inta 
en roll de inte har i sin vardag. Tyst och 
blyg i vardagen här spelar de ibland en 
framträdande roll med många repliker. 
Detta får oss att växa som människor. 
 
Kultur innebär också att ge människor 
möjlighet att uppleva något. Detta har vi 
gjort genom ett stort utbud av 
kulturarrangemang. 
Vi har under 2018 haft ett stort musikutbud 
med allt från konserter med olika tema 
Jazz, Abba, Ted Gärdestad och Elvis till 
visor och orgelspel. 
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Östergötland län  

Augustifesten 

Vi inom musikhemvisten i Norrköping har 
under många år samarbetat med Upplev 
Norrköping under Norrköpings egna 
stadsfest, Augustifesten. 2018 gjordes 
upplägget på Augustifesten om och bytte 
plats och vårat samarbete blev ännu närmre 
då Upplev Norrköping ville ge oss ännu 
mer utrymme. På vår scen utanför Café 
Swartz framträdde många av våra akter 
inför Norrköpingspubliken under två 
dagar. Arrangemanget är ett viktigt fönster 
både för våra akter som får tillfälle att 
spela och uppträda, men också för oss 
själva för att visa vad vi gör för våra 
deltagare, och att vi finns för de som 
utrycker sig i musik, oavsett 
 
East Pride  
I samband med att föreningen Norrköping 
Pride bestämmer sig för att lägga ner så 
sluter privatpersoner, studieförbund och 
andra organisationer upp. Vid första mötet 
konstateras det att självklart ska det bli en 
Prideparad i Norrköping även 2018, och 
där och då tar nätverket EAST PRIDE sina 
första steg. Med bara några få månaders 
planeringstid lyckas denna nyskapade 
grupp inte bara genomföra en parad, utan 
det blir en av de största någonsin. Med ett 
program med över 40 programpunkter och 

en parad på över 4000 deltagare blir EAST 
PRIDE den folkfest och rättighetsaktion 
som alla hoppas på. Sensus, Svenska 
kyrkan, RFSL och en rad privatpersoner 
står i täten som huvudarrangörer och de 
första programpunkterna för EAST PRIDE 
2019 trillar redan in under december 2018. 

Band Camp 

Band Camp är ett musikläger för 
jämställdhet med ett koncept fött ur 
musikläger som Popkollo och popsommar 
som Sensus under 2018 arrangerat 
tillsammans med Studiefrämjandet. På sikt 
skapar projektet en mer jämställd 
musikscen på både lokal, regional och 
nationell nivå samt kan utveckla personer 
som i sin tur kan bli förebilder åt andra. 15 
ungdomar fick chansen att lära sig 
instrument samt lära sig spela i band. 
Deltagarna fick även prova på digital 
musikproduktion, inspelning samt 
låt/textskrivning. Sista dagen arrangerades 
en avslutningskonsert för besökare där 
deltagarna fick visa upp sina färdigheter. I 
samband med lägret erbjöds ungdomarna 
att fortsätta musikverksamheten i 
studiecirklar i replokaler hos Sensus 
musikhus samt fick erbjudande om att 
uppträda på Augustifesten i Norrköping.  
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Organisation 
Sensus arbetar med ambitionen att våra värderingar synliggörs i verksamhet och organisation. 
Strukturen som stödjer verksamheten ska vara effektiv, transparant och legitim – för 
bidragsgivare, deltagare, samarbetspartners och medlemsorganisationer 

Årsmöte 

Den tredje maj genomfördes en regionstämma där Sensus Småland Öland lades ned och 
regionen Sensus Östra Götaland stämma redovisade året som gått och angav riktningen för 
arbetet framåt.  

Styrelsen 

Styrelsen har under året haft sex protokollförda sammanträden. Styrelsens sammansättning 
under året har varit: 

Per-Inge Olsson, ordförande 
Britt-Marie Lindberg vice ordförande 
Kjell Johansson, ledamot i AU 
Ingegerd Widmark, ledamot i AU 
Monica Lago 

Hans Frisell 
Per Åkerström  
Ulf Ödman 
Fredrik Ingå 
Ulla Heinstedt 

Kvalité  

Sensus har ett systematiskt och dokumenterat arbetssätt för att hålla hög kvalitet i 
användandet och redovisandet av de bidrag vi får från staten, kommuner, landsting och 
regionförbund. I enlighet med våra rutiner har vi genomfört intern granskning i regionen och 
därtill intern granskning från vårt riksförbund. Vi arbetar med pågående lärande utifrån dessa 
revisioner och granskningar. Detta år ser vi att vi har mycket gott utfall och endast en ringa 
andel redovisning av verksamhet som varit i behov av åtgärder och justeringar. Hög 
kompetens och ansvarstagande hos medarbetarna och ständigt lärande är centralt för att lyckas 
och vi arbetar systematiskt med verksamhetsstyrning genom verksamhetsplanering och 
uppföljning, riskanalys, självvärderingar och kvalitetsutveckling. 

Personal 

Våra ledare som på olika sätt genomför folkbildningen är en av de viktigaste resurserna i vår 
verksamhet. De får sitt uppdrag, sin coachning och sitt stöd av vår fantastiska personal. 

Bemanning 181231 

Sören Johnsson  
Susanna Landgren  
Peter Östberg 
Maria Ljung  
Michelle Lund  
Åsa Magnusson-Nilsson  
Maha Ibrahim Muhammad  
Malik Muhamedagic 
Messie Lennartsson 
Charlotte Strömberg Eliasson 

Susanne Falkenberg  
Nazanin Tavakoli 
Magnus Folcker  
Thomas Hansson  
Britta Lindberg 
Erik Nilsson  
Elisabeth Nordborg 
Charlotte Karlenvie  
Lotta Bernberg  
Caroline Leimola 
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Robert Svantesson 
Lasse Sirviö 
Lena Åkesson 
Ulla Heinstedt 
Linus Lundgren 
Alexander Vibäck 
Yasmine Lindgren-Widholm 
Niklas Zhou Börjesson 
Josef Bel Habib 
Hedvig Solvik 
Thomasine Eriksson 
Maria Strid 
Mikael Kindstrand 

Maija Löfgren 
Marie Innab 
Marie Lindwall 
Lorena Preuss Hansen 
Devrim Arslan 
Jens Edström 
Angelica Harilia 
Inger Händestam 
Pierre Andersson 
Suwat Khanh 
Ayala Hammarström 
 

 

Ekonomi  

Då vi inte har en färdig årsredovisning kompletteras denna text när den är färdigställd. 

Utbildningar för arbetslivet 

Inom Sensus Östra Götaland finns en enhet som heter Arbetsliv. Verksamheten är 
kommersiell och säljer utbildningar till institutioner, företag och privatpersoner. Den 
finansieras inte av bidragssystemen. Verksamheten bidrar till att bredda studieförbundets 
uppdrag, dels ekonomiskt och dels genom att skapa kontaktytor samt genom att bidra med 
folkbildning i anbudsverksamhet och annan kommersiell utbildning. 

Kommunikation 

Vi fortsätter arbeta med en inkluderande och tillgänglig digital kommunikation som står i 
balans 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 sociala medier och digitala nyhetsbrev. 
Vi publicerar nu alla våra arrangemang som är öppna för allmänheten på sensus.se och 
kommunicerar vid olika tillfällen med våra deltagare via sms. Affischer och nyhetsbrev 
fortsätter vara viktiga kanaler. Vi arbetar kontinuerligt med texter för att våra mottagare ska 
uppfatta oss som en tillgänglig och inkluderande avsändare 
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Medlemsorganisationer 

Nationella medlemsorganisationer 

Amningshjälpen 
Bröstcancerförbundet 
Credo 
EFS 
Frisk och Fri Riksförbundet mot 
ätstörningar 
Svenska kyrkans anställda i Sjukhuskyrkan 
Individuell Människohjälp 
KFUM Sverige 
Kvinnor för mission 
Kvinnor i Svenska kyrkan 
Kyrkans Akademikerförbund 
Kyrkomusikernas Riksförbund 
Mandeiska Sabeiska Samfundet 
RFHL, Riksförbundet för Rättigheter, 
Frigörelse, Hälsa och Likabehandling 
Riksförbundet Ekumeniska grupperna för 
kristna homo- och bisexuella 

Riksförbundet Sveriges Lottakårer 
Riksorganisationen för SuicidPrevention 
och Efterlevandes Stöd-SPES 
Scouterna 
Shedo 
S:t Georgs Scoutgillen i Sverige 
Sigtunastiftelsen 
Spädbarnsfonden 
Stiftelsen för Sverige och Kristen Tro 
Svenska kyrkan 
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation 
Svenska kyrkans Lekmannaförbund 
Svenska Kyrkans Unga 
Svenska muslimer för fred och rättvisa 
Sveriges konstföreningar 
Sveriges Kyrkosångsförbund 
Sveriges Syriska Riksförbund 
Y´s Men International Region Sweden 

Regionala medlemsorganisationer 

Föreningen Musik i Linköping (MIL) 
Akademi för kyrka och kultur i Linköpings 
stift 
Mjölby musiksällskap 
Chorus Feminae 
Vadstena Klosterkyrkas vänner 
Linköpings stifthistoriska sällskap 
Studieorganisationen Framtidsbilderna 
Östergötland 
Församlingsförbundet i Växjö stift 
Hjelmserydsstiftelsen 
Jönköpings Y´s men club 

Kalmar FBU-förbund 
Kronobergs FBU-förbund 
Lutherhjälpens Stiftskommitté i Växjö stift 
Norra Smålands 
Försvarsutbildningsförbund 
SKUT-rådet i Växjö stift 
Smålands Körförbund 
Stiftelsen Oskarshamns folkhögskola 
Stiftelsen S.t Sigfrids folkhögskola 
Växjö Stiftsgård Tallnäs Stiftelsen 
Växjö Stiftshistoriska Sällskap 
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2018 i siffror   

Översikt: Statsbidragsberättigad verksamhet 

 

Folkbildning 

 

Särskilda målgrupper - Funktionsnedsatta 

(I verksamhetsmätningen mäts inte alla parametrar, därav avsaknad av siffror i ovan tabell.) 

 

Särskilda folkbildningsinsatser - Asylverksamhet 

 

(I verksamhetsmätningen mäts inte alla parametrar, därav avsaknad av siffror i ovan tabell.) 

 
 
 
 
 
 

Östra Götaland Antal 
arrangemang 

Antal  
deltagare 

Antal  
studietimmar 

 2017 2018 2017 2018 2017 2018 
Studiecirklar 2 770 2 302 19 188 16 985 164 577 153 218 
Anna Folkbildningsv. 1 381 1 213 24 408 22 998 40 273 31 942 
Kulturprogram 4 503 4 265 342 014 324 167 40 527 38 385 
Summa 8 654 7 780 385 610 364 150 245 377 223 545 

Östra Götaland Antal 
arrangemang 

Antal  
deltagare 

Antal  
studietimmar 

 2017 2018 2017 2018 2017 2018 
Studiecirklar - - - - 13 457 8 078 
Anna Folkbildningsv. - - - - 2 064 404 
Kulturprogram 92 52 - - - - 
Summa 92 52 15 521 8 482 15 521 8 482 

Östra Götaland Antal 
arrangemang 

Antal  
deltagare 

Antal  
studietimmar 

 2017 2018 2017 2018 2017 2018 
Svenska från dag 1 148 144 - 1 478 5 191 4 299 
Vardagssvenska. 78 48 - 552 2 820 2 224 
Föräldrars delaktighet 
i lärandet 

- 10 - 103 - 225 

Uppsökande & 
motiverande insatser 

- 2 - 18 - 60 

Summa 226 204 - 2 151 8 011 6 808 


