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Folkbildning mot 
isolering, utanförskap  
och segregation
UNDER 2016 HAR VI VID sidan av vår traditionella folkbildningsverk-
samhet fortsatt verksamheten för asylsökande. Det arbete som vi 
bedrivit inom området har varit betydelsefullt, och jag är stolt över att 
Sensus kunnat ta sin del av ansvaret för att skapa en meningsfull och 
innehållsrik insats. Läs mer om det här i verksamhetsberättelsen. I 
förlängningen är det både viktigt och nödvändigt att vi som folkbildare 
fortsätter att arbeta mot isolering, utanförskap och segregering. Vi 
kommer också att fortsätta att arbeta med demokratifrågor, rättighets-
frågor och integration.

En motkraft till ryktesspridning och falska nyheter

Numer hör vi allt oftare talas om falska nyheter och alternativa san-
ningar, som främst sprids via sociala medier. Det är så klart olyckligt 
om opinion och beslutsfattande grundas på osanningar. Det är ett hot 
mot såväl demokratin som mot samhällsbyggandet att osanningar 
och icke faktaunderbyggda nyheter påverkar och styr utvecklingen. 
Jag menar att folkbildningen har en utmaning i att skapa platser där 
människor möts och där man i ett källkritiskt sammanhang gemen-
samt söker fakta och kunskap. Studieförbund och folkhögskolor kan 
vara en motkraft i det ökande flödet av ryktesspridning och falska 
nyheter.  Att bedöma vilka uppgifter från en uppgiftslämnare som är 
trovärdiga och vad som är myter eller propaganda ter sig allt mer nöd-
vändigt och härvid är folkbildningen en viktig aktör.

Stort tack för i år

Avslutningsvis vill jag rikta ett tack till alla 
ledare, medverkande i våra kulturprogram, 
medlemsorganisationer, samarbetspartners 
och medarbetare för de omfattande insatser 
som gjordes för folkbildningen under 2016.

Jag vill också rikta ett tack till alla kommu-
ner, Västra Götalandsregionen och Region 
Halland för det stöd vi erhållit till vår verk-
samhet.
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Sensus är
”Sensus är ett studieförbund och 

vi arbetar med bildning och kultur. 

Detta ändras inte. Däremot föränd-

ras och utvecklas vi i samspel med 

samhället i stort och i samverkan 

med våra medlemsorganisationers, 

samarbetsparters och deltagares 

utveckling. Allt vi gör är folkbild-

ning och folkbildning är både en 

metod, ett mål och ett förhållnings-

sätt. Det som gör oss unika är 

vårt val av målområden och hur 

vi tolkar och arbetar inom dem i 

vardagen. Våra finansiärer har syf-

ten med de medel vi tilldelas. Det 

gäller staten men också kommu-

ner, landsting och andra. Vi skapar 

vår verksamhet i samverkan med 

medlemsorganisationer och sam-

arbetsparter samtidigt som det är 

deltagarna vi ytterst är till för. Vi vill 

utveckla, fördjupa och göra verk-

samhet 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 kun-

skap till ny kunskap. Sensus ger 

plats för möten där flera tolkningar 

lever sida vid sida i respekt för 

varandra. Tillsammans med våra 

medlemsorganisationer, samar-

betsparter och deltagare skapar vi 

och finns med där mötesplatser för 

bildning utvecklas. Vi har en känd 

opinionsbildande ställning vad gäl-

ler 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 männis-

kan. Kultur är en del av demokrati-

byggandet.”*

*Ur Sensus identitet



Verksamhetsberättelse 2016 3

Det är väl ingen underdrift 
att påstå att 2016 var året 
då väldigt många talade om 
negativt tänkande! Vad är 
det? Är det en motreaktion? 
Är det typiskt för vår tid? 

ÖVERALLT I LOKALPRESS, rikspress 
och kvällspress och SJ:s tidning Kupé, 
för att nämna några tidningar, gick det 
att läsa om Sensus kurs. Det spanades 
i radio, diskuterades i tv och reflekte-
rades över i podcasts. Själva kulmen 
på hela negativt tänkande-trenden 
nåddes när kursledaren Ida Hallgrens 
medverkan i SVT-programmet Idé-
världen, där konceptet presenterades 
och diskuterades i en hel timma på 
bästa sändningstid.

Initiativtagare till kursen är Marcus 
Nilsson som jobbar som verksamhets-
utvecklare på Sensus i Göteborg. ”Jag 
är nog lite av en pessimist och cyni-
ker. Breda leenden och peptalks är 
inte riktigt min grej. Inte heller idén 
med positivt tänkande som i sin mest 
vulgära form antyder att allt nog löser 
sig om vi bara tänker positivt och alla 
är glada och käcka. Jag har därför 
ibland skojat med kollegor om att 
någon borde skapa en kurs i negativt 
tänkande istället, men mest som ett 
skämt. Det var först när jag kom över 
boken Motgiftet – lycka för pessimister 
av Oliver Burkeman som jag förstod 
att det faktiskt skulle gå att sätta ihop 
just en sådan kurs. Som ansvarig för 
vårt öppna utbud i form av kurser och 
föreläsningar försöker jag alltid hitta 
nya roliga uppslag och idéer som också 
kan generera intresse för Sensus och 
de frågor vi jobbar med. Vi har i Göte-

Negativt tänkande till mångas glädje

”Med kursen vill vi 
visa på alternativ till 
positivt tänkande”

borg satsat särskilt på området livsfrå-
gor och filosofi. Därför kändes det som 
om denna kurs skulle kunna passa in 
bra i utbudet”, berättar Marcus.

Överväldigande respons

Marcus tog kontakt med filosofidokto-
randen och psykologen Ida Hallgren 
som tidigare lett filosofiska caféer 
i samarbete med Sensus. Idén och 
ämnet visade sig vara helt rätt för Ida, 
som tackade ja till att leda kursen och 
skapa ett kursinnehåll och en be-
skrivning. När kursen väl låg uppe på 
hemsidan passade Marcus på att skriva 
ett blogginlägg om den nya kursen – ett 
blogginlägg som på kort tid fick en 
enorm spridning i sociala medier. ”Jag 
blev själv helt överväldigad av respon-
sen”, berättar Marcus. ”På bara några 
timmar hade inlägget delats över 70 

ter. Det går tyvärr inte att bara önska 
sig ur problem, i värsta fall kan de till 
och med förvärras. Att bara gilla läget 
och tänka positivt lägger också ansva-
ret på den enskilda individen medan 
lösningen kanske snarare handlar om 
att med kritiskt öga undersöka ex-
empelvis förtryckande eller orättvisa 
mönster”, säger Ida.

Studiecirkeln består av fem tillfäl-
len. Varje gång behandlas ett nytt 
tema och deltagarna får möjlighet att 
reflektera och samtala tillsammans. 

”Det som märktes redan vid första 
tillfället var den glada och uppslupp-
na stämningen”, berättar Marcus. 

”Många uttryckte hur trötta de var på 
positivt tänkande och hur befriande 
det var att få lov att vara negativ.”

Nu är det många som står i kö, över 
hela landet, för att få gå en kurs om 
negativt tänkande. Sensus och Ida 
har också planerat in en liten föreläs-
ningsturné på olika platser i västra 
Sverige. Då kommer publiken under 
1,5 timma få en inspirerande och tan-
keväckande orientering i ämnet.

TEXT: Kristina Bauch Kroona, Sensus

BILDER: Scandinav Bildbyrå och privat

Om negativt tänkande
Kursen ”Negativt tänkande – bättre blir 
det inte” kördes under fem tillfällen i 
oktober och november 2016.
 2017 har samma kurs på fem tillfällen 
start 15 mars. Dessutom blir det före-
läsningar i Göteborg 13 mars, Skövde 3 
april och Varberg 27 mars.
 Ida Hallgren arbetar med filosofisk 
rådgivning, är legitimerad psykolog och 
doktorand i praktisk filosofi på Göte-
borgs universitet på Göteborgs univer-
sitet Marcus Nilsson är gymnasielärare i 
religion och filosofi och verksamhetsut-
vecklare på Sensus i Göteborg.

gånger och mängder av människor 
kommenterat.” Och det var bara början. 
Redan samma dag blev kursen fullbo-
kad. Nästa dag ringde Aftonbladet och 
ville göra ett reportage. ”Sedan bara 
rullade det på. Extra roligt var det att 
ett av mina favoritprogram på P1, Spa-
narna tog upp kursen först av alla. Det 
kändes fantastiskt att få vara med och 
skapa en sådan snackis”, säger Marcus.

Men vad är egentligen syftet med 
kursen och varför finns det plötsligt 
att sådant sug efter att få tänka nega-
tivt? ”Med kursen vill vi visa på alter-
nativ till positivt tänkande”, berättar 
kursledare Ida Hallgren. Inspirationen 
kommer från stoiker, buddhister och 
det småländska svårmodet, men också 
pessimistiska filosofer som Schopen-
hauer och från psykologisk forskning. 

”Det handlar om att tillåta sig själv att 
se också livets baksidor och svårighe-

Ida Hallgren Marcus Nilsson
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ASYL

1997
ASYLSÖKANDE DELTOG i våra 

studiecirklar i språkträning och 

samhällsorientering under 2016. 

Grupperna bedrevs på många 

platser i Halland och Västra 

Götaland, ofta i samverkan med 

Svenska kyrkans församlingar 

men också med Caritas och 

Syriska föreningar. Grupperna 

leds vanligtvis av engagerade 

volontärer men också arvode-

rade ledare.

🌐
Meningsfull väntan 
samtal på svenska 
om svenskt

framhåller att 
”påskbudskapet 
är det viktigaste. 
Under påsken äts 
mycket god mat”. 
Fitnete Pilavci från Ko-
sovo berättar om ramadan som 
muslimer firar. ”Den föregås av fasta 
under dygnets ljusa timmar, men när 
solen går ner får man äta och dricka”.

Alla enas om att det var bra med en 
film som fick igång samtalet och sam-
tidigt handlade om svenska högtider. 
Det kan alla relatera till på olika sätt. 
”Många är intresserade av att lära 
sig mer om Sverige. Vi hoppas att fil-
merna ska spridas och att målgruppen 
förstår sitt sammanhang lite bättre 
med hjälp av det här materialet”, sä-
ger Inger Awenlöf.

Om Meningsfull väntan:
Kyrkostyrelsen har bidragit med 

200 000 kronor till projektet  samt yt-

terligare medel för tre filmer som kom-

mer att läggas ut under våren 2017.

 Två skådespelare från Borås stadste-

ater, Lennart och Gunilla Rydholm Eriks-

son, har läst in manus, på ideell basis.

 Producent och skapare av filmerna 

är Jonas Hummelstrand, Stockholm. 

 Filmerna och studiehandledningen 

finns på www.meningsfullväntan.se

TEXT: ur Intro nr 3 2016

BILD: Catharina Sundqvist

Kyrkornas flyktingrådgiv-
ning i Borås har tillsammans 
med Sensus och Bilda arbe-
tat fram manus och hand-
ledning till sex animerade 
filmer som nu ligger på web-
ben, fria att använda. Filmer-
na har högtider, familj, barn, 
natur, hälsa och jämlikhet 
som teman. 

ATT DET BLEV JUST dessa beror på er-
farenheter från de båda språkcaféerna 
som anordnas i Hässleholmens kyrka 
och Korskyrkan i Borås och som upp 
till 200 personer deltar i varje vecka.

Inger Awenlöf och Daniel Uddling 
är initiativtagare till projektet och 
tillsammans med Lena Sjöberg och 
Anders Hjort från Sensus och Anna 
Svalander från Bilda har de arbetat 
fram manus till filmerna. ”Frågor 
kring högtider, familj, barn, natur, häl-
sa och jämlikhet kommer ofta upp, det 
finns mycket att prata om”, konstate-
rar diakon Inger Awenlöf. ”Jämlikhet 
var nog det svåraste temat att skriva 
manus till. Vi i manusgruppen har haft 
intressanta diskussioner och även för 
oss har arbetet varit en ögonöppnare”, 
berättar Anders Hjort.

Det är lätt att skriva folk på näsan 
att så här är det i Sverige. Men frågan 
blir för vem? Åker till exempel alla 
svenskar till fjällen? Naturligtvis inte. 
Allt är inte jämlikt och jämställt i Sve-

rige men i filmen lyfts allas lika värde 
fram och att myndigheter i Sverige 
har att utgå från denna värdegrund. 
Önskan om jämställdhet ställer krav 
på oss alla att se människors lika värde 
oavsett bakgrund, funktionsnedsätt-
ning, sexuell läggning osv. Det kan 
vara svårt att leva efter.

De flesta som kommer till språk-
caféerna är asylsökande som väntar 
på ett besked på sitt ärende. ”Det är 
därför vi gett materialet namnet Me-
ningsfull väntan. Även om inte alla får 
stanna vill vi underlätta väntetiden 
och samtidigt får de möta varandra 
och svenskar, börja lära sig språket 
och hur det svenska samhället fung-
erar”, framhåller Lena Sjöberg.

Eftersom kunskapen i svenska är 
olika hos deltagarna finns det möjlig-
het att välja textremsa på antingen 
engelska, arabiska, persiska eller 
svenska. Se filmen flera gånger, ta 
hjälp av studiehandledningen för sam-
talet och var gärna två eller tre som 
hjälps åt att leda samtalet.

När filmen om Högtider visas i 
Hässleholmens kyrka har drygt 70 
deltagare kommit. Maten som för-
knippas med olika högtider känner de 
flesta igen liksom att jul och påsk firas 
för att minnas Jesu födelse och upp-
ståndelse. Aminatou Jallow från Gam-
bia berättar att ”julafton firar hon med 
vänner, god mat, musik och dans.” För 
Lena Hayrapetyan är påsken en viktig 
högtid. ”I Armeniuen är påskens färg 
framför andra röd för att påminna om 
Jesu lidande.” Chafika från Libanon 
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ASYL

”När jag kom till Sensus 
kunde jag inte prata. Jag var 
tyst. Nu vågar jag prata med 
människor och mitt språk 
har blivit bättre.” 

DET SÄGER HANIF QASEMI, juridikstu-
derande från Afghanistan och en av 
deltagarna i Vardagssvenska på Sensus 
i Göteborg. Hanif påpekar att språket 
är det som är viktigast att fokusera på 
när man är asylsökande. ”Hur kan jag 
förklara mitt problem, om jag inte kan 
språket? Och hur kan jag förstå andra, 
om jag inte kan svenska?”

Vardagssvenska på 
Sensus i Göteborg 

Under 2016 startade Sensus i Gö-
teborg flera språkcirklar i Vardags-
svenska. Lokalerna på Drottninggatan 
30 fylldes snabbt med människor från 
olika länder som ville lära sig svenska 
och knyta nya kontakter. 

Alla deltagare lever i väntan på svar 
på sina asylansökningar och medan 
tiden går och väntan blir svår, känns 
det viktigt och bra att börja lära sig 
svenska, även om beskedet om up-
pehållstillstånd ännu inte har kommit. 
Staten har skjutit till extra pengar till 
studieförbunden för att denna väntan 
inte bara ska bli en väntan, utan också 
bli en början på något nytt: att komma 
in i det nya landet, lära sig dess språk, 
få samhällsinformation och tillgång 
till nya nätverk.

Hanif är duktig på att studera på 
egen hand och går ofta till bibliotek 
och språkcaféer för att lära sig svens-
ka. ”Det är jättepositivt för mig att jag 
träffar andra människor, både svensk-
ar och personer från andra länder, här 
på Sensus.”

Sharifa Sahar är en annan delta-
gare på kursen i Vardagssvenska som 
Annelie Andréasson leder. Sharifa 
söker redan jobb och deltar också på 

en annan kurs i darí. Hon tycker att 
Vardagssvenska är väldigt bra efter-
som hon har en svensk ledare som ser 
till att hon får höra och prata svenska. 
Hennes mål är att få jobb så fort som 
möjligt. ”I Afghanistan jobbade jag 
som journalist och nu har jag skickat 
mitt CV till Sveriges Radio och till 
några andra ställen också. Man måste 
försöka och inte bara vänta.”

Vardagssvenska är en kurs i svenska 
som andraspråk som omfattar 40 stu-
dietimmar. Kursplanen betonar munt-
lig kommunikation och målet är att 
deltagaren ska kunna kommunicera på 
enkel svenska i vardagliga situationer. 
Arbetet med Vardagssvenska fortsät-
ter under våren 2017 med fler kurs-
starter, både med nya deltagare och 
fortsättare.

TEXT & BILD: Helena Klint, Sensus

Ja, jag kan 
göra det!
PÅ SENSUS KONTOR i Halmstad har 
man sedan i februari 2016 kurser i 
svenska och samhällsinformation för 
asylsökande och nyanlända. En stor 
del av undervisningen är lärarledd 
men man har även kontakt med många 
volontärer. En av dem är Mahdi 
Esmaili, själv asylsökande och sedan 
i somras anställd som praktikant på 
kontoret.

”Jag kom till Sverige från Af-
ghanistan för bara några månader 
sedan och nu leder jag kurser i 

samhällsinformation för nyanlända”, 
säger Mahdi stolt. ”Om jag bara kan 
lösa några problem för dessa männ-
iskor så är det bra. Det handlar mycket 
om frågor kring, språk, kultur, tradi-
tioner och hur det svenska samhället 
fungerar”, säger han.

När Mahdi startar en kurs så frå-
gar han alltid deltagarna om vad det 
tänker och hoppas på för sin framtid 
i Sverige. Många har gett upp hop-
pet om sig själva men vill ge sina barn 
så bra förutsättningar som möjligt. 
I slutet av kursen ställer han samma 
fråga igen och då är det många som 
svarar att de nu även tänker att de vill 
utveckla sig själva och förbättra sina 
egna möjligheter i Sverige. 

”Många nyanlända kommer från 
väldigt svåra förhållande till ett land 
där det ser mycket ljusare ut. När kur-
sen är klar är det många som säger 
– Ja, jag kan göra det!”, avslutar Mahid.

TEXT: Fredrik Lundblad, Sensus

BILD: Torsten Sundberg, Sensus

Hanif Qasemi

Sharifa Sahar

Mahdi 
Esmaili
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RÄTTIGHET, HÅLLBARHET OCH LIVSFRÅGOR

Mirre Sennehed är vad man 
kallar för mångsysslare och 
det finns alltid nya projekt 
på ingång. Många beundrar 
hennes ambisiösa driv och 
undrar ofta vad hennes hem-
lighet är? 

HUR ORKAR HON med att jobba med 
så mycket olika saker och ha en sådan 
energi? Jo, hon har ju ADHD! Mirre är 
ett levande exempel på att ADHD inte 
bara är ett problem och nu vill hon 
bryta fördomarna mot de som lever 
med den omtalade diagnosen.

Mirre Senneheds föräldrar skildes 
när hon var tre år och därefter växte 
hon upp i två hem, det ena i Linkö-
ping och det andra i Täby och sedan 
Kisa. Hon hade en trygg barndom med 
mycket kärlek och stöd från sin familj. 
Men trots detta så var skolåren ett 
rent helvete för Mirre och hon märkte 
tidigt i livet att hon inte var ”som alla 
andra”. Det var en kamp att försöka 
passa in samtidigt som hon älskade att 
sticka ut och oftast krockade hennes 
intressen med förpliktelser och hjär-
nan la krokben på sig själv. Utanför-
skap, mobbing och psykiska ohälsa 

Mirre Sennehed 
föreläser om sin 
superkraft ADHD

blev vardag för Mirre trots att hon 
hade glödande drömmar om vad hon 
ville bli när hon blev stor.

Mobbarna hade fel

Till slut, när hon var 15 år, fick hon 
sin diagnos och självkänslan fick sig 
en spark i baken. Hon insåg att hen-
nes mobbare hade fel, hon är inte 
dum i huvudet, och det är helt okej 
att hon är lite annorlunda. Dessutom 
hade hon plötsligt rätt till stöd och en 
förståelse från omgivningen kom med 
diagnosen. Mirre satsade på skolan 
men fick samtidigt fortsätta den 
dagliga kampen med sin egen hjärna. 
Idag är hon författare till tre romaner 
och skriver nu på sin fjärde. Dessutom 
jobbar hon som projektledare i stora 
kulturprojekt, driver en festival och är 
känd i Göteborg bland underground-
klubbar. 

Positivt stöd av största vikt

Hur kan hon göra allt detta? Mirre 
berättar i sin föreläsning om vilka för-
utsättningar som fick henne att orka 
kämpa och som är viktiga för de som 
är ”lite annorlunda”. Det är viktigt 
att fokusera på det man är bra på, då 
man hela tiden matas av vad man inte 
klarar av, speciellt när man har ADHD 

som gör ”enkla” saker svåra. Det som 
andra upplever som självklara saker 
att minnas och att utföra, kan vara 
en svår uppförsbacke att bestiga för 
någon med ADHD. Och då är positivt 
stöd av största vikt och att få känna 
att man duger. Att världen inte rasar 
för att något går snett och att miss-
lyckas är positivt om man lär sig av sitt 
misstag. 

I skolan lär vi ju oss att misslyckas 
är fel genom Icke godkänt på prov, 
men i livet är det genom våra miss-
lyckanden som vi lär oss mest. Och 
omgivningens stöd och förståelse är 
därför grunden för hur en individ ska 
kunna hantera sin diagnos och vilket 
attityd personen får till sin ADHD. 

Hitta vägar och sätt som funkar

Det är så viktigt med en positiv 
inställning och att ta små steg, inte 
förvänta sig att man ska göra un-
derverk på några dagar. Dessutom 
måste man ta hänsyn till sin uppväxt 
och eventuella andra problem i ens 
liv som gör det svårare att hantera 
och bemästra sin ADHD. Det räcker 
inte med en positiv attityd men det 
underlättar i kampen att hitta sina 
vägar och sina sätt som funkar. Och 
detta är alltid individuellt. Men Mirre 
tror att alla människor har förmågan 
att lyckas med sina mål om de sätter 
realistiska mål och kämpar för dem 
och med mycket stöd och kanske även 
medicinering. Det värsta man kan 
göra är att jämföra sig själv med nå-
gon som lever utan ADHD. Det kan bli 
orimliga krav man sätter på sig själv 
och då känns allt för svårt och man 
ger upp helt. Dessutom är det lätt att 
bränna ut sig för man kan bli så inne 
i ett projekt eller i sitt arbete att man 
ger så mycket, så stöd av arbetsgivare 
och familj är viktigt där med. Så man 
hittar en rimlig nivå då man själv har 
svårt att reglera den ”rimliga nivån” 
av arbetskraft och energi. 

Människor med ADHD skiljer sig 
inte från ”vanliga” personer, utan 
påverkas såklart också av uppväxt, 
ekonomisk situationer, intressen, om-
givning och så vidare. I sin föreläsning 
tar hon fram flera exempel på viktiga 
faktorer som kan vara avgörande i hur 
en person hanterar och ser på sin egen 

Mirre Sennehed
ÅLDER: 30 år
BOR: Göteborg
FAMILJ: Pojkvännen Roger, sonen 
Odin och de två bonusbarnen Albin 
och Alicia.
JOBB: Projektledare, festivalgeneral, 
föreläsare, författare och klubbar-
rangör.
AKTUELL MED: Föreläsningar runt 
om i Sverige med projektet ”Min su-
perkraft kallas ADHD” samt att skriva 
en bok om sitt liv med ADHD.

Hemsida: www.mirresennehed.com
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diagnos. Och även vad andra kan 
göra för att stötta på rätt sätt.

Självkänslan är enligt Mirre ytterst 
viktig när man lever med en diagnos 
och ständigt känner sig missförstådd, 
udda och konstig. Så stärker man 
självkänslan så kan personen hantera 
misslyckanden och konflikter bättre 
och därmed lägga fokus och energi 
på sina goda egenskaper istället för 
sina sämre.

Bryta fördomar, sprida kunskap 
och plantera hopp

Nu turneérar Mirre Sennehed runt 
i landet med sin föreläsning ”Min 
superkraft kallas ADHD” och hoppas 
på att bryta fördomar, ge mer kun-
skap och plantera hopp hos de som 
lever med ADHD eller har en närstå-
ende som lever med diagnosen.

BILD: Jenny Kroon

MAKEUP/STYLING: Hallstenssons 

Makeup & Art

Tre tips till dig med ADHD
• Försök inte följa andras vägar, hitta 

din egen väg för att nå sam ma mål 

och beskriv vägen för din omgiv-

ning så de lättare förstår dig.

• Att du fungerar annorlunda be-

tyder inte att du fungerar sämre. 

Glöm aldrig det. 

• Du är inte en diagnos. Låt inte 

dina svårigheter/din funktions-

nedsättning styra vem du är. Du är 

så mycket mer än en diagnos på 

papper. 

Tre tips till dig utan ADHD
• Säg aldrig ”Alla har nog lite 

ADHD” för det är som att säga 

”alla har svårt att gå ibland” till 

någon som sitter i rullstol.

• Det hjälper inte med en positiv 

inställning eller vilja, det behövs 

förutsättningar utefter individens 

behov för att man ska kunna han-

tera sin diagnos.

• Man måste inte alltid förstå varför 

det blir som det blir, men man kan 

visa intresse och viljan att förstå.

Filosofi
kvällar
Vad är egentligen tid? Hur 
hänger kärlek ihop med 
svartsjuka? Hur viktigt bör 
arbetet vara i våra liv? 

FILOSOFI ÄR ETT ÄMNE som engage-
rar och är en utmärkt utgångspunkt 
för att samtala och reflektera. Under 
året har Sensus i Göteborg haft sex 
filosofiska caféer på Frölunda biblio-
tek och åtta filosofibarer på Stads-
museet. Hit har människor kunnat 
komma för att lyssna och själva delta 
i filosofiska samtal kring viktiga frå-
gor, tankenötter och dilemman. 

”Det som har varit så roligt är att 
dessa samtal verkar tilltala så många 
olika slags människor, båda unga och 
gamla. Uppenbarligen är filosofiska 
samtal om livets frågor något som 
fyller ett viktigt behov i många män-
niskors liv”, säger Anna Brorson på 
Sensus som är den som arrangerat 
filosofibarerna.

Petra Andersson är filosofen som 
leder filosofibarerna. ”De är galet 
roliga. Det som jag gillar mycket är 
att kunna ta sig tid ordentligt att 
prata om bara en sak. Och dessutom 
om en sak som inte bara är praktisk, 
som inte är något man måste få gjort. 
Man pratar och tänker för tänkan-
dets egen skull. Sen är det ju käckt 
att göra det tillsammans. Uppenbar-
ligen gillar folk detta. Många kom-
mer varje gång. Det är extra roligt 
när folk sitter kvar och pratar med 
varandra. Att sitta och prata 
med folk som man inte redan 
känner möjliggör en annan 
slags öppenhet”, säger Petra.

TEXT: Marcus Nilsson, Sensus

Våra  
hjärtefrågor
Sensus är ett studieförbund som 
arbetar med bildning och kultur. 
Rättighetsfrågor, hållbarhetsfrågor 
och livsfrågor är frågor som präglar 
vår verksamhet samt ämnesområden 
inom vilka vi erbjuder studiecirklar, 
föreläsningar och kulturarrang-
emang.

”När vi har ett arrangemang som 
speglar de frågor som vi tycker är 
viktiga kallar vi det för en hjärte-
fråga”, säger Marcus Nilsson, verk-
samhetsutvecklare på Sensus. ”Det 
handlar främst om verksamhet inom 
ämnesområdena rättighetsfrågor, 
hållbarhetsfrågor och livsfrågor. För 
deltagarna innebär detta bland annat 
att dessa arrangemang kan subven-
tioneras och om möjligt erbjudas 
utan deltagaravgift samt att de syn-
liggörs lite extra i vår kommunika-
tion.” 

Allt för att fler ska kunna delta!

TEXT: Fredrik Lundblad, Sensus

🍂
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religiösa församlingar och tempel i 
Göteborg, metodik och praktiska öv-
ningar. Sensus fick även chansen att 
tänka nytt och utveckla konceptet tack 
vare de elva nya guidernas perspektiv. 
Konceptets unika styrka är föremålen 
i den multireligiösa resväskan. ”Vi har 
försökt att se hur varje föremål kan an - 
vändas för att berätta en historia, få 
fram viktiga poänger samt belysa mång -
falden i samhället”, säger Marcus.

”Något som vi har talat mycket 
om är hur vi undviker att exotifiera 
religion och religiösa människor när 
vi många gånger riktar oss till en i 
huvudsak sekulär svensk publik, där 
religion redan från början kan ses som 
något främmande”, fortsätter Mar-
cus. Sensus har därför försökt hitta 
beröringspunkter mellan religio-
nens teman, symboler och riter, och 
den ickereligiösa vardag som många 
svenskar lever i. 

”Religionens förebilder i form av 
profeter och gurus går lätt att jämföra 
med hur vi alla behöver förebilder i 
livet, personer som vi ser upp till och 
som inspirerar oss att följa i deras 

Sveriges multi religiösa guider
fotspår”, förklarar Marcus. ”Icke-
religiösa vardagsriter, som att samlas 
till fredagsmys med familjen kan man 
jämföra med exempelvis sabbaten 
inom judendomen, som också inleds 
varje fredagskväll som ett dygn av vila, 
glädje och återhämtning.” 

Konceptet Sveriges multireligiösa 
guider hänger ihop med en annan pro-
dukt som Sensus ger ut - den Multi-
religiösa almanackan. Den innehåller 
Sveriges viktigaste högtidsdagar inom 
sex världsreligioner och en magasins-
del med reportage, intervjuer och krö-
nikor. Den Multireligiösa almanackan 
produceras i Göteborg och Marcus är 
delaktig även i detta arbete. Inför varje 
år görs besök i olika religiösa samman-
hang för att få nya månadsbilder och 
artiklar. Förra året gjordes bland annat 
reportage om ett hinduiskt par på Hal-
landskusten och samiska kulturutöva-
re i Norrbotten. ”I almanackan möter 
vi ateister och konvertiter, migranter 
och svenskfödda”, avslutar Marcus.

TEXT: Fredrik Lundblad, Sensus

BILD: Anders Nicander, Sensus

Sveriges multireligiösa gui-
der väcker nyfikenhet och 
ökar förståelsen för olika 
sätt att tänka, tro och leva i 
dagens Sverige.

SENSUSKONCEPTET Sveriges multire-
ligiösa guider består av unga personer 
som håller interaktiva föreläsningar 
och workshops om det mångreligiösa 
Sverige med hjälp av den multireligi-
ösa resväskan. ”I väskan hittar vi före-
mål, symboler och kläder kopplade till 
världsreligionerna. Med dessa väcker 
guiderna nyfikenhet och ökar förståel-
sen för olika sätt att tänka, tro och leva 
i dagens Sverige”, säger Marcus Nils-
son, verksamhetsutvecklare på Sensus 
och ansvarig för utbildningen.

Under våren 2016 fick Sensus ett 
ekonomiskt stöd från Göteborgs stad, 
Levande Historia, för att genomföra 
en ny utbildning av multireligiösa 
guider och 40 kostnadsfria guidningar 
för skolklasser i Göteborg. Under ut-
bildningen ingick studiebesök i olika 
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Hösten 2016 släppte Johanna 
Nilsson tillsammans med 
Jennie Johansson, boken 
Slow fashion: din guide till 
smart och hållbart mode på 
Ordfront förlag. Det är en 
bok som de själva saknade 
när de på olika håll började 
intressera sig för hållbart 
mode. Boken är lika delar 
manifest och manual. 

ATT KONSUMERA KLÄDER mer håll-
bart är något som de båda brinner för 
och vill peppa andra till. I november 
höll Johanna två föreläsningar, en på 
Kulturhuset Kåken i Göteborg och 
en på Textilmuseet i Borås. Ämnet 
engagerar och varje tillfälle drog ett 
50-tal åhörare. 

Slow fashion är en inställning till 
mode där eftertanke och medvetenhet 
står i fokus. ”Det är när kvalitet går 
före kvantitet, när vi prioriterar färre 
och finare plagg med hållbar produk-
tion och minimal negativ miljöpåver-
kan”, berättar Johanna.

Inspirera varandra till förändring

Utgångspunkten för en mer hållbar 
livsstil är att skapa beteendeför-
ändringar, vilket är i det närmaste 

omöjligt utan motivation 
och stöttning från andra. 
Tillsammans sker helt en-
kelt fantastiska saker. ”Att 
kunna inspirera varandra 
till förändring men också 
bidra och stötta med kun-
skap är något som i mina ögon är 
folkbildningens kärna. Så när vi blev 
tillfrågade om att omvandla boken till 
en studiecirkel i Sensus regi så föll 
allt på plats. Att tillsammans skapa en 
plats för diskussioner och kunskaps-
utbyte, där ett gemensamt intresse är 
grunden, är alltid lika inspirerande”, 
säger Johanna.

Kraften och potentialen i folk
bildningen

Intresset för hållbart mode 
startade för snart 15 år sedan 
och har därmed i halva hennes 
liv varit en del av såväl arbetsliv 
som privatliv. Allt började ge-
nom ideellt engagemang i olika 
organisationer, så om det är 
någon som vet vilken kraft och 
potential det finns i folk-
bildningen så är det hon. 
”Utan den gemenskapen 
och inspirationen som 
jag fick bli en del av 
då, hade inget av det 
jag arbetar med 
idag hänt. Och 
det tänker jag 
säger en hel del”, 
konstaterar Johanna. ”Tack Sensus för 
möjligheten att sprida min hjärtefråga 
genom studiecirklar och föreläsningar 
om Slow fashion! Så mycket kärlek”, 
avslutar Johanna.

Under 2017 startar flera studiecirk-
lar i Göteborg och Borås. Några före-
läsningstillfällen blir det också under 
våren. Håll utkik! 

TEXT: Kristina Bauch Kroona, Sensus

BILD: Roger Olsson

Med långsamt mode 
blir det snabbt bättre

Jennie 
Johansson 
och Johanna 
Nilsson

Låt slow fashion inspirera 
dig i din vardag genom att
• Tänka på hur och var dina kläder, 

skor och accessoarer kommer 

ifrån.

• Läs, lyssna och leta information 

och inspiration.

• Ta beslut som baseras på kvalitet 

snarare än på kvantitet. Färre 

plagg men i bättre kvalitet så att 

de håller längre är oftast billigare i 

längden.

• Välja intressant och tidlös design 

och att se mode som något lång-

siktigt. Vackra ting är vackra oav-

sett om du bär det idag eller om 

tio år.

• När du handlar nytt – välj hållbart. 

Att välja plagg som tillverkats 

under bra villkor och med så lite 

negativ miljöpåverkan som möjligt.

• Hitta nya sätt att uppdatera din 

garderob genom lånegarderober, 

second hand och klädbyten. En-

dast fantasin sätter gränser!

• Ta hand om dina kläder så att de 

håller längre. Tvätta mer sällan 

samt laga hål och putsa skor.

Hämtat från www.slowfashion.nu

Omslaget till boken 
Johanna och Jennies 
bok Slow fashion
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SENSUS OCH FACKFÖRBUNDEN

545
SÅ MÅNGA VAR de regionala 

utbildningar vi genomförde i 

samverkan med TCO-förbunden 

under 2016. Deltagarna är fackliga 

ombud och förtroendevalda.

 Vi samverkar med Lärarför-

bundet, Vision, Vårdförbundet, 

Unionen, ST och Polisförbundet, i 

Halland och Västra Götaland. Vår 

samverkan regleras i årliga över-

enskommelser.

 Dessutom erbjuder Sensus ett 

utbud av studiecirklar och före-

läsningar för fackliga medlemmar 

i ämnen som olika sätt berör per-

sonlig utveckling.

Kursledarutbildning för 
fackligt förtroendevalda 
är en av Sensus grundläg-
gande ledarutbildningar 
med inriktning på just på 
förtroendevalda i fackför-
bund som samverkar med 
Sensus. 

I SENSUS VÄSTRA Sverige genom-
fördes utbildningen vid tre olika 
tillfällen under 2016. ”En av fram-
gångsfaktorerna i denna utbildning 
är att deltagarna får möjlighet att 
träffa kollegor från andra förbund, 
nätverka och utbyta erfarenheter”, 
säger Katarina Wallgren, verksam-
hetutvecklare på Sensus och kurs-
ledare tillsammans med kollegorna 
Mia Sjölin och Anette Johansson.  
”Dagarna genomsyras av många 
praktiska övningar och gruppsamtal 
men även av mycket skratt och inspi-
rerande möten”, säger Mia.

Utbildningen, som bygger på Sen-
sus pedagogiska policy och delta-
garnas erfarenheter, ger deltagarna 
kunskaper om folkbildning och 
pedagogik samt värdefulla tips och 
metoder i rollen som kursledare. 

”Jag är imponerad över hur myck-

Samverkan och 
medlemsnytta
Sensus bedriver folkbild-
ningsarbete och vill genom 
samarbete med fackförbun-
den skapa bästa möjliga för-
utsättningar för medlemmar-
nas tillgång till folkbildning.

UNDER 2016 genomförde vi 545 regio-
nala utbildningar i samverkan med 
TCO-förbunden, där deltagarna var 
fackliga ombud och förtroendevalda. 
Dessutom erbjöd vi ett stort utbud 
av studiecirklar och föreläsningar för 
fackförbundens medlemmar. 

Fackförbunden har även haft till-
gång till Sensus mötesplatser och 
kurslokaler samt kunnat nyttja de 
konferensanläggningar som Sensus i 
västra Sverige har avtal med. 

Sensus västra Sverige samverkar 
med Lärarförbundet, Vision, Vårdför-
bundet, Unionen, Polisförbundet, ST 
och Försvarsförbundet i Halland och 
Västra Götaland. 

Exempel på de uppdrag vi genom-
fört tillsammans med fackförbunden 
spänner från allt mellan styrelseut-
veckling, arbetsrätt och valbered-
ningsutbildning till utbildningar i 
rättighetsfrågor, värdegrundsarbete, 
kommunikation och pedagogik.

TEXT: Anette Johansson, Sensus

BILD: Wordle.net

Folkbildning för 
fackliga företrädare

Mia Sjölin, 
Anette 
Johansson 
och Katarina 
Wallgren.

et kunskap och kloka människor man 
kan träffa på i dessa sammanhang”, 
säger deltagaren Åsa Svahn som 
kommer från Vårdförbundet i Hal-
land. ”Jag har fått inspiration, feed-
back på mina insatser och uppmunt-
ran till kommande uppgifter.”

TEXT & BILD: Fredrik Lundblad, Sensus
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LEDARUTVECKLING

För alla cirkelledare i Sen-
sus skapas ett brett utbud 
av kurser som ger möjlighet 
till utveckling och fördjup-
ning i rollen som ledare. En 
av förra årets uppskattade 
kurser var Att leda samtal i 
grupp som leddes av Ingela 
Bergström, verksamhetsut-
vecklare på Sensus. 

EN AV DELTAGARNA var Frida Eriks-
son, regional samordnare på Real-
Stars.

Vad fick dig att anmäla dig till kur-
sen Att leda samtal i grupp?

Jag hade aldrig hållit i en studiecir-
kel tidigare och ville få tips om hur 
diskussioner kan vägledas så att alla 
kommer till tals. 

Vad tyckte du om kursen?

Jag tyckte att den var bra och konkret, 
men jag upplevde att det fanns ett be-
hov hos deltagarna att diskutera vissa 
problem i deras cirklar, vilket det inte 
riktigt blev utrymme för. Jag upplever 
också att mycket av det vi diskuterade 
skulle tjäna på att problematiseras 
ytterligare. 

Vad tyckte du var bäst med kursen?

Det bästa var att få förståelse för hur 
olika personer tar olika roller i en 
grupp och konkreta tips för att fördel 
ordet. 

Vad har du kunnat använda dig av 
från kursen?

Jag har kunnat använda mig av meto-
der som gör att alla deltagare kan vara 
delaktiga i utformningen av cirkeln. 

På vilket sätt jobbar Real Stars med 
folkbildning?

Vi informerar om trafficking och sex-
köp på skolor och för allmänheten ge-

nom event och kampanjer samt genom 
samarbeten med företag, exempelvis 
hotell. Vi vill bilda en opinion mot 
sexköp för att minska efterfrågan på 
sexuella tjänster och därmed stoppa 
trafficking. Vi utbildar också ambas-
sadörer i påverkansarbete och i frågor 
som rör trafficking och sexköp. 

Vad är det bästa med folkbildning?

Det bästa är att det är inkluderande 
och bygger på att vi alla har med oss 
olika erfarenheter och kan lära av 
varandra och tillsammans utforma 
vårt lärande. 

TEXT: Kristina Bauch Kroona, Sensus

BILD: Privat

www.realstars.eu

www.sensus.se/ledarevast

Cirkelledarkurser, en möjlighet till utveckling 
och fördjupning i rollen som ledare

RealStars
RealStars är en oberoende ide-

ell organisation som grundades 

2010 av Malin Roux Johansson 

med syfte att verka för en bättre 

värld fri från sextrafficking. Real-

Stars arbetar både nationellt och 

inom EU genom kampanjer och 

opinionsbildning och där bud-

skapet – Fair Sex- uttrycks i både 

design, konst och mode. För att 

stoppa trafficking fokuserar vi på 

efterfrågan – utnyttjandets motor 

och verkar för en sexköpslag 

inom EU. 

Real Stars och Sensus
RealStars utbildar ambassadörer 

via en studiecirkel hos Sensus. 

Ambassadörerna har en aktiv del 

i vår verksamhet och jobbar med 

olika typer av påverkansarbete. 
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Voices of charity  
och Sensus

Föreningens mål är att ge 

ungdomar en plats i kulturen, 

oavsett bakgrund, etnicitet 

och ekonomi. Sensus mål är 

att stärka föreningens fina 

arbete.

FÖRENINGAR OCH SAMARBETEN

Årets Folkbildarpris 2016 
gick till föreningen Voices 
of charity i Skövde. Med en 
nominering från Sensus och 
genom gallring bland flera 
förslag beslutade styrelsen 
för Västra Götalands Bild-
ningsförbund VGB att enhäl-
ligt utse Voices of charity till 
årets Folkbildare 2016!

BESKEDET MOTTOGS med stor glädje 
och stolthet och utmärkelsen betyder 
mycket för föreningen. Uppmärksam-
heten i media har varit stor, då både 
lokalradion samt flera lokala tidningar 
gjort reportage om årets folkbildare 
2016.

Prisutdelning

Priset delades ut den 19 april på Hjäl-
mareds folkhögskola i Alingsås. Voices 
of charity med Helena Sjöberg och 
Mathias Rönningberg i spetsen var på 
plats med ett femtontal av ungdomar-
na som brukar medverka i förening-
ens framträdanden. Med fanns också 
Leena Larsson, stolt verksamhetsut-
vecklare på Sensus. 

Besök av Ebenezer Scrooge

Att ungdomarnas kulturella inslag 
under prisutdelningen, före VGB:s 
årsmöte, var uppskattat kunde man 
både se och höra från åhörarna som 
satt i publiken. Redan i matsalen där 
man intog en god vårbuffé fick man sig 
en överraskning då Jonathan Seger-
hierta, i rollen som Ebenezer Scrooge, 
dundrade in och undrade varför man 
satt och åt hans mat i hans matsal. 
Förutom smakprovet med Scrooge 
ur kommande Julsaga fick publiken 
även höra solosånger, sång i grupp och 
vacker saxofonmusik.

Tårtkalas

Den 25 april var det föreningens tur 
att fira priset och tacka alla som varit 
med och hjälpt till! Ett 80-tal perso-

Det har firats!
ner anslöt till Nyeport i Skövde, där 
föreningen tillsammans med Sensus,

dukat upp till ett stort tårtkalas med 
fina sång- och musikframträdanden. 
Både

Helena och Mathias höll tal och be-
rättade personligt om vad föreningen 
och allt arbete

betyder för dem och vilket stöd som 
de själva fått, bland annat av Sensus.

Man kunde både se och känna hur 
mycket gemenskapen i och runt för-
eningen betyder.

Precis som i bildningsförbundets 
motivering kunde man riktigt känna 
att folkbildningen som grundtanke 
finns där. Man ser individen, det de-
mokratiska förhållningssättet, glädjen 
och viljan att hjälpa till. ”Jag oer-
hört stolt över att fått vara med och 
bevittna hur folkbildning kan stärka 
människor. Jag ser hur ungdomarna 
som hjälper Helena och Mathias med 
att städa undan, skrattar och kramar 
om varandra. Jag ser stoltheten de 
känner över att vara en del av den ge-
menskapen som vunnit pris”, säger 
Leena stolt.

Helena och Mathias har varit 
tydliga med att tala om att priset 
förstås också är ungdomarnas 
pris! ”Vi har tillsammans på 
ett fint sätt visat ungdomar vad 
folkbildning betyder och innebär”, 
säger Helena, Mathias och Leena. 
Tillsammans kan vi göra världen lite 
mer öppen för varandra och andra!

TEXT OCH BILD: Leena Larsson, Sensus 
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FÖRENINGAR OCH SAMARBETEN

En språkcirkel 
i Borås
DE LÄSER ENGELSKA av många olika 
anledningar. Någon för gemenska-
pen, att få träffas varje vecka, någon 
annan för att jag kunna prata med 
sina barnbarn i Sydafrika, vilket hon 
gör nästa varje dag och en tredje vill 
hålla sin engelska vid liv. ”Det är en 
bra form för lärandet, studiecirkeln. 
Alla har chans att arbeta och lära 
utifrån sina förutsättningar”, säger 
Marianne som leder en språkcirkel 
i Borås. ”Jo jag tillhör även de äldre, 
även om det finns ett par som är 
äldre än mig. Jag började 1990 med 
cirklar i tyska och så småningom i 
engelska. Nu är det endast engelska 
som jag har cirklar i”. Och visst har 
framtiden de framtiden för sig. ”Vi 
fortsätter nästa år också, glöm inte 
det!”, hälsar Marianne. 

TEXT OCH BILD: Lars-Ingvar Klasén, 

Sensus

Måndagskväll betyder 
HjärnPunkten för många. 
Varje tillfälle samlar ett 
femtiotal personer på Dal-
heimers hus i Göteborg. Det 
är långt ifrån fler än man 
hade hoppats på när projek-
tet startade. Här deltar man 
i studiecirklar, samtalsgrup-
per och umgås. 

HJÄRNPUNKTEN kommer ur beho-
vet att erbjuda en startmotor för 
hjärnskadade personer. ”Något som 
är svårt för många hjärnskadade är 
startmotorn, att orka ta sig för något, 
särskilt när det inte finns något som 
är anpassat för deras behov och med 
hänsyn till deras förutsättningar”, 
berättar Kerstin Söderberg från för-
eningen Hjärnkraft. Så för att kunna 
erbjuda en social träffpunkt dit det 
känns naturligt att komma, skedde all 
planering utifrån de skadades förut-
sättningar och önskemål, tillsammans 
med anhöriga och samarbetspartners. 

I januari i år öppnade verksamhe-
ten som snabbt blivit populär. Bland 
annat har deltagarna kunnat gå kurser 
i konst och silversmide, lärt sig mer 
om mindfulness och besökt akvarell-

museet. ”Målet med Dalheimers hus 
verksamhet är att bidra till goda livs-
villkor och möjliggöra utveckling. Till-
sammans skapar vi nya möjligheter 
i människors liv”, säger Maria Orre, 
enhetschef Dalheimers hus. ”Därför är 
vi glada att också få ha Hjärnpunkten 
i huset då det stämmer väl in även på 
Hjärnpunktens verksamhet.” 

Och nog har projektet varit utveck-
lande. Inte minst genom att flera del-
tagare själva blivit cirkelledare. Sensus 
roll i projektet från början var att 
hjälpa till med ledare för verksamhe-
ten. Men i och med att flera deltagare 
själva blev sugna på att leda cirklar 
har Sensus med stolthet även bidragit 
med att utbilda dessa. ”Att vi genom 
projektet kan stärka ledarna som kom-
mer från målgruppen kunskapsmäs-
sigt och även att stärka självförtroen-
det genom att ge möjligheten till att 
vara ledare är något som vi ser som en 
otrolig framgång”, säger Clas Wallin, 
verksamhetsutvecklare på Sensus.

Vi kör på

Klart att något så här bra ska fortsätta. 
HjärnPunkten fortsätter under 2017 
med studiecirklar, caféverksamhet 
och deltagande i Dalheimers hus kul-
turarangemang. Fantasktiskt bra start! 
Och ändå känns det som om den här 
verksamheten bara börjat.

TEXT: Kristina Bauch Kroona, Sensus

BILD: HjärnPunkten

LÄNKAR: www.facebook.com/groups/

hjarnpunkten/

Startmotorn 
som fått fart

Om HjärnPunkten
HjärnPunkten är en mötesplats för per-

soner med förvärvade hjärnskador med 

extra fokus på unga och unga vuxna. I 

projektet har det visat sig att den blanda-

de åldersgruppen från gymnasieåldern 

upp till över pensionsåldern är mycket 

värdefull. Deltagarna erbjuds kurser, 

föreläsningar, att umgås och ta en kopp 

kaffe och andra aktiviteter. Gruppen 

träffas på Dalheimers Hus i Göteborg. 

Projektet drivs av Hjärnskadeförbundet 

Hjärnkraft i Göteborg och är ett samar-

bete med Dalheimers Hus, Social resurs-

förvaltning Göteborgs stad och Sensus. 

Finansierat av Arvsfonden.
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KYRKA OCH FOLKBILDNING

Ett gott ledarskap är en 
förutsättning för en bra 
verksamhet. För att känna 
sig trygg i sin ledarroll är det 
viktigt att ha kunskap om 
personalfrågor men också 
tillgång till praktiska verktyg. 

SENSUS UTBILDNING Praktisk perso-
nalledning för Svenska kyrkan (PPL) 
vänder sig till alla med personalansvar 
eller som har en arbetsledande roll 
inom Svenska kyrkan. Två av dem 
som diplomerades 2016 var Anna 
Stolt, teamchef i Väne-Ryds Pastorat, 
Vänersborg och Maria Andersson, 
planeringssekreterare, Svenska kyrkan 
i Borås. 

Utformad efter behov

Det är inte för inte som utbildningen 
heter Praktisk personalledning för 
Svenska kyrkan. Utbildningen är an-
passad efter miljön i Svenska kyrkan 
och är utformad efter de behov som 
lyfts upp av medarbetarna runt om i 
stiftet. ”Jag önskade att få kunskaper 
kopplade till verkligheten. Det kan lätt 

Viktiga 
verktyg 
för gott 
ledarskap

bli mycket teorier. Utbildningen ger 
verkligen det praktiska perspektivet 
så jag kan omsätta nya kunskaper 
och insikter i det vardagliga arbetet”, 
tycker Anna.

Utvidgat nätverk

En annan viktig del i utbildningen är 
att deltagarna utvidgar sitt nätverk 
med personer som har erfarenhet 
av att arbeta med personalledning 
i Svenska kyrkan. ”Jag har sett att 
man inom min organisation hanterar 
frågor kopplat till ledarskap och per-
sonalansvar på väldigt olika sätt. Och 
där har det varit nyttigt att få dela 
erfarenheter med andra”, fortsätter 
Anna. ”Kursen har verkligen utökat 
mitt nätverk med personer på andra 
platser inom kyrkan”, tillägger Maria, 
som arbetar inom kyrkogårdsverk-
samheten. 

Hantera sig själv och andra

Deltagarna får stöd för att förstå och 
analysera sitt eget lärande, utveckla 
sina personliga färdigheter och ge-
nomföra förändringar. ”PPL har gett 
mig nya redskap att hantera mig själv 
och andra, öppnat upp mitt sinne 
och min nyfikenhet till att lära mig 
mer, även inom områden som kan 
låta trista” berättar Maria. ”Jag har 
genomgått utbildningen och känner 
mig alldeles omtumlad och har fått 
en ny gnista i mitt arbetsliv. Detta har 
varit den mest givande utbildningen 
jag genomgått i yrkeslivet.” 

Utbildningar för våra medlems
organisationer

För utbildningen ansvarar An-
nika Berg, verksamhetsutvecklare på 
Sensus. Vad tycker hon om deltagar-
nas omdömen om kursen? ”Det är 
fantastiskt att Sensus kan möjliggöra 
att medarbetare i våra medlemsor-
ganisationer får utvecklas på detta 
sätt. Bland annat inom områden som 
är aktuella, viktiga och faktiskt rätt 
utmanande, som ledarskap, arbetsrätt, 
arbetsmiljö, organisation och perso-
nalekonomi”, tycker Annika.

TEXT: Kristina Bauch Kroona

BILD: Sensus

Utbildningen avslutas med två dagars seminarium när deltagarna presenterar 
sitt lärkontrakt inom områdena, organisation, arbetsrätt/arbetsmiljörätt, ledar-
skap och personalekonomi. Dagarna avslutas med en öppen rekflektionsövning 
som numer går under namnet Filosofiska rummet. 

Nöjda och stolta deltagare 
från PPL. Här med nyss mot-
tagna diplom och betyg.

Praktisk personalledning  
för Svenska kyrkan 
Sensus utbildning Praktisk personalled-

ning för Svenska kyrkan, förkortat PPL, 

vänder sig till alla med personalansvar 

eller som har en arbetsledande roll 

inom Svenska kyrkan. Utbildningen byg-

ger på självstyrt lärande där deltagarna 

sätter upp mål för hur de ska använda 

kunskaperna i sin ledarroll i organisa-

tionen. Under utbildningen formuleras 

sedan lärmål som på ett tydligt sätt 

knyter de olika kursavsnitten till deltaga-

rens vardag. Deltagaren får stöd för att 

förstå och analysera sitt eget lärande, 

utveckla sina personliga färdigheter och 

genomföra förändringar. 

Läs mer om Sensus diplomutbildningar

www.sensus.se/diplom



Verksamhetsberättelse 2016 15

3998
SÅ MÅNGA KULTURPROGRAM 

genomfördes i samarbete 

Svenska kyrkan, EFS och andra 

inomkyrkliga organisationer 

under 2016. De flesta kulturpro-

gram var kör- och musikkonser-

ter men också föreläsningar av 

olika slag. Totalt samlade kultur-

programmen mer än 290 000 

deltagare i Halland och Västra 

Götaland.

Den största verksamheten 

sker i samverkan kyrkans körer 

för vuxna och barn. Vanliga 

ämnen i övrigt är religion, livså-

skådning, etik, frisk-

vård, personlig utveck-

ling och konsthantverk.

I samarbete med 

Göteborg och Skara 

stift genomför vi också 

närmare 100 kurser 

och utbildningar för 

kyrkans funktionärer.

KYRKA OCH FOLKBILDNING

DIAKONEN DANIEL 

Kullenberg arbetar 
i Varbergs sju för-
samlingar med att 
samordna arbetet 
med människor på 
flykt. När flykting-
vågen kom 2015 var 

de akuta behoven stora. Många männ-
iskor ställde upp som volontärer, inte 
minst i de språk-caféer och studiecirk-
lar i lätt svenska som anordnades på 
asylboenden och i församlingshem.

I samarbete med Sensus starta-
des studiecirklar i lätt svenska på 
ett transitboende på Peder Skrivares 
skola. I Träslövsläge ställde försam-
lingen upp med lokaler så att boende 
på Eja-Märtas gård kunde få komma 

och prata svenska med svenskar en 
gång i veckan. På Mäshults gård sam-
arbetar många organisationer kring 
aktiviteterna, nätverksträffar hålls för 
att utveckla och samordna utbudet. 

När regeringen i höstas gav stu-
dieförbunden särskilt uppdrag att 
erbjuda Vardagssvenska till asylsökan-
de startades studiegrupper i försam-
lingshemmet. Enbart muntlig reklam 
har gjorts, det har spridit sig från mun 
till mun. Ett 40-tal asylsökande har 
deltagit i verksamheten som pågått två 
gånger i veckan hela hösten. 

Många av ledarna i cirklarna har 
ett arbetsliv bakom sig som lärare 
men inte alla. ”Det är mycket kärlek 
i luften”, säger Margareta Ivarsson 
lyckligt när hon kommer med nyba-

kade bullar till Vardagssvenskan. Hon 
har jobbat med SFI tidigare och äls-
kar att möta deltagarna i grupperna. 
”Vardagssvenskan är en bra möjlighet 
till att träffa andra människor, så tack 
Sensus! Vi blir motiverade att lära oss 
språket på ett effektivt sätt”, säger en 
av deltagarna, Walid Taheri.

Nu startar det långsiktiga arbe-
tet kring integration och inklude-
ring. Störst behov är att bli en del av 
samhället, få ett jobb, bostad och lära 
känna svenskar – att känna sig inklu-
derad. ”Vi arbetar för vår medmännis-
ka och kärleksbudskapet. Det handlar 
inte om fler medlemmar till Svenska 
kyrkan, utan om omsorgen om vår 
medmänniska oavsett vem du är eller 
vilken tro och uppfattning man har”, 
säger Daniel.

TEXT OCH BILD: Lena Sjöberg, Sensus

Vardagssvenska i Varberg

OCH VISST VAR DET kyrkomusikalisk 
kraft i Göteborg den här hösten. Drygt 
1000 kyrkomusiker var samlade till fyra 
dagar med inspiration, kompetensut-
veckling och inte minst konserter.

Till dagarna hade Henrik Tobins 
bok Ett gemensamt kosmos landat hos 
alla deltagarna, för att bli underlag 
för fredagens seminarium i Smyrna 
kyrkan. Underbart att se en lång rad 
av kyrkomusiker på vandring genom 
staden där den grön-svarta kassen 
med loggan lyste 
som en fyrbåk upp trottoarerna.

Drygt 95 programpunkter fanns på 
programmet, varav 25 var konserter i 
innerstadens kyrkor. Vasakyrkan, som 
var kyrkan där vi alla rymdes, blev 

utgångspunkten. Här fick vi förutom 
inledningskonsert och avslutnings-
mässan också höra de fem landskon-
serterna.

Dygnets timmar var nästan för få 
för att räcka till därför blev det också 
nattkonsert med Hans-Ola Eriksson 
som spelade Messiaen: Livre du Saint 
Sacrement, från kl 23.00  till en bit in 
på det nya dygnet.

Digert program

Anti aging för rösten, keltisk körsång, 
barn och orgel, den organiska gospeln 
och att fira gudstjänst i det nya landet, 
är bara några få spår av seminari-
erna under dagarna. Folk sjöng, folk 
spelade och folk lyssnade överallt, i 
alla vrår på Artisten, högskolan för 
scen och musik som var fredagens och 
lördagens hus för seminarierna. Så 
många höjdpunkter på så kort tid! 

Men ändå kyrkomusikens kraft – 
högmässan på söndagen fullbordade 
dagarna. Oj vilket lyft!

Om fyra år så möts vi igen och då i 
Finland.

TEXT: Lars-Ingvar Klasén, Sensus

BILD: Jonas Tobin

Kyrkomusikens kraft
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MUSIK

Det står för många bort-
glömda instrument i våra 
garderober tyckte Biggi 
Vinkeloe och startade SHO, 
Stans Häftigaste Orkester.

DET ÄR ONSDAG KVÄLL och en efter en 
kommer orkestermedlemmarna in i 
Sensus scenlokal i Gårda i Göteborg. 
Det är hjärtligt småprat varvat med 
instrument som stäms och melo-
dislingor som testas. Musikerna pla-
cerar sig i en ring och kapellmästaren 
och saxofonisten Biggi Vinkeloe rör 
sig i mitten och leder orkestern framåt 
i musiken.

Stans Häftigaste Orkester

Biggi är en av få jazzkvinnor med 
saxofon och flöjt som instrument och 
är en internationellt verksam mu-
siker och har alltid delat med sig av 
sina kunskaper. Efter att hon fyllt 50 
insåg hon att hon började bli bort-
sorterad i alla möjliga situationer. 
”Sverige är otroligt ålderssegregerat. 
Om man som lite äldre vill lära sig 
spela ett instrument så är det svårt att 
veta vart man ska vända sig”, säger 
hon. Efter detta växte en idé fram om 
en interaktiv, lekfull och prestigelös 
musikskola för vuxna.

”Det finns körer för alla åldrar men 
ingen orkester. SHO är öppen både för 
nybörjare och för sådana som kan-

Den enes 
skräp är den 
andres skatt
En söndag i december an-
ordnades musikloppis på 
Sensus musikhus i Gårda i 
Göteborg och scenen belam-
rades med begagnad musik-
utrustning. 

”DET ÄR ROLIGT med arrangemang 
där olika personer möts och det blir 
en härlig blandning av aktiviteter”, 
säger SaraBeata Hagström, verksam-
hetsutvecklare på Sensus och en av 
initiativtagarna till dagens händelse. 

Under dagen kunde besökarna fynda 
allt möjligt musikrelaterat; slagverk, 
skivor och sånganläggningar dignade 
på borden runtom i lokalen. 

Sensus scen har bjudit på en mängd 
arrangemang sedan den öppnades un-
der hösten 2015. Scenen, som är fullt 
utrustad med backline och ljus, ger 
möjlighet för Sensus grupper att själva 
arrangera spelningar och andra evene-
mang. Lokalen är fullt möblerad och 
det finns även tillgång till ett kök.

Under musikloppisen bjöds det 
även på livemusik från scenen där 
bland annat Kulturlabbets Poporkes-
ter framträdde. ”Fika serverades, kon-
takter knöts och det var ett roligt och 
lyckat arrangemang som vi säkerligen 
kommer göra om”, avslutar SaraBeata. 

TEXT: Fredrik Lundblad, Sensus

BILD:  SaraBeata Hagström, Sensus

ske har spelat som yngre och nu vill 
väcka nytt liv i sitt instrument”, säger 
Biggi. Medlemmarna i orkestern är 
mellan 24 och 77 år. Gemensamt har 
de sitt musikintresse och nyfikenheten 
att skapa tillsammans.

Orkestern drar igång och det varvas 
latinska rytmer med svenska visor. Rör 
man sig i trapphuset blandas orkes-
terns musik ibland med hårdrock från 
någon av replokalerna i huset.

Tack vare den stora scenlokalen 
i Sensus musikhus så får den stora 
orkestern plats med alla sina med-
lemmar. ”Planen är att vi ska bli ännu 
större och 2021 när Göteborg fyller 
400 år tänker jag att SHO består av 
100 personer som skapar musik till-
sammans”, avslutar Biggi.

 
TEXT: SaraBeata Hagström, Sensus

BILD: Nema Vinkeloe
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SÅ MÅNGA STUDIECIRKLAR 

inom musikområdet genomför-

des i samarbete med Sensus 

västra Sverige under 2016. De 

samlade fler än 5000 deltagare.

 Många av dessa grupper re-

peterar i våra musikhus i Halm-

stad, Göteborg, Skövde och 

Uddevalla. Där finns också utrus-

tade replokaler, för att underlätta 

när man saknar utrustning.

 Dessutom är Sensus med 

och arrangerar spelningar, ofta 

på festivaler runt om i regionen, 

till exempel på Uddevallakala-

set, Kulturkalaset i Göteborg, 

Musiker mot rasism, Festival 

illegal, Uddevalla bluesfestival 

och sommarjazzveckan L´JAZZ i 

Ljungskile.

 Sensus västra Sverige arbetar 

medvetet för att öka jämställd-

heten och att ha en mångfald av 

genrer inom musikområdet.

MUSIK

I Sensus musikhus på Käm-
pegatan i Göteborg finns det 
en fullt utrustad arbetssta-
tion för reparation och juste-
ringar av musikinstrument. 

ALLA SOM DELTAR i Sensus musikhus-
verksamhet har tillgång till arbets-
stationen och kan bygga och reparera 
fritt. 

Här hittar vi Henry Ljunggren som 

Arbetsbänken på Kämpegatan
har byggt sin egen gitarrkropp av en 
gammal furugolvplanka som han sågat 
ur för hand. ”Jag har tänkt i termer av 
hållbarhet och återbruk och använt 
överblivna delar från andra gitarrer 
samt en gammal fenderhals”, säger 
Henry som spelar i bandet Sleeping 
Haze. Gitarren, som är lackad i rött, 
har han döpt till Navi. ”Den har ett 
trevligt garagesound”, säger Henry 
och berättar att han spelat på instru-
mentet vid två liveframträdanden.

Bandet Sleeping Haze kommer från 
Västervik där de bildades år 2011 som 
en studiecirkel hos Sensus. 2014 flyt-
tade hela bandet till Göteborg och flyt-
tade in i Sensus musikhus på Kämpe-
gatan där de delar lokal med ett annat 
band. Sleeping Haze musik finns på 
Spotify, Youtube och Facebook.

Men hur lär man sig att bygga 
gitarrer undrar vi? ”Jag har faktiskt 
lärt mig en hel del om gitarrbygge på 
internet och främst Youtube”, avslutar 
Henry.

TEXT & BILD: Magnus Högdahl, Sensus

Kaffeflickornas könspop på 
svenska bjuder på underfun-
diga, ibland ekivoka, texter 
om rika bortskämda män, 
kärleken till snus, snaskiga 
kungaskandaler, lesbiska 
romanser, dragningen till 
frikyrkliga män, att vara 
«ingens mamma» samt den 
frigörande känslan av att gå 
med bar överkropp och visa 
pattarna.

I BÖRJAN REPETERADE Kaffeflickorna 
hemma hos varandra, men sedan 
några månader tillbaka ses de i en av 

Sensus utrustade lokaler på Kämpe-
gatan i Göteborg. ”När vi repeterade 
hemma och började med mer trum-
mor så blev grannarna inte så glada”, 
skrattar cirkelledaren Hanna Elvin. 

Hanna och Evelina skriver de flesta 
av texterna och går också in i olika 
karaktärer när bandet framträder live. 
Det är en blandning av konsert och 
sketcher och publiken kan vänta sig 
ett gott skratt och några tankestäl-
lare. ”I februari släppte vi vår nya 
skiva Drömmen om Cinderella”, säger 
Hanna.

Kaffeflickorna och Syndafloden 
är en fusion av könsrock och punk, 
teater, dansband och progg. Sättning-
en består av Hanna Elvin och Eve-
lina Persson (sång), Anna Dalentoft 
(bas,kör), Peter Daamgard (gitarr) 

och Håkan Åkerblom (trummor). 
Kaffeflickorna och Syndafloden har 
tidigare släppt skivan ”Husmors-
tips” och spelat på såväl Feministiskt 
forum som Teater UNO, West Pri-
de, Musikens hus och P4 Göteborg.

TEXT & BILD: SaraBeata Hagström, 

Sensus

Kaffeflickorna och Syndafloden
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MUSIK

Henryk får 
sin kick av att 
coacha band
FLERA BAND på Sensus musikhus i 
Göteborg har under året fått coach-
ning av en erfaren musikproducent. 
Bandcoachen Henryk Lipp har en 
lång erfarenhet som musiker och 
producent och har samarbetat med 
bland andra Thåström och Freddie 
Wadling. Vi mötte Henryk för att 
ställa några frågor om bandcoach-
ning.

Hur går det till när du träffar ett 
band via Sensus?

Jag lyssnar på en inspelning och 
sedan ses vi i bandets replokal där 
bandet spelar upp sin musik live och 
jag lyssnar, därefter experimenterar 
vi oss framåt. Bandet och jag gör en 
resa tillsammans genom skapande-
processen där ingen av oss riktigt vet 
var vi kommer hamna. Det görs en 
förfärligt massa musik idag och det 
är lätt att tappa bort sig. Jag försö-
ker hjälpa bandet att hålla fast vid 
tanken ”vad är det som gör oss till 
just oss?”, där kan jag som ”yttre öra” 
hjälpa till att förenkla uttrycket.

Vad gör ett band bra?

Att de har hittat ett eget uttryck och 
har kvalitet från komposition till 
text. Kvalitet handlar inte om att 
vara världens bästa gitarrist eller 
sångare utan det handlar om att vara 
världsbäst på det ni gör inom er per-
sonliga genre.

Vad ger det dig?

Jag är en oerhört passionerad mu-
siknörd. Att jobba med musik och 
den kreativa processen är så starkt 
för mig att jag inte kan tänka mig att 
vara utan det. Jag blir berörd käns-
lomässigt när saker faller på plats 
i ett bands sound eller en låt. Vissa 
människor hoppar fallskärm, jag får 
min kick av att vara i en replokal och 
jobba med ett band.

TEXT: SaraBeata Hagström, Sensus

Namnet GARF – Göteborgs 
Artrockförening må låta 
snävt, men ofta råder en 
stor genrebredd på fören-
ingens arrangemang. ”Vi 
vill ha bra musik, det är det 
viktigaste”, säger Bo Göran 
Guting som är en av fören-
ingens många eldsjälar. 

FÖRENINGEN SAMARBETAR med 
Sensus dels kring sina många och 
välbesökta arrangemang men också 
med studiecirklar inom bland annat 
föreningsutveckling och hemside-
bygge. GARF är en ideell förening 
bestående av musikälskande entusi-

aster med ett brinnande intresse för 
progressiv musik i alla dess former. 
Föreningen bildades 1994 för att 
kunna bevara, sprida och uppmuntra 
musikformen som numera allmänt 
kallas för Artrock.

En gång i månaden bjuder GARF 
in till musikcafé med olika teman, 
ibland är det quiz, ibland öppen scen, 
ibland filmvisning. Några gånger 
om året sjösätter föreningen större 
arrangemang, Slottsskogen Goes 
Progressive är ett av dem. Där spelar 
både internationella och lokala band 
framför en stor publik. GARF vill ge 
fler människor en möjlighet att få 
uppleva spännande och inspirerande 
musik.

TEXT: SaraBeata Hagström, Sensus

Kärleken till musiken 
det viktigaste för GARF

Musikproduktion 
för tjejer och 
transpersoner
UNDER HÖSTEN STARTADE Sensus i 
Göteborg en kurs i musikproduktion, 
särskilt riktad till personer som iden-
tifierar sig som tjejer eller transper-
soner. Intresset för kursen var stort 
och den blev fulltecknad på bara 
några dagar med flera deltagare på 
reservlistan. Under tio tillfällen fick 

deltagarna lära sig hur ett musikpro-
gram är uppbyggt och vilka funktio-
ner som finns, att spela in röst och 
instrument och att skapa musik med 
samplingar och programvara. Emelie 
Odelberg som är musikproducent 
med en kandidatexamen i musik- och 
ljudproduktion och spelar i bandet 
FX-ray var ledare för kursen.

Vi planerar att dra igång en ny 
kurs igen till hösten 2017.

TEXT: Ammi Johansson, Sensus
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teaterföreställningar och en och annan 

Guldbagge. 

 Under året har poesisamlingen som 

gavs ut i december 2015 fortsatt leva sitt 

liv genom att vara med som grund till en 

dans- och teaterföreställning. Den ges 

också som uppskattad gåva till föreläsa-

re på Sensus. Från succén dansbands-

musikalen ”Margareta fick alltid dansa” 

släpptes en fotobok. 

Konst och fotoutställningar

Två utställningar ”Min Familj” och ”Jag 

vill vara tyst om dig” hänger på Tyle-

bäcks konferenscenter och ”Textila 

tecken” ställdes ut.

Vill man så kan man. Föränd-
ring och utveckling sker inte 
per automatik, av sig självt. 
Det måste finnas männ-
iskor som vill, vågar och gör. 
Många är de kulturinstitutio-
ner som inte lever upp till att 
spegla vårt samhälle och de 
människor som lever i det.

EN PERSON SOM spelar stor roll och 
som gör skillnad är Wahid Setihesh 
från Sensus. Genom teatern, som han 
lever och andas, möter han och inspi-
rerar människor. Han skriver, är lärare 
och leder teatergrupper. ”Ledarskap 
är viktigt. Hur leder jag mig själv? Hur 
leder jag andra? Det är viktigt att en 
ledare låter deltagarna komma till sin 
rätt, skapa utrymme att dela med sig 
av sin kunskap och ta del av andras”, 
säger Wahid.

Han söker i sitt nätverk efter dem 
som saknas på svenska teaterscener 
och som kanske aldrig gått på teater. 
”Jag bjuder in dem till att bara prova. 
Och oftast blir de kvar. De upptäcker 
hur roligt och utvecklande det är. De 
bygger upp en starkare självkänsla och 
lär sig samtidigt något som kan bli ett 
framtida yrke”, berättar Wahid. Många 
är de som går vidare inom teater och 

film. Under året har Wahid varit med 
och startat Angereds teaterskola. I 
augusti startade en pilotklass med 17 
elever mellan 19 och 62 år. 

Utbildningen hålls i Angereds Tea-
ters lokal Andra sidan, scenen som 
ligger 400 meter från Kulturhuset. 
Teaterutbildningen är ett samarbete 
mellan Folkhögskolan i Angered, 
Högskolan för scen och musik, HSM, 
och Angereds teater. Samarbetet är 
en del i HSM:s strategiska arbete för 
att bredda rekryteringen och fånga 
upp unga teaterintresserade som bor 
i områden med blandad bakgrund, 
exempelvis när det gäller etnicitet. 
Målet är att på sikt få en breddad 
rekrytering till skådespelaryrket. 
Sensus finns med som stolt samar-
betspartner.

Angereds kulturpris
Angereds stadsdelsnämnd delar 

varje år ut Angereds kulturpris och 

ett idrotts- och föreningsstipendium. 

Priserna är till för att stödja, uppmunt-

ra och belöna personer inom olika 

kulturområden och inom idrotts- och 

föreningsverksamhet. Prisutdelare 

och jury är politiker från Angereds 

stadsdelsnämnd. I år tilldelades he-

dersomnämnanden Wahid Setihesh.

TEXT: Kristina Bauch Kroona, Sensus

FOTO: Ali Lorestani och privat

Teater som spelar roll RÖST – vad skulle du säga 
om Suzanne Osten lyssnade?
VAD SKULLE DU säga om alla lyssnade? 
Det är frågan som Göteborgs Stads-
missions scenkonstverksamhet RÖST 
ställde till människor i Göteborg. Av 
svaren skapade de teater, musik och 
dans. Den 21 mars visade de ett smak-
prov ur sin föreställning på Stadsmu-
seet och kvällens gäst var regissören, 
dramatikern, författaren och barnfilm-
sambassadören Suzanne Osten.

Efter föreställningen deltog Suzan-
ne i ett samtal om teater, metod och 
delaktighet med RÖST-regissörerna 
Amanda Elsa Larsson och Saga Björk-
lund Jönsson. Amanda och Saga ställde 
massor av frågor om hennes livsverk  
– att ta människor på allvar och det 
blev en så fin kväll.

”Jag har ägnat mig åt att lyss-
na på och skildra de maktlö-
sa: barn, kvinnor, flykting-
ar och medellösa. Det är 
teaterns uppgift att hitta 
röster som inte hörs. Vi 
lever inte i en demokra-
tisk berättartradition 
där alla kommer till tals”, 
säger Suzanne Osten.

Teaterkvällen arrangera-
des genom ett samarbete mellan 
Göteborgs stadsmuseum, Göteborgs 
Stadsmissions scenkonstverksamhet 
RÖST, jubileumssatsningen Göteborg 
berättar och studieförbundet Sensus.

TEXT & BILD: Anna Brorson, Sensus

Scenkonst
Kulturlabbet medverkade på 

Kulturkalaset, gästspelade 

på bland annat Kulturhuset 

Kåken och på Frilagret. På 

hemmascenen kördes dans-

föreställning ”Spring till livet” 

sprungen ur poesisamlingen.

Guldbaggar
Filmen Jätten, som vann tre Guldbag-

gar, spelades till stor del in på Kulturlab-

bet. Kulturlabbare agerade statister i 

filmen och var sedan med på galapre-

miären av filmen. På efterfesten spe-

lade Kulturlabbets popporkester.

Kulturlabbet
Året för Göteborgsbaserade Kulturlab-

bet var som vanligt väldigt innehållsrikt. 

Det innehöll bland annat boksläpp, 

konst- och fotoutställningar, dans- och 
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sitt hemland”, säger Birte Niederhaus, 
konstnärlig ledare och regissör på Die 
Bühne.

Föreställningen gavs utomhus i 
Hagaparken i Göteborg under augusti 
månad och en del av den konstnär-
liga idén var att inte tydliggöra av-
gränsningar mellan det som händer i 
föreställningen och det dagliga livet 
i parken. Var går gränsen mellan fik-
tion och verklighet? Hur möter vi upp 
varandra på en offentlig plats? Vem är 
iakttagaren (publiken) och hur ser vi 
på varandra?

”Att de var asylsökande var en stor 
del av grundidén. Den hade inte varit 
möjlig att göra med andra ungdomar”, 
säger Birte. ”Publiken visste inte alltid 
vad som var en del av föreställningen 
och vad som var ett slumpmässigt 
möte”.

”I inbjudan uppmanade vi människ-
or att ta med en filt, kanske picknick 
och luta sig tillbaka för att betrakta 
händelseförloppet av möten och icke 
möten. Det är gratis”, avslutar Birte

Projektet genomfördes med stöd av 
Göteborgs Kulturnämnd, Västra Gö-
talandsregionen, Konstnärsnämnden, 
Kultur i Väst, Sensus samt i samarbete 
med Haga församling.

TEXT: Anna Brorson, Sensus

BILD: Birthe Niederhaus

”Jag menar, ni och jag, vi 
känner inte varandra, och 
var och en går över torget 
på sitt sätt.
 Var och en har sin tidigare 
historia och när vi går förbi 
varandra innebär ju inte det 
– som ni ideologiserar – att 
vi inte kommunicerar med 
varandra!” Peter Handke

UNDER 2016 genomförde teatergrup-
pen Die Bühne många studiecirklar 
med unga ensamkommande asylsö-
kande vilket bland annat resulterade i 
en fin föreställning.

Eftersom språkliga barriärer finns 
i arbetet med unga ensamkommande 
bestämde Die Bühne att göra en bit 
av Peter Handkes ordlösa pjäs ”Tim-
men vi inte visste något om varandra” 
som utspelar sig på ett öppet torg. I 
denna uppsättning spelades alla ge-
stalter av fyra unga asylsökande tjejer 
och sex asylsökande killar, samtliga 
med Afghanistan som hemland.

”Projektet var en spän-
nande utmaning efter-

som de medverkande 
aldrig hade sett en 
teaterföreställning i 

Timmen vi inte visste 
något om varandra

Teater Surra  
ger gatuteater 
Face dell´Arte, 
improvisa tionsrikt 
och roligt där allt 
kan hända!
TEATER SURRA KOM till Göteborg, 
improviserade grymt bra i solen och 
segrade mot alla som bara var ute 
och promenerade! ”Det var under-
bart att vara en del av Göteborgs 
Kulturkalas”, säger Erik, en av skåde-
spelarna i Teater Surra.

Teater Surra bjöd på ett aktu-
ellt improvisationsrikt och roligt 
maskspel typ Commedia dell’Arte. 
De tar med publiken på en resa där 
utgångspunkten är lust och stor re-
spekt för publikens egna tolkningar 
och känslor. Ensemblen har med-
vetet valt att inte vara förklarande 
i sina föreställningar och de ser sig 
som detonatorer av varje åskådarens 
fantasi. När Macbeth och Bancos ri-
der in på scenen på en pinne förstår 
publiken att pinnen de rider på före-
ställer deras häst.

”Det behövs mer kultur. Det är bra 
att Sensus jobbar för att främja gatu-
kultur med gratis kulturupplevelse 
som till exempel gatuteater” säger 
skådespelaren Rolf.

Teater Surra är en experimentell 
teatergrupp som har funnits sedan 
2003 på Sensus. De består av fyra 
skådespelare med lindriga funk-
tionsnedsättning och en regissör. De 
turnerar över hela landet.

TEXT & BILD: Anna Brorson, Sensus

🎤
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I REGIONEN SAMARBETAR  Sensus 

med över 40 grupper som arbetar 

med scenkonst. Det är fria grupper 

inom kulturlivet, de flesta i Göteborgs 

stad men också i Skövde, Härryda 

och Falkenberg.

 Grupperna bedriver studiecirklar 

inom olika ämnen som har med deras 

teaterverksamhet att göra: dramaturgi, 

fysisk gestaltning, dansimprovisation, 

föreningskunskap, manusbearbetning, 

ljusteknik och många fler ämnen.

 Detta arbete mynnade bland annat 

ut i över 300 föreställningar i sam-

verkan med Sensus, med närmare 

20 000 deltagare.

Kent Sidvall är verkligen 
en cool jazzkatt. Storan var 
nästa fullsatt och publiken 
var överväldigade av Kents 
röst, låtval och det fantas-
tiska kompbandet. 

UNDER DE SISTA tre åren på Kulturka-
laset har Sensus haft som uppdrag att 
programlägga kulturakter av och med 
konstnärer med funktionsvariationer 
och det är vi väldigt stolta över. Det 
kändes extra roligt att kunna bjuda 
in och Kent Sidvall och Red Lantern 
Assembly från Medis 5, Sensus Stock-
holm 

Kent Sidvall, som arbetar på Medis 
5, är musiker, poet och livskonstnär 
som har sjungit sig ur hemlöshet och 
missbruk. Kent Sidvall medverkade i 

Kent Sidvall 
på Göteborgs 
Kulturkalas

SVT:s dokumentärfilm ”Vägen till van-
sinnet” som sändes hösten 2015 i SVT. 
Filmen berättar om Kents svåra väg 
från botten till toppen. ”Jag levde som 
om var dag var den sista. Tänkte, nu 
ska jag bara supa och invänta döden. 
Men med hjälp av sången har jag fått 
tillbaka mina ambitioner igen”, säger 
Kent i dokumentären.

TEXT & BILD: Anna Brorson, Sensus

Vad sjunger 
trädet? 
– Bögmotiv hos 
Isaac Grünewald
DET FINNS ETT TEMA av manlig homo-
erotik i Isaac Grünewalds konst – vid 
sidan av heteroerotiken förstås, enligt 
barnbarnet Bernhard Grünewald. 
Några av Grünewalds gaytavlor tillhör 
de mest visade inom svensk, modern 
konst. Ändå nämndes bögtemat aldrig 
offentligt under nästan 100 år, förrän 
sonsonen Bernhard Grünewald bör-
jade föreläsa om farfadern och 2011 
kom ut med boken Orientalen. 

Till West Pride producerade 
Bernard en specialutställning: ”Vad 
sjunger trädet – bögmotiv hos Isaac 
Grünewald” med ett 20-tal posters av 
tavlor som visar en annan Grünewald 
än den som hittills har diskuterats. 

Och på Stadsmuseet, i samband med 
vernissagen, samtalade Lars Gårdfeldt 
med Bernhard Grünewald om detta 
tema i Isaac Grünewalds vackra konst.

I Kyrkan på West Prides tält i Regn-
bågsparken genomfördes en auktion 
på reproduktionerna från utställning-
en. Pengarna från auktionen delades 
av Bernhard Grünewald och Regn-
bågsfonden.

Arrangörer var Sensus västra Sve-
rige i samarbete med Kyrkan på West 
Pride och Göteborgs stadsmuseum.

TEXT & BILD: Anna Brorson, Sensus

Ninos Ark
GUD LOVADE ATT aldrig göra om det. 
Men nu smälter polarisarna och havet 
stiger igen. Vad ska hända med Nino? 
Sist var det ju bara hanar och honor 
som fick följa med. För att inte tala om 
dinosaurierna – varenda en drunkna-
de och dog ut. Vad är det för ark som 
byggs idag? På vems uppdrag? Och 
vilka är det som lämnas kvar?

Den 28 oktober framförde Nino 
Mick sin föreställning Ninos Ark i 
Guldhedskyrkan i Göteborg. Ninos 
Ark är en tematisk idé som tar av-
stamp i berättelsen om Noaks ark för 
att beröra såväl transfrågor som kli-
matförändringar. Efter föreställningen 
blev det eftersnack med frågestund. 
”Tack alla medverkande och framfö-
rallt Nino, det var en underbar upple-
velse att sköljas över av din flod”, sa en 
av deltagarna efter kvällen.

Ninos Ark blev tilldelad Svenska 
kyrkans kulturstipendium 2015 och 
i motiveringen stod det bland annat 
”När hen nu bestämt sig för att låta 
sitt kommande verk i ordets bästa be-
märkelse invadera svenska kyrkorum 
så är det ett möte som det finns många 
anledningar att se fram emot.” 

Arrangörer för kvällen var EKHO 
Göteborg, Nino Mick, Sensus och 
Guldhedskyrkan.

TEXT: Anna Brorson, Sensus
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• 61% kvinnor • 39% män

Sensus verksamhet i siffror

STATISTIK OCH SIFFROR

Resultaträkning
Föreningens intäkter 2016 2015

Deltagar- och försäljningsintäkter 27 778 27 122

Bidrag 60 757 57 193

Övriga intäkter 3 628 2 433

Summa föreningens intäkter 92 163 86 748

Föreningens kostnader

Material och externa verksamhetstjänster -21 255 -11 118

Övriga externa kostnader -26 250 -33 766

Personalkostnader -45 701 -45 129

Av- och nedskrivningar -97 -97

Summa föreningens kostnader -93 303 -90 110

Verksamhetsresultat -1 140 -3 362

Resultat från finansiella investeringar
Finansiella intäkter 2 13

Finansiella kostnader -38 -8

Summa resultat från finansiella investeringar -36 5

Resultat efter finansiella poster -1 176 -3 357

Årets förlust -1 176 -3 357

Fördelning av årets resultat
Årets resultat enligt resultaträkningen (se ovan) -1 176 -3 357

Utnyttjande av ändamålsbestämda medel/ 
fonderingar från tidigare år
Reservering av ändamålsbestämda medel/fonderingar 
som erhållits men inte utnyttjats under året

-

-

-

-

Kvarstående belopp för året/balanserat kapital -1 176 -3 357

Antal arrangemang 2016

Studie-
cirklar

Annan 
folkbildnings-
verksamhet

Kultur-
program

4 167

1 795

6 209

Antal deltagare 2016

Studie-
cirklar

Annan 
folkbildnings-
verksamhet

Kultur-
program

410 028

Antal studietimmar 2016

Studie-
cirklar

Annan 
folkbildnings-
verksamhet

247 335

63 304

27 440 27 221

Statsbidragsberättigad verksamhet – översikt

Verksamhetsform Antal arrangemang Antal deltagare Antal studietimmar

 2015 2016 2015 Varav 2016 Varav 2015 2016
    kvinnor  kvinnor

Studiecirklar 4 330 4 167 28 531 17 008 27 440 15 962 247 987 247 335

Annan folkbildningsverksamhet 1 909 1 795 30 199 21 417 27 221 18 988 66 273 63 304

Kulturprogram 6 162 6 209 439 145 268 708 410 028 250 399 55 458 55 872

SUMMA 12 401 12 171 497 875 307 133 464 689 285 349 369 442 366 511

Kultur-
program

55 872
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Sensus 
ekonomi  
i korthet
Sensus Västra Sverige omsatte un-

der 2016 ca 92 miljoner. Verksam-

heten grundar sig i stor utsträckning 

på samhällets bidrag, från stat, kom-

muner och landsting.

Under 2016 fördelades intäkter 
procentuellt enligt följande:

Statsbidrag 39 %

Kommunbidrag 6 %

Landstingsbidrag 11 %

Övriga bidrag 10 %

Övriga intäkter 34 %

Kostnaderna fördelades 
procentuellt enligt följande:

Personal  49 %

Lokal  11 %

Material o köpta tjänster 23 %

Övriga kostnader 17 %

Styrelsen
Styrelsen bestod av ordförande 
samt tio ledamöter, varav fem 
kvinnor

Gunnel Johansson, ordförande

Jan Cedmark

Ann-Marie Ericson

Ann-Kristin Falkeby

Brith Holm

Jonas Johansson

Jan Kesker

Sven-Inge Kristensson

Curt Levin

Hasse Lindwert

Frida Telleborn (Unionen)

STATISTIK OCH SIFFROR

Balansräkning
Tillgångar 2016-12-31 2015-12-31

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 109 206

Finansiella anläggningstillgångar

Långfristiga värdepappersinnehav 40 40

Summa anläggningstillgångar 149 246

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 4 060 2 574

Övriga kortfristiga fordringar 15 944 16 634

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 895 2 594

22 899 21 802

Kassa och bank 19 19 

Summa omsättningstillgångar 22 918 21 821

Summa tillgångar 23 067 22 067

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Balanserat kapital 5 320 8 677

Årets resultat -1 176 -3 357

4 144 5 320

Balansräkning

Kortfristiga skulder

Skuld till kreditinstitut 5 757 5 173

Leverantörsskulder 4 429 2 632

Skatteskulder 53 45

Övriga kortfristiga skulder 2 274 2 265

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 6 410 6 632

18 923 16 747

Summa eget kapital och skulder 23 067 22 067

Bidragen består av: 2016 2015

Bidrag fördelar sig enligt följande:

Kommuner 5 867 6 322

Landsting 10 281 10 093

Staten 35 673 36 657

Statsbidrag, uppdrag asylverksamhet 4 046 361

Utjämningsbidrag 339 –

Korrigerade statsbidrag 342 –

Uppdrag vardagssvenska 1 095 –

Allmänna arvsfonden 1 914 2 386

Övriga 1 200 1 375

Summa 60 757 57 194

Antal anställda tjänstemän 2016 2015

Kvinnor 44 45

Män 26 31

Totalt 70 76

I medelantalet anställda ingår inte anställda som uppburit ersättning som understiger ett 
halvt prisbasbelopp. Detta har gjorts med stöd av punkt 6 i BRNAR 2002:9.

analytics
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”Samhället blir allt mer mångfacetterat och som 
begravningsrådgivare behöver man vara kunnig 
och ödmjuk och även kunna stötta och råda de 
efterlevande genom flera svåra beslut.”

MAGNUS HAR lång erfarenhet från akut-
sjukvården och att arbeta i mångkulturella 
miljöer med barn och anhöriga i sorg och 
kris. Efter en tragisk händelse för några 
år sedan där Magnus skulle ordna med 
begravning åt en ung man från Eritrea 
upptäckte han hur svårt det var att få hjälp 
i denna situation. Till slut hittade han en 
begravningsbyrå i Örebro med mångkultu-
rell kompetens som kunde hjälpa till och 
ordna med kontakterna till Eritrea.

Magnus, som själv letade efter en utbild-
ning till begravningsrådgivare, kände att 
han med sin bakgrund kunde tillföra något 
till branschen. ”Samhället blir allt mer 
mångfacetterat och som begravningsrådgi-
vare behöver man vara kunnig och ödmjuk 
och även kunna stötta och råda de efterle-
vande genom flera svåra beslut.” Han blev 
både glad och överraskad när han hittade 
utbildningen i ett nyhetsbrev från Sensus. 
”Egentligen letade jag efter en gitarrkurs i 
Helsingborg åt en kille i det familjehem jag 
arbetar med.”

Att pendla från Ängelholm har aldrig va-
rit något problem. ”Det tar 1 timme och 45 

minuter med tåg och eftersom den schema-
lagda tiden är under tre dagar i följd, mån-
dag till onsdag, har denna lösning fungerat 
bra för mig. Vi kommer även att ha tre 
månader praktik och den har jag förlagt till 
mitt närområde i Skåne”, säger Magnus.

Magnus brukar övernatta i Göteborg 
tisdag till onsdag och har förhandlat med 

Magnus pendlar för att 
bli begravningsrådgivare
Magnus Lundkvist från Ängelholm pendlar varje vecka till Göte-
borg för att utbilda sig till begravningsrådgivare. Det är Sensus som 
erbjuder Sveriges enda Yrkeshögskoleutbildning inom området. ”Ut-
bildningen är unik i sitt upplägg och innehåll eftersom den kombi-
nerar kunskaper om begravningstjänsten utifrån den mångfald och 
olika kulturer som finns i samhället i dag”, säger Magnus.

ett hotell som ger honom ett bra pris. Men 
han påpekar att det med lite uppfinnings-
rikedom går att hitta andra lösningar. ”Att 
pendla till utbildningen och att ibland 
övernatta har gjort att jag fokuserar extra 
på studierna de dagar jag är i Göteborg” 
avslutar Magnus.
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