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Innehåll Ingen människa är en ö

”Ingen människa är en ö, 
fullständig i sig själv, utan en 

del av det stora hela.”
1600-tals poeten John Donne 

Tillsammans bildar vi för livet – så lyder 
Bildas slogan. Vad menar vi egentligen 
med det? Det är ett uttryck för vårt 
mänskliga behov att möta varandra och 
livet tillsammans. Vi tror att livet blir 
uthärdligt och meningsfullt först när vi 
möter andra människor, ger av oss själva 
och införlivar oss i ett vidare samman-
hang. Det kan öppna oss för nya per-
spektiv och synsätt på oss själva, andra 
och världen. I den meningen är vi, precis 
som Donne skriver, inte fullständiga i 
oss själva utan är sammanvävda i ett 
större sammanhang. Tomas Tranströ-
mer fångar det i följande rader:  

I Bilda Sydöst vill vi 
skapa mötesplatser där 
människor kan lära 
och utmanas, av och 
med varandra. Den 
text som du nu håller i 
din hand ger en inblick 
i den verksamhet som 

följer på vår ambition och vilja till detta. 
Inom våra tre profilområden Kyrka, 
Samhälle och Kultur berättar vi här om, 

och redovisar, delar av vår verksamhet. 
Vi vill lyfta fram kunskap och bildning 
som två sammanvävda begrepp som inte 
kan skiljas åt. I texten möts du av flera 
exempel som framhåller den hållningen 
liksom vår tro på att vi som människor 
alltid är på väg. Bildningsprocesser fort-
sätter över tid och i nya sammanhang, 
med nya människor, på nya platser och 
det är, för att ta Tranströmers ord, som 
det skall. 

Men hur redovisar man 
människors bildnings-
processer? Utvecklad 
omdömesförmåga, 
klokskap, förnyade 
perspektiv och insikter 
låter sig inte fångas i 
siffror. De kräver andra angreppssätt för 
att synliggöras. Ett sätt är att använda 
ord för att beskriva och berätta. Men 
har vi tid för ord och beskrivningar i vår 
tid? Lever vi inte i ett evidensbaserat 
samhälle där även begrepp som bildning 
och kunskapande ska anpassas till siffror 
och mätbarhet? Vi tror, outtröttligt, på 
att delandet av varandras berättelser, 
liksom att klä dem i ord är en nödvän-
dighet och en förutsättning för att vi ska 
kunna leva tillsammans i ett demokra-
tiskt och mångkulturellt samhälle. 

Lennart Karlsson
Regionchef

”Skäms inte för 
att du är männ-
iska, var stolt! 

Inne i dig öppnar 
sig valv bakom 

valv oändligt. Du 
blir aldrig färdig, 
och det är som 

det skall.”
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Filippa Millenberg
Ordförande

”Två sanningar 
närmar sig var-
ann. En kommer 
inifrån, en kom-
mer utifrån och 
där de möts har 

man en chans att 
få se sig själv.”
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Bildas uppdrag     

Studieförbundet Bilda
Bilda är ett studieförbund som skapar studiecirklar, 
kurser och evenemang tillsammans med organisatio-
ner, församlingar, föreningar och fria grupper. Med 
stöd och inspiration från oss får människor med olika 
bakgrund möjlighet att mötas, skapa fritt och utveck-
las. Medskapande, delaktighet och livstolkning är 
centralt i vår bildnings- och kulturverksamhet. Bilda 
har sina rötter i flera idétraditioner. Här möts svenska 
folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer 
med rötter i olika delar av världen och fritt skapande 
inom musik, film, dans, hantverk bland mycket annat.
Medlemsorganisationerna i Studieförbundet Bilda 
Sydöst utgörs av lokala kyrkor och församlingar samt 
regionala organisationer. Regionens folkbildningsverk-
samhet sker i samarbete med medlemsorganisationer 
eller i egen regi. Den egna verksamheten domineras av 
folkbildning tillsammans med ungdomar. 

Vår vision
Bildas vision är: Tillsammans bildar vi för livet. 

Det är i mötet med andra, som vi lär av varandra. Vi 
vill göra möten mellan människor möjliga, och sprida 
den möjligheten till fler.

Vår verksamhetsidé
Bilda är ett studieförbund som skapar frizoner där 
olika perspektiv möts och där samspelet frigör männ-
iskors engagemang. Medskapande, delaktighet och 
livstolkning är centralt i vår bildnings- och kultur-
verksamhet. Vår utgångspunkt är människors egna 
drivkrafter.

Bildas uppdrag
Studieförbundet Bildas uppdrag är att verka inom 
folkbildningen. Vi är ett av Sveriges tio studieförbund 
som alla får anslag från stat, landsting och kommuner 
för att bedriva fritt och frivilligt folkbildningsarbete 
öppet för alla. Genom studiecirklar och olika arrang-
emang bidrar vi, tillsammans med de andra studie-
förbunden, till en demokratisk kultur där deltagarna 
gemensamt är med och formar innehållet utifrån sina 

egna erfarenheter och frågor. Den övergripande idén 
för Bildas verksamhet är att ge människor redskap för 
livet, med övertygelsen att det är i mötet med andra 
som människor växer. Verksamheten vilar på kristen 
livsåskådning, där varje människa har ett okränkbart 
värde vilket ger ett förhållningssätt som genomsyrar 
all verksamhet. Bilda vill ge människor möjlighet till 
större inflytande över såväl sina egna liv som över 
samhällsutvecklingen. Därför ordnar vi mötesplatser 
och forum för lärande, fördjupning och reflektion. 

Statens bidrag till folkbildningen
Syftet med statens stöd till folkbildningen är:
•  stödja verksamhet som bidrar till att stärka och 

utveckla demokratin,
•  bidra till att göra det möjligt för en mångfald 

människor att påverka sin livssituation och skapa 
engagemang att delta i samhällsutvecklingen,

•  bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja 
bildnings- och utbildningsnivån i  samhället, och

•  bidra till att bredda intresset för och öka delaktighe-
ten i kulturlivet.

Bildas organisation
Studieförbundet Bilda bildades 1947 och har sina röt-
ter i de svenska folkrörelserna. Vi är en ideell, partipo-
litiskt obunden organisation med cirka 14 000 aktiva 
ledare och folkbildningsverksamhet i hela landet, 
organiserade i sex regioner. Vi har ett förbundskansli 
i Stockholm och ett studiecenter i Jerusalem. Våra 
medlemsorganisationer finns främst inom frikyrkorna, 
ortodoxa kyrkorna och katolska kyrkan. Våra samver-
kansparter verkar inom Kultur, Kyrka och Samhälle.

Verksamheten utgår från de tre profilområdena kyrka, 
kultur och samhälle. I själva verket är verksamheten 
ofta överlappande, inte minst eftersom det sker mycket 
samhälls- och kulturarbete i samverkan med med-
lemsorganisationer och samverkansparter inom de 
tre kyrkofamiljerna. Det är också en av Bildas viktiga 
uppgifter, att vara en brygga mellan kyrka och samhäl-
le där kulturen har ett viktigt egenvärde.

Medskapande,  
delaktighet och 
livstolkning är 
centralt i vår  
bildnings- och  
kultur verksamhet. 
Vår utgångspunkt 
är män niskors 
egna drivkrafter.

Ur Bildas Verksamhetsidé
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VÅRA NÄRA RELATIONER till kyrkofamiljerna – 
frikyrkorna, de ortodoxa och österländska kyrkorna 
och den katolska kyrkan – är identitetsskapande för 
Bilda. Vi vill vara ett studieförbund för kyrkor och för 
kyrkornas samspel med samhället. När vi samarbetar 
med våra medlemsorganisationer gör vi det utifrån 
deras sammanhang och deras behov.

Vi tar tillvara våra medlemsorganisationers unika 
kompetens och erbjuder redskap för bildnings- och 
kulturverksamhet i församlingarna, med utrymme 
såväl för teologisk reflektion som odling av spiritualitet 
och tradition. Vi har till exempel stor musikverksam-
het, ledarutveckling, bibelstudier och alphagrupper i 
samverkan med församlingarna. Här finns även stor 
verksamhet med språkkaféer och annan verksamhet 
som riktar sig till nyanlända och asylsökande.

Meningsfulla möten
Vi har ett gott samarbete med de ortodoxa och öster-
ländska församlingarna, kulturföreningar och andra 
organisationer såsom scout- och ungdomsföreningar. 
Under verksamhetsåret har ett nytt syriskortodoxt 
scoutförbund (SOKS) bildats med säte i Norrköping. 
Syrisk Ortodoxa Ungdomsförbundet (SOUF),  Syrisk 
Ortodoxa Kyrkans Ungdomsförbund (SOKU) och 
Suryoyo Youth Global Gathering (SYGG Sverige) har i 
samverkan med Bilda arrangerat ungdomsläger. Till-
sammans med ungdomsorganisationerna i Katolska 
kyrkan har vi anordnat ungdomsläger där man samta-
lat om katolsk tro och lära. I Marie Födelses katolska 
församling i Värnamo bildades en ny kyrkokör.
Vi har under året börjat samarbeta med bysantinska 
kyrkor i Blekinge och Kronobergs län. 

Vi har tillsammans med flera ortodoxa församlingar i 
Jönköping arrangerat en manifestation för att hög-
tidlighålla minnet av folkmordet 1915 på de kristna 
folkgrupperna armenier, syrianer, assyrier, kaldéer och 
pontiska greker. 

Smågrupper och andra samtalsgrupper som t.ex. 
Alpha, grundkurs i kristen tro, är en viktig verksamhet 

Kyrka

Språkcafé i Finspång

tillammans med våra medlemsorganisationer. Dessa 
grupper blir en mötesplats där man har möjlighet att 
utforska den kristna tron och får fundera och prata 
med andra om vad man tänker, känner och hur man 
handlar i sitt liv. Bilda har gett stöd i form av olika 
slags material som t.ex. böcker som tar upp frågor om 
livet och tron.  

Vi har erbjudit ledarutbildningen I Trygga Händer som 
ska säkra trygga möten. I Trygga Händer är en etisk 
vägledning för vårt arbete bland barn och unga. 

Vi har arrangerat en inspirationskväll för barnkörleda-
re, gudstjänstmusiker, solister och brassledare. 

Tillsammans med frikyrkorna arrangerar vi regelbun-
det samlingar för daglediga, en viktig mötesplats för 
äldre för att ta del av gemenskap, lyssna till intressanta 
föreläsare och njuta av kultur. Det är en verksamhet 
som kan bidra till att minska ensamheten och därmed 
öka livskvalitén för den enskilde individen. 

Vi har tillsammans med våra medlemsorganisatio-
ner arrangerat föreläsningar kring aktuella teman 
som  t.ex. existentiella frågor, församlingsutveckling, 
fördjupning i Bibeln och kristen tro samt författaren 
Cajsa Tengblads föreläsning kring hälsa och självbild. 
Dessa forum är viktiga mötesplatser för människor i 
alla åldrar för att få samtala om livet, tro och tvivel. 
Att mötas över generationsgränser, dela livserfaren-
heter och få reflektera tillsammans bidrar till en ökad 
existentiell hälsa som är viktig för att vi människor ska 
må bra. 

Gränsöverskridande mötesplatser
I Norrköping samlas nu fyra församlingar med olika 
språk och från olika samfund i samma lokal. Tillsam-
mans med Bilda har man startat ett språkcafé där det 
finns möjlighet och förutsättningar till en gränsöver-
skridande gemenskap. 

I Östergötland har en interreligiös samverkansgrupp 
träffats med syftet att arbeta för ökad dialog och förstå-

else för varandras religion, tro och kultur.  

Sveriges Kristna Råd (SKR) arrangerade i samarbete 
med Studieförbundet Bilda och studieförbundet Sen-
sus en dag om receptiv ekumenik. Pastorer och präster 
från Svenska kyrkan, ortodoxa kyrkor, frikyrkorna och 
Katolska kyrkan delade erfarenheter med varandra. 

För tredje året i rad arrangerade Bilda en inter-orto-
dox julkonsert i Jönköping tillsammans med de olika 
ortodoxa kyrkofamiljerna i länet. Nio körer utifrån 
sex olika traditioner, samt en professionell kör från 
Rumänien deltog.  

Bilda var med och arrangerade Taizédagarna i Jönkö-
ping som biskop Fredrik Modeus bjudit in till i Jön-
köping. Detta var ett ungdomsmöte i Taizéanda med 
ungdomar både från Sverige och andra länder.

Ledarutbildningar
Bilda har erbjudit och genomfört ett antal ledarutbild-
ningar på olika ställen i regionen under året. Här följer 
ett axplock:
• Lära för att leda, utbildning för ortodoxa scout-

erkårer. De syrisk-ortodoxa ungdomsförbunden 
SOKU och SOUF har arrangerat ledarutbildningar 
för sina medlemmar.

• Den internationella ledarskapskonferensen Global 
Leadership Summit har hållits på tre orter i regi-
onen.

• Under året har vi utbildat ledare för katolsk barn-
verksamhet och erbjudit regelbundna tillfällen 
för utbildning och reflektion över det kateketiska 
uppdraget.  

• Katolska ordenssystrar har utbildat sig i ignati-
ansk vägledning för att kunna erbjuda ett bra stöd 
för människor som kommer på reträtter till kloster 
runt om i Sverige. 

• Tillsammans med Filippinska missionen har vi 
startat upp en ledarutbildning för katolska ungdo-
mar med filippinska rötter.

• Bilda har i samarbete med Katolska pedagogiska 
nämnden (KPN) arrangerat öppna vuxenutbild-
ningar kring olika aspekter av katolsk tro.

• Tillsammans med Katolska pedagogiska nämnden 
och S:t Franciskus församling i Jönköping har vi 
arrangerat en ledarutbildning för kateketer.

• I september anordnade vi en ledar- och inspi-
rationsdag för att få igång verksamhet inom de 
prioriterade områdena Föräldrars delaktighet i 
skolan och Utlandsfödda kvinnors delaktighet i 
samhället. 

• Vi har på flera platser i regionen haft ledar- och 
inspirationsträffar för arbete med Livsnära 
smågrupper i församlingar.

• På nationaldagen samlades en grupp ortodoxa 
präster och ledare för att få en god och grundlig 
introduktion i folkbildning och hur de kan samar-
beta med Bilda.

• Saint Mary´s eritreansk-ortodoxa församling i 
Kalmar är en ny samverkanspart med tusenåriga 
traditioner. Under våren 2018 deltog ett antal 
personer från församlingen i en studiecirkel med 
rubriken Att vara ledare med fokus på mänskliga 
rättigheter, demokrati, folkbildning och ledarskap.

Språkträning och samhällsinformation
Tillsammans med våra medlemsorganisationer 
erbjuder vi verksamhet i språkträning och samhällsin-
formation. Det är viktiga mötesplatser där deltagarna 
får möjlighet att träna och lära sig det svenska språket.  
För många av deltagarna i studiecirklarna är det här 
ett första sätt att få kontakt med svenskar och i för-
längningen nya nätverk och vänner i det nya landet.
Man arbetar också aktivt med att inkludera utlands-
födda i församlingarnas ordinarie verksamhet vilket 
främjar integration och språkinlärning. 

Flera av våra medlemsorganisationer gör en stor insats 
på det lokala planet för asylsökande genom studiecirk-
lar inom Svenska från dag 1 och Vardagssvenska. Även 
för nyanlända som fått uppehållstillstånd finns flera 



8 9

Kör - en må bra-grej

VI ÄR I UPPVIDINGE KOMMUN, Brunn-
skyrkan Åseda kl. 19.00 en helt vanlig 
torsdagskväll i november. Här träffas 
kören Lindas sånggrupp och sjunger 
tillsammans. Linda Aronsson Snygg är 
ledare för gruppen. 
- Det jag tycker mest om med gruppen 
är att se utvecklingen hos deltagarna, ge-
menskapen som växer fram, säger Linda 
Aronsson Snygg.

De är tolv körsångare från 21 år till 50+ 
som har sjungit ihop i 2,5 år. I framtiden 
vill de gärna bli fler och de kommer att 
satsa mycket på att bygga upp en grund-
repertoar under våren. De har sjungit 
på äldreboende, trädgårdsföreningens 
årsmöte och gjort en familjeföreställning 
med Astrid Lindgren-tema. 
- Det blev mer seriöst när vi började 
samarbeta med Bilda, det blev mer ord-
ning, fortsätter Linda.

Kören har fått stöd till noter och även 
körpärmar. Förutom Bilda samarbetar 
kören med Brunnskyrkan Åseda.
- Det är en riktig må bra-grej att sjunga i 
kör, avslutar Linda med ett leende.
 
Carin Rosdahl är verksamhetsutvecklare 
och har kontakt med Lindas sånggrupp.
- Jag tycker att det är fantastiskt roligt 

Vi tror att det i varje människa finns en röst som 
har en längtan att få uttrycka sig. Kören som in-
strument bär på oändliga möjligheter att genom 
sång beröra det djupt mänskliga inom oss. Att 
sjunga handlar om livet och dess mening, om sam-
hörighet och glädje, om kroppens välbefinnande, 
om lust och rika upplevelser. Genom oss växer 
körer sig starka – och varje röst ryms!

147
körer var verksamma under året 

tillsammans med Bilda Sydöst 
både i och utanför kyrkan.

studiecirklar med fortsatt träning i svenska språket. 
Genom studiecirklar i Svenska från dag 1 och Vardags-
svenska och med hjälp av pensionerade lärare har Bil-
da och Pingst Jönköping under 2018 kunnat erbjuda 
28 studiecirklar anpassade för analfabeter, akademiker 
och alla nivåer däremellan. Tillsammans med Frikyr-
kan för alla folk i Målilla bjöd vi in till kulturmöten på 
biblioteket med film och samtal kring olika teman om 
det svenska samhället och svensk kultur. 

I Norrköpings katolska församling finns en arabiskta-
lande ungdomsgrupp med deltagare från olika länder 
och från olika katolska traditioner som träffas för att 
tillsammans utveckla kunskap och förståelse för den 
svensk-katolska identiteten. 

Tillsammans med andra studieförbund och kommuner 
har vi anordnat olika författarbesök och utställningar. 
Bilda har tillsammans med fotografen Lasse Ahlin vi-
sat utställningen ”Flyktens ansikten – Livet i Sverige”. 
Utställningen skildrar människor som kom till Sverige 
från krig och förföljelse för några år sedan.    

I Motala har utrikesfödda kvinnor mötts för att in-
formeras om vikten av folkbildningens betydelse för 
individens och samhällets utveckling.

Alla människors lika värde
Under Kalmarsund Pride i september bjöd Universi-
tetskyrkan i Kalmar och Bilda in till en samtalskväll 
utifrån temat Välkomna varandra – perspektiv på 
homosexualitet i frikyrkan. 

Bilda har startat ett rikstäckande nätverk av verk-
samhetsutvecklare som ska följa upp #Metoo i våra 
församlingar och tillsammans skapa bättre förutsätt-
ningar i våra samverkande församlingar att jobba med 
öppenhet och tolerans.  

Stärka civilsamhällets roll
Nainawa Demokratiska Kulturförening, som har sitt 
ursprung i den syrisk-ortodoxa församlingen i Norr-
köping, har i samarbete med Bilda startat en förening 
som arbetar med både sin egen kultur, språk och tradi-
tion och som syftar till integration och förståelse av det 
svenska samhället. 

Norra Kalmar läns Sankt Lukasförening har arrange-
rat välbesökta föreläsningar kring äldreomsorg, barns 
utsatthet och folkhälsa. I samband med programmen 
förs gruppsamtal som samlar deltagare från olika kyr-
kor, offentlig sektor och politiker.

att det finns en så levande kör med så 
stor spridning i åldrarna på en liten ort. 
Jag tror att det har stor betydelse!

I Bilda finns en stor del av körverksam-
heten inom de olika kyrkofamiljerna. 
Körsång är för många församlingar en 
viktig del av kyrkans församlingsliv. Där 
finns körer av olika slag och för olika 
åldrar, allt från barnmusik, barn- och 
ungdomskörer till vuxenkörer.
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BILDA HAR EN RIK OCH BRED kulturverksamhet som 
till stor del består av musik i olika former, men även 
många andra uttryck, som dans, litteratur, film, foto 
och hantverk. Kultur och kreativitet har djupa rötter i 
Bilda och i folkbildningen i stort. Vår verksamhet präg-
las av stark deltagarkultur och medskapande eftersom 
vi tror på att utövarna ska få utvecklas på sina egna 
villkor. Vi har ständigt fokus på just medskapande, 
inkludering och tillgänglighet för att tillgodose många 
olika behov. Under flera års tid har vi arbetat med att 
främja deltagarkultur, lyfta amatörkulturen och ge 
stöd till de ideella föreningar i deras kulturgärning 
genom olika samarbeten och projekt.

Bilda Sydösts kulturarbete har profilerat sig inom po-
pulärmusik, dans, folkmusik och film. Detta är områ-
den där vi har tydlig kompetens inom personalstyrkan
med många års erfarenhet. Dessutom har Bilda ett 
stort kulturarbete kring t.ex. kör, hantverk och blås-
musik, då främst inom våra medlemsorganisationer.
I det stora kulturarbetet är det deltagarnas behov att 
kunna ta nästa steg och utvecklas som styr arbetet. 
Vårt dagliga arbete handlar om att i nära dialog stötta 
på bästa sätt. Det kan röra sig om verksamhetslokaler, 
utrustning, studiematerial, en scen att framträda på 
eller kompetensutveckling.

Mötesplatser för utveckling
För att fortsätta inspirera våra ledare och deltagare 
att utvecklas har vi erbjudit och arrangerat en mängd 
olika mötesplatser och målgruppsanpassade utbild-
ningar. Workshops är en naturlig del i vårt arbete med 
att låta människor pröva på, upptäcka och fördjupa sig 
inom olika sorters kultur.

Inom filmverksamheten har samarbetet med film-
projektet Play & Rewind fortsatt. Ett projekt som vill 
utforska fördomar och beröra olika ämnen såsom 
kärlek, kultur, religion, klass och identitet, allt ur ett 
ungdomsperspektiv. Olika filmavsnitt spelas in som 
utspelas i olika städer tillsammans med lokal ungdom 
som medverkar både framför och bakom kameran. I 
Sydöst var Växjö och Araby platsen.

Kultur

 Tillsammans med Filmregion Sydost arrangerades 
”Filmfika” för filmare i alla åldrar och med olika myck-
et filmerfarenhet. Här träffades deltagare för tips, idéer 
och inspiration bl.a. kring filmeffekter av och med 
Karlskronabaserade I-Studio Visuals eller för regissör-
samtal med Johan Palmgren och Isabella Eklöv. 

I år återupptogs samarbetet med Jönköpings filmfes-
tival som gick av stapeln i oktober. Här arrangerades 
workshops och föreläsningar med inbjudna regissörer. 

Kreativa Labbet är ett samarbete med Jönköpings 
kommun som arrangeras på biblioteken. Under vår 
och höst erbjöds välbesökta pröva-på-tillfällen kring 
filmskapande för ungdomar. 

Inom musikverksamheten har flera clinics arrangerats. 
Här möter deltagare den lokala professionella musi-
kern för att fördjupa sig på t.ex. ett specifikt instru-
ment. Bl.a. höll Bosse Hellgren en clinic för basister 
och Mats Olsson höll en trumclinic. 

I anslutning till musikverksamhetens terminsavslut-
ning föreläste organisationen Coompanion om entre-
prenörskap. 

På festivalen Öland Roots arrangerades en mängd fö-
reläsningar och workshops kring miljöfrågor, återbruk 
och det hållbara samhället. 

Medskapande körsång kallades Bildas körworkshop-
turné där Peder Karlsson (tidigare medlem i The Real 
Group) besökte åtta orter runtom i landet. På Södra 
Vätterbygdens Folkhögskola fick deltagarna pröva 
på olika rytm-, klang- och intonationsövningar som 
lärdes ut på gehör med sångaren i fokus, baserat på ett 
lekfullt utforskande av olika röster och uttryck.

I oktober hölls en regional danstävling i koreogra-
fi i Tranås. Dagen var ett samarbete mellan Region 
Jönköpings län, Tranås kommun, Holavedsgymnasiet, 
Tranås kulturskola, Studieförbundet Bilda och Stu-
dieförbundet Vuxenskolan. Tävlingen riktade sig till 

unga och ville uppmuntra till eget skapande i dans. Det 
vinnande bidraget framfördes av dansgruppen Illusion 
från Nässjö som fick åka till riksfinalen i Stockholm. 

Ett ökat öppet utbud
Genom den egna facebooksidan Bilda Sydöst Kultur 
och www.bilda.nu. synliggör vi mer av vad vi kan stötta 
med och visa verksamheter som bedrivs. Ett flertal av 
årets konsertevenemang gick även att ta del av direkt 
via strömmande video på Facebook, t.ex. Musikschla-
gets delfinal i Linköping.

Bilda erbjuder ett öppet utbud inom flertalet kultur-
former där kompetenta ledare hjälper deltagarna att 
utvecklas och förkovra sig på ett valt musikinstrument 
eller i olika dansformer. Vår stora dansverksamhet, 
Studio In Motion, med ca 200 deltagare är ett samar-
bete med KFUM/Ungdomens Hus med inriktning på 
Street dance. 

Kursverksamhet i oud, ett stränginstrument förekom-
mande i arabisk musik, och gitarr har arrangerats på 
Bullerbyn i Linköping och trumkurs erbjöds på Spel-
verket i Eksjö.

Samverkan eller när 1+1 blir 3
Vi lägger stor vikt vid goda samarbeten och söker 
ständigt nya. Under året har vi fortsatt utveckla arbetet 

med kulturgården Residenset som drivs tillsammans 
med Jönköpings kommun och KFUM/Ungdomens 
Hus. Här skapas en trygg plats för ungdomar att pröva 
på, utforska och skapa i en mängd olika kulturformer. 
Det sker i en öppen drop-in-verksamhet, med mer or-
ganiserad ledarledd cirkelverksamhet eller i egen regi 
där ungdomars egen drivkraft coachas. Film-, dans 
-och musikworkshops, instrumentkurser, en mängd 
konserter, dagläger och föreläsningar har erbjudits på 
Residenset under året.

På SiS ungdomshem Stigby på Visingsö påbörjades 
under året ett nytt samarbete med syftet att genom 
filmspråket erbjuda unga möjligheten att uttrycka sig 
när livet är som tuffast. Bilda arrangerade ett antal 
pröva-på-workshops för att hjälpa deltagare igång.

Arbetet med den digitala filmpedagogiska plattformen 
Filmriket nådde sin lansering under 2018. Projektet 
syftar till att öka medvetenheten kring den rörliga bil-
dens makt och lära sig filmens språk. Drivkraften är att 
öka ungas kreativa förmågor och digitala kompetens, 
och därmed även deras personliga utveckling. Platt-
formen www.filmriket.com är gratis och fri för alla att 
använda. I Filmriket samarbetar vi med med Filmregi-
on Sydost, Filmpool Nord och Film i Jönköping.

Bilda Sydöst samverkar med en stor mängd konsert-

Deltagare i Oudkurs i Linköping.
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arrangörer Ambitionen är både att erbjuda ett varierat 
utbud av konserter och framträdanden och att arbeta 
för att ge en scen att synas på för våra många hundra 
band, dans- eller folkmusikgrupper. Expempel på sam-
arbeten är Markaryds spelmansstämma i samverkan 
med Musik i Syd, Gardenparty i Knektaparken med 
Dunebug, Irisfestivalen med musikföreningen Iris, 
Liveklubben med Palatset i Linköping, Sofiehof Under-
jord med föreningen med samma namn och Sommar 
i Refvens grund i samverkan med bl.a. Norrköpings 
kommun. 

Ökad mångfald och jämställdhet
Vårt förhållandevis nya arbete med orientaliska 
musikgrupper har fortsatt och fler vände sig till Bilda 
för samarbete under året. Under hösten arrangerades 
Orientalisk festival på Sagateatern i Linköping. 

Girls Allowed är en musikverksamhet av tjejer för tje-
jer på högstadiet/gymnasiet som vill testa på att spela 
i band. I år påbörjades även planering för verksamhet 
där tjejer ska kunna lära sig mer om ljudteknik och ar-
rangörskap med målet att starta upp på ett par platser 
i regionen. 

Musikschlaget är en nationell melodifestival som syftar 
till att ge musiker med funktionsvariation en scen att 
framträda och uttrycka sig på. I Sydöst arrangerades 
två delfinaler, en i Karlshamn och en i Linköping. 
Dessutom påbörjades samtal om samverkan kring 
jämlik scen med den internationella kulturorganisatio-
nen Share Music.

Kultur i våra medlemsorganisationer
Det finns gott om forskning som visar på det häl-
sofrämjande i att utöva kultur, de positiva effekterna 
av att ägna sig åt det kreativa. Vi tror även på styrkan 
i att genom kulturen som språk få belysa livets stora 
och svåra frågor. Att sedan få göra detta tillsammans 
med andra utifrån en frivillighet och en inre drivkraft 
är något av folkbildningens kärna. Tillsammans med 
våra medlemsorganisationer bedrivs ett omfattande 
kulturarbete. Människor med ett ideellt engagemang 
leder och deltar i akvarell-, olje- och porslinsmålning, 
klädsömnad, stickcaféer, dans- och teatergrupper, 
brassband och blåsorkestrar, och inte minst en mängd 
körer för både ung och gammal.

Sommaren på Öland 2018 var varm, men inte bara 
på grund av vädret. En varm gemenskap mellan 
bybor uppstod genom projektet Eldmörja. Det är i 
mötet med andra som vi växer som människor.

ELDMÖRJA ÄR ETT PROJEKT där musik 
och analog bild sammanförs och bildar 
ett uttryck om och kring det öländska 
landskapet med byborna som statister.

Projektet startade för ett år sedan av 
Patrik Arthursson, musiker, och Roine 
Magnusson, fotograf, och började som 
ett konstfilmprojekt där tanken var att 
lyfta de unika platserna på Öland. Under 
inspelningarna utvecklades projektet till 
att även innefatta fokus på lokalbefolk-
ningen. Sammanlagt deltog 80 statister 
under inspelningarna.

- Vi märkte redan efter första inspelning-
en att folk gillade att träffas under dessa 
former. Många av statisterna hängde 
med under flera av inspelningarna, och 
det var i och med det vi såg att projektet 
växte i en riktning vi inte kunnat förutse. 
Det fanns ett stort behov av att få träffas 
och mötas. Samhörigheten började 
blomstra och det gav en ny inriktning på 
projektet. Framöver kommer vi fortsätta 
att inkludera lokalbefolkningen i våra 
projekt berättar Patrik Arthursson. 

Jag minns en underbar kommentar från 
en av statisterna: 
- Kul att att få träffa alla i byn på det här 
sättet. 
Vissa av dem har inte träffats på flera år 
fast de bor i samma by, fortsätter Patrik.

De olika filmerna kommer att läggas upp 
på Eldmörjas hemsida 
www.eldmorja.com vartefter de blir 
klara och de kommer att ha premiärvis-
ning i Ängskyrkan, Tumba, den 6 april. 
Eldmörja växer, nya platser och möten 
väntar i det öländska landskapet.
- Vi vill ge fler en chans att kunna vara 

Eldmörja-
projektet

delaktiga i våra kommande filmer, inte 
bara på Öland utan på fler fantastiska 
ställen, så ja, detta är bara början. Att få 
folk att träffas kring den underbara natur 
som många tar för givet och att få njuta 
av den tillsammans med andra känns 
viktigt. Bilda har varit en viktig faktor i 
detta för övrigt ideella projekt. Vi har fått 
stöd både med material och framförallt 
rådgivning. Vi har kunnat bolla idéer 
med verksamhetsutvecklarna Magnus 
Lundmark och Martin Klevegård. Att 
känna det stödet som vi fått från Bilda 
har varit ovärderligt, säger Patrik med 
ett leende på läpparna.

- Det är så häftigt när några eldsjälar 
har en idé och vi som studieförbund kan 
stötta på olika sätt med den kompetens 
vi besitter. Det är folkbildningens styrka. 
Byborna får träffas i ett sammanhang 
som är deltagande och som stärker rela-
tionen i bygden. Vi tror att det är i mötet 
med andra som man växer och utvecklas 
som människa, en kreativ plattform för 
alla inblandade. Kan det bli bättre, avslu-
tar Magnus.
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Samhälle

BILDA TAR AKTIV DEL i att forma vårt svenska 
samhälle i ett globalt mångkulturellt sammanhang, 
där behovet av möten över gränser blir allt större. Vi 
arbetar på flera arenor och med många olika samver-
kansparter, såväl medlemsorganisationer som andra 
organisationer, föreningar och offentlig sektor för att 
möta samhällets utmaningar och verka för hållbarhet. 

En viktig del i Bildas arbete är strävan efter allas 
delaktighet i samhällslivet på lika villkor. Mångfald, 
jämställdhet och mänsklig värdighet utgör självklara 
utgångspunkter för Bildas folkbildningsarbete. Genom 
möten och samtal förebygger vi ohälsa, främlingsfient-
lighet och konflikter samt skapar förutsättningar för 
hållbart liv, demokrati och positiv samhällsutveckling.

Verksamheten spänner över många områden med stort 
fokus på verksamhet för människor som är nyanlända 
eller söker asyl i Sverige, inom hållbarhetsområdet, de-
mokratifrågor och konflikthantering, hälsa och digital 
delaktighet. 

Inkludering och egenmakt
Under 2018 har antalet asylsökande i vår region 
minskat, men våra satsningar på asylsökande har inte 
minskat. Svenska från dag 1 och Vardagssvenska har 
anordnats i ett flertal kommuner. Mycket av arbetet 
med Svenska från dag 1 går under benämningen språk-
caféer. I språkcaféerna tränas svenskan genom olika 
metoder där hantverk, samhällskunskap och bakning 
är några exempel. 

Arbetet med asylsökande är ett riktat uppdrag från 
riksdag och regering via Folkbildningsrådet. Vid sidan 
av detta fick studieförbunden ytterligare två uppdrag 
under 2018. Det ena avser uppsökande och moti-
verande insatser för korttidsutbildade utrikesfödda 
kvinnor. Detta är en grupp som är överrepresenterad 
bland personer som står långt från arbetsmarknaden. 
I början av september anordnades en ledarutbildning 
för blivande ledare inom detta område. Dagen riktade 
sig även till ledare inom det andra uppdraget, Föräld-
rars delaktighet i lärandet. Uppdraget riktar sig till alla 

föräldrar, inte bara utrikesfödda.

Studiecirklar med målgruppen korttidsutbildade 
utrikesfödda kvinnor har startats i Kinda, Linköping, 
Jönköping, Kalmar och Motala. Grupperna har arbetat 
med att motivera till studier och jobb genom samtal, 
studiebesök och praktiska övningar. Ett flertal grupper 
för föräldrar med barn i introduktionsklass hölls under 
hösten där det svenska skolsystemet, ansvar mellan 
hem och skola, hedersproblematik och barnkonventio-
nen behandlades. Föräldrarna uttryckte stor tacksam-
het över att få tid att samtala kring dessa ämnen som 
gett dem en mycket större förståelse för sitt nya land. 

Tillsammans med Linköpings kommuns områdes-
baserade verksamhet ”Vårt Nygård” har vi startat 
verksamhet för utrikesfödda kvinnor där det svenska 
samhället, motivation och gemenskap mellan olika 
etniska ursprung varit fokus. Innehållet har baserats 
på ”Hej Sverige!” som är ett digitalt material som Bilda 
tagit fram.

En stor utmaning är hur vi inkluderar de deltagare i 
vår verksamhet som fått uppehållstillstånd. Här görs 
ett stort arbete på många platser med språkcafeér 
och studiecirklar med inriktning på att fortsätta träna 
svenska och lära mer om det svenska samhället. Detta 
kan även göras utifrån hantverk. I Borgholm har en 
grupp nyanlända snickrat fågelholkar och tränat svens-
ka, i Linköping har en grupp kvinnor lärt sig att cykla 
och i Jönköping har en grupp haft en cirkel på lätt 
svenska kring den svenska biologiska mångfalden. Re-
gionen läser (RELÄ) avslutade under året ett tre-årigt 
projekt där Bilda har deltagit med Läsa på lätt svens-
ka-grupper i samarbete med Stadsbiblioteket i Kalmar.
Internationella kvinnoföreningen (IKF Kinda) i Kisa 
har genomfört olika aktiviteter tillsammans med Bilda 
för utrikesfödda kvinnor. Med Bildas material ”Hej 
Sverige” har de genomfört studiecirklar inom sam-
hällsorientering med fokus på att lära sig mer om vårt 
skolsystem, arbetssökande och socialt företagande. 

Kulturkompis är en del av Studieförbundet Bildas 

arbete med nyanlända/asylsökande där uppdraget är 
att bidra till meningsfulla aktiviteter som stärker kun-
skapen i svenska, det svenska samhället och främjar 
deltagandet i samhällslivet. Kulturkompis finns nu i 
Kalmar, Jönköping och Växjö. Rekrytering av Kultur-
kompisar har skett genom information på bibliotek, 
SFI, folkhögskolor, välkomstmässor och jobbmässor.

Songlines är ett nationellt projekt där man genom kul-
turella intryck arbetar med ungdomar som är på flykt.
Aboozar Nazari är en av deltagarna i Songlines. 24 
dagar till ett nytt liv är namnet på en bok som han har 
skrivit om sin flykt till Sverige. Under sommaren 2018 
samlades en studiecirkel kring Aboozars bok i Kalmar. 
Gruppen skrev en studiehandledning tillsammans.

Circular Centre är ett projekt som tar avstamp i att 
lösa det sociala utanförskapet och korta avståndet 
för utrikesfödda kvinnor som står långt från arbets-
marknaden. Det är ett samarbetsprojekt mellan Bilda,  
Business for inclusion, IM Sweden, Kvinnor Kan, CSR 
Småland, Arbetsförmedlingen och Jönköpings kom-
mun. 

Folkbildning i vården
Bilda vill vara med och bidra till att vården av de äldre 
ska präglas av trygghet och god kvalité. Bilda arrange-
rar kulturarrangemang för pensionärerna tillsammans 
med äldreboendena i olika kommuner i vår region. I 
Linköpings kommun genomfördes en musikturné på 
äldreboenden, ett samarbete mellan Bilda, kommunen 
och RPG. Tre musicerande ungdomar spelade och 
sjöng tillsammans med äldre på boenden under tre 
sommarveckor till mycket stor uppskattning. Kulturar-
rangemangens teman är mångfacetterade och olika till 
sitt uttryck, t.ex.bildvisningar, sång och musikstunder, 
musikaliska äventyr, historieskildringar om nutid och 
dåtid och föreläsningar om aktuella ämnen. Allt för 
att de äldres olika intressen skall tillgodoses på bästa 
möjliga sätt. 

Förutom kulturprogram så har vi arrangerat studie-
cirklar med inspiration från våra material Senior-
samtal och Livet och hälsan som tar upp existentiella 
frågor. 

Mångfald och diskrimineringsfrågor
För att öka kunskapen och medvetenheten om mång-
fald och diskrimineringsfrågor arbetar vi med kon-
ceptet MOD (Mångfald och Dialog). Under året har 
vi arrangerat två ledardagar, men tyvärr var det för få 
deltagare för att kunna genomföra dem.  

I Jönköping har tre studieförbund gått ihop och 
arbetat med en ansökan om att starta en Antidiskri-
mineringsbyrå. Mycket tid lades ned men tyvärr fick 
ansökan avslag från Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor. 

Digital inkludering
Studiecirklar i formen Digital Kulturverkstad har un-
der 2018 startats i Kisa, Linköping, Björkfors, Tjällmo, 
Borensberg och Österbymo. I Digital Kulturverkstad 
skapas film, video, bildspel och bilder och texter digi-
taliseras.

I ett samarbete med Kulturarv Östergötland, som är en 
del av Östergötlands museum, ökar vi tillgängligheten 
genom Kulturarvsportalen www.k-arv.se. 

På Hemgården i Norrköping, i Missionskyrkan i 
Rimforsa och på Motala bibliotek har vi genomfört 
studiecirklar i allmän IT-orientering för seniorer. Där 
får man bl. a lära sig hur man hämtar appar, installerar 
Mobilt bank-id, betalar med swish och använder soci-
ala medier. Vi har även haft IT-akuten/Språkcafé där 
vi guidat utrikesfödda ungdomar i hur man registrerar 
sig på Arbetsförmedlingens hemsida och skapar CV. 

Nätverksbyggande och öppet utbud
Fotografen Per-Erik Åström besökte biblioteken i 
Kalmar, Vetlanda och Hultsfred i oktober och visade 
bilder från sin bok, I väntan på besked, som innehåller 
berättelser i ord och bild om flyktingar. 

Aboozar Nazari läser ur sin bok; 24 dagar till ett nytt liv.
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KISA LIVSVÄV, även kallad Den talande 
duken som tagits fram genom studiecir-
keln Digital Kulturverkstad, är ett mobilt 
museum i form av en bordsduk som 
ligger på ett av kafeborden på Café Co-
lumbia på Kisa emigrantmuseum. Bara 
genom att lägga sin smartphone mot 
duken kan man hämta berättelser i form 
av videos där lokala förmågor har talat in 
berättelser om olika människoöden från 
den svenska emigranttiden 1845-1930. 
Här finns också berättelser om orsaker-
na till emigrationen och emigrantvisor 
Duken blir som ett levande dokument 
genom mobiltelefonen.

- Historierna är personliga och har skri-
vits i jag-form. Man får känslan av att det 
är personen själv som berättar om sin 
längtan till friheten och drömmen om ett 
bättre liv. Invånare i Kinda har läst in be-
rättelserna, vilket gör att de känns auten-
tiska och ännu mer personliga, säger Mia 
Sandell, verksamhetsutvecklare på Bilda 
som tillsammans med studiecirkeln 
digital kulturverkstad och medlemmar i 
Peter Casselsällskapet producerat duken.

Detta är ett unikt projekt som Studie-
förbundet Bilda kommer fortsätta att 
erbjuda inom ramen för digital delaktig-
het och studiecirkelverksamheten digital 
kulturverkstad. 

- Det här är ett mycket bra exempel på 
digital delaktighet där studiecirkeldel-
tagarna får lära sig att använda mobilen 
och datorn som verktyg för att digitali-
sera berättelserna. Besökarna, oavsett 
ålder och tidigare kunskap, kan tillgodo-
göra sig berättelserna genom en smartp-
hone, berättar Mia.

Historien får liv när lokala berättelser digitaliseras 
och mobila vandringsguider skapas i Den talande 
bordsduken - Ett mobilt museum där kulturarvet 
blir tillgängligt i mobilen på ett nyskapande sätt. 

Författaren Henrik Arnstad föreläste om Demokratins 
död och överlevnad på Kalmar Stadsbibliotek. I sam-
band med föreläsningen inbjöds det till en studiecirkel 
utifrån boken Handbok för demokrater. Studiecirkeln 
väckte stort intresse och arrangerades i samband med 
kampanjen #vimåsteprata.

I samband med Internationella kvinnodagen anordna-
des ett antal föreläsningar och kulturprogram under 
rubriken Queens of Kalmar. Flera studieförbund var 
engagerade. Bilda deltog med föreläsningar om 
kroppskännedom och musikskapande.

Ett flertal föreläsningar har genomförts. Exempel på 
ämnen är Bollen som skapar fred, Arbetsmarknads-
integrering inom tillverkningsindustrin, Åtvidabergs 
lokalhistoria, ”Ungagerad-dag” i samverkan med 
Erikshjälpen om människohandel samt berättelse och 
bildvisning från en resa i Somaliland. När det gäller 
verksamhet inom klimat och hållbarhet kan nämnas 
föreläsningarna mat och klimat, om farliga plaster och 
kemikalier i leksaker, om hållbara affärer genom Agen-
da 2030 samt miljö- och rättvisefrågor. 

Bilda har varit delaktigt i flertalet nätverk, både inom 
våra medlemsorganisationer och samverkansparter 
men också i flera kommunledda nätverk. Exempel på 
dessa är Nätverket för flyktingstöd och integration, Re-
ferensgruppen för civilsamhällesfrågor, lokala folkbild-
ningsråd samt diverse intressenätverk för miljöfrågor 
och hållbarhet. 

Den talande 
duken

Den talande duken fungerar med tekni-
ken NFC, Near Field Communication. 
När du håller din mobil eller platta nära 
bilderna på duken aktiveras NFC-taggar 
som sytts in och det digitala innehållet 
i form av berättelser, bilder och sånger 
visas i telefonen. Duken är illustrerad 
av Anna Helldorff. Genom Den talande 
duken bevaras och breddas intresset 
även för den yngre generationen då kul-
turarvet blir tillgängligt i mobilen på ett 
nyskapande sätt. 

Mia fortsätter:
- Nu när tekniken finns är det bara 
fantasin som sätter gränser för vad Den 
talande duken skulle kunna användas i 
för sammanhang. Vi jobbar för att kunna 
sprida kunskapen om digital verkstad 
och Den talande duken till fler platser. 

- Det här är verkligen folkbildning. 
Dels lär vi oss att hantera och ta tillvara 
digital teknik och dels lyfter vi vårt rika 
kulturarv. Vi har under året genomfört 
kulturarrangemang med Den talande 
duken på olika äldreboenden i Rimforsa 
och Kisa. Föreläsningar om emigratio-
nen har hållits hos lokalföreningen DIS 
liksom i Mjölby och Asby Udde för den 
lokala hembygdsföreningen. Vi har också 
medverkat under släktforskningsdagarna 
i Växjö, avslutar Mia
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ARBETET MED FRÅGOR KRING MELLANÖSTERN är 
alltid aktuellt på många olika plan. Under året har 
studiecirkelverksamheten fortsatt, liksom många kul-
turprogram med skiftande utgångspunkt. En del utgår 
från den politiska situationen, medan andra lägger 
fokus på bibeltolkning med koppling till Mellanöstern. 
Samlingar sker både inom våra medlemsorganisa-
tioner och i egen regi eller i samverkan med andra. 
Sammantaget visar detta på den bredd och det engage-
mang som finns för frågorna. 

Studieförbundet Bilda har under många år haft kon-
takt och utbyte med Mellanöstern i form av kulturut-
byten, studieverksamhet och studieresor. Sedan 1991 
har Bilda ett studiecenter precis innanför Jaffaporten i 
Jerusalems gamla stad, Swedish Christian Study Cen-
tre (SCSC). Hit går varje år studieresor av vitt skilda 
slag och centret är nav för många cirklar, utbildningar 
och kulturprogram om Mellanöstern. Varje vår och 
höst finns ett volontärpar på plats för att hjälpa till 
med praktiska saker. 

Studieresor 2018
Två folkhögskolor i regionen, Södra Vätterbygdens 
folkhögskola och Mariannelunds folkhögskola, har i 
samarbete med Bilda gjort studieresor med sina bibel-
linjer. Tonvikten med resorna har legat på att besöka 
bibliska platser men även studiebesök och möten med 
människor samt reflektioner kring hur konflikten på-
verkar det dagliga livet i Israel och Palestina. 

Församlingsresor har gjorts från Månsarps församling 
och Immanuelskyrkan i Jönköping. Den senare resan 
hade sitt ursprung i studiecirklar kring Anita Gold-
mans bok, Jerusalem och jag. 

Under hösten gjordes två resor utifrån studiecirklar 
utanför våra medlemsorganisationer. En grupp från 
Kalmar besökte Israel och Palestina med inriktning på 
den aktuella situationen och dess historiska bakgrund.  
En grupp med utgångspunkt i Jönköping reste med 
fokus på människors vardagsliv.

Mellanöstern

Swedish Christian Study Centre, SCSC

Kvinna i basaren, Jerusalem

Ledarutveckling

VÅRA CIRKELLEDARE ÄR NYCKELPERSONER i Bildas 
verksamhet. Vi vill och behöver värna deras kompetens 
och engagemang för att genomföra bra folkbildande 
verksamhet. Därför erbjuder vi kontinuerligt våra led-
are att ta del av olika typer av ledarutbildningar där de 
får möta andra ledare för erfarenhetsutbyte, reflektera 
kring sitt ledarskap och få ny input.

I Bilda Sydöst var drygt 3900 ledare aktiva under 2018 
i studiecirklar eller annan folkbildningsverksamhet 
och det är vårt mål att dessa ledare blir än mer med-
vetna om sin betydelse, får stöttning och utvecklas i sin 
ledarroll.

Under 2018 utvecklade Bilda en ny webbaserad 
grundutbildning för cirkelledare. Den hjälper oss att 
på ett enklare och snabbare sätt få igång nya ledare i 
verksamheten. Den nya webbaserade grundutbildning-
en är, tillsammans med introduktionssamtalet, den 
inledande och obligatoriska delen i Bildas ledarutveck-

Introduktion Fördjupning MötesplatsCirkelledar-
utbildning

Lära för att leda • STUDIEFÖRBUNDET BILDAS LEDARUTVECKLINGSPROGRAM

lingskoncept Lära för att leda. Den ger också en bra 
grund för att gå vidare med Bildas fysiska Lära för att 
leda - Cirkelledarutbildning, som arrangeras löpande 
några gånger per termin på olika platser i regionen. 

Förutom ledarutbildningar erbjuder Bilda ledarvård 
och ledarstöd, där vi på olika sätt försöker möta den 
unika ledarens behov. Vi försöker också utveckla våra 
material och under 2018 påbörjades en revidering av 
vår populära ledarlåda som innehåller pedagogiska 
material och tips för ledaren att använda i sin grupp.
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Gårdshuset

MED VÅRT ARBETE FÖR ARBETSLÖSA skapar vi 
förutsättningar och nya möjligheter till arbete och 
studier. Genom vårt integrationsarbete vill vi öka möj-
ligheterna för flyktingar och invandrare att känna sig 
hemma i det svenska samhället och påverka sin egen 
livssituation.

Vi arbetar med fokus på hela människan för att med 
olika metoder och teman stärka individens självkänsla 
och självförtroende. Det är en viktig del i integra-
tionsarbetet – vi behöver trygga människor som kan 
fungera som föräldrar, medborgare och sakta men 
säkert komma närmare arbetsmarknaden och egen 
försörjning.

På Gårdshuset, som under våren 2018 flyttade till mer 
ändamålsenliga lokaler, bedrivs uppdragsutbildning 
i samarbete med Linköpings kommun och Arbetsför-
medlingen. Uppdraget består i att ordna olika kurser 
främst för personer med utländsk bakgrund. Vårt 
uppdrag och mål är att med hjälp av våra arbetsfor-
mer stödja och hjälpa människor med ingen eller kort 
skolbakgrund till kontakt med arbetslivet, språklig 
utveckling, återgång till SFI-studier samt ökad sam-
hällsförståelse.

Praktik leder till jobb
Flera av våra deltagare som läser svenska har också 
extern praktik med en personlig och kontinuerlig upp-
följning. Gårdshusets väglednings- och jobbinsatser är 
en del av vårt arbetssätt. Under året har flera personer 
fått jobb. Gårdshuset har fortsatt att samarbeta med 
olika arbetsplatser inom kommunen och inom ”den 
gröna näringen”.

Mamma-barnsvenska
Gårdshuset driver även mamma-barnsvenska i 
stadsdelarna Berga, Skäggetorp och Ryd. Syftet är att 
föräldralediga ska få möjlighet att underhålla och för-
bättra sin svenska för att inte tappa fart i språkutveck-
lingen, få möjlighet till stimulerande sysselsättning 
under barnledigheten och som förberedelse för Sfi.

Bildavägen
Ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) mellan Bilda 
Gårdshuset, Linköpings kommun och Erikshjälpen i 
Linköping har startats under året. Partnerskapet syftar 
till att gemensamt stärka arbetslösa människor som 
befinner sig i en social isolering på grund av kulturella 
och sociala kontexter. Syftet är att påbörja en process 
för individer som har försörjningsstöd så att dessa 
blir mer motiverade att bygga på sina kunskaper och 
erfarenheter för att närma sig egenförsörjning. Särskilt 
fokus är att målgruppen ska öka sin självtillit, sin 
kunskap om samhället och uppleva sig mer integrerade 
i Linköping.  

Bildabron
Gårdshuset har fått beviljat ett 3-årsprojekt via Till-
växtverket. Projektet syftar till att fler utrikesfödda 
kvinnor i regionen ska komma i arbete. Projektet sker i 
samverkan med flera kommuner i Östergötland.
Projektet Bildabron har som mål att förbättra samver-
kan, kunskapsspridning och utbyte mellan de mindre 
kommunerna, företagen och civilsamhället i Östergöt-
land. Modellen kallas bromodellen och syftar till att 
fler kortutbildade utrikesfödda kvinnor i regionen ska 
etablera sig på arbetsmarknaden. 

TIA-projekt (tidiga insatser för asylsökande) 
Syftet med verksamheten är att i kursform ge asylsö-
kande grundläggande kunskaper i svenska språket, det 
svenska samhället och arbetsmarknaden.

Integration through Education and Information
Gårdshuset har tillsammans med Linköpings kom-
mun varit med i ett 2-årigt internationellt projekt om 
integration och olika typer av stöd till vuxna. Deltagan-
de länder har varit Tyskland, Österrike, Kroatien och 
Italien.

Landshövding Elisabeth Nilsson 
invigde Gårdshusets nya lokaler.

Miriam Zwörner håller tal tillsammans med deltaga-
re på invigningen av Gårdshusets nya lokaler.
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Offentliga arrangemang

SOM ETT LED I ATT AKTIVT TA PLATS i det offentliga 
samtalet arrangerar och medverkar Bilda i flera större 
offentliga arrangemang varje år. Det är en viktig del i 
folkbildningsuppdraget att möta samhällets och fram-
tidens utmaningar genom att arbeta på olika arenor 
och med många olika samverkansparter. Under året 
har vi haft förmånen att i allt fler arrangemang få arbe-
ta tätt tillsammans med våra medlemsorganisationer 
och andra samarbetspartner. 

Mänskliga Rättighetsdagarna
Temat för årets Mänskliga Rättighetsdagar i Stock-
holm var ”Rätten till ett liv fritt från våld”, och våra 
välbesökta seminarier lyfte bland annat frågor om 
civilkurage, försoning, konflikthantering, övervakning 
och säkerhetspolitik för fred. 

Existentiell Filmfestival 
Trots att antalet platser på Existentiell Filmfestival 
i Falun utökades i år, var festivalen fullsatt ännu en 
gång.  Det var den 15:e festivalen i ordningen och den 
arrangerades som vanligt tillsammans med Högskolan 
Dalarna, Film i Dalarna och Sigtunastiftelsen. Festiva-
len lyfter både filmens livstolkande funktion och vikten 
av det ömsesidiga samtalet och bjöd i år på många 
spännande samtal om drömmen om ”Ett annat liv”, 
som var årets tema. Bland gästerna fanns författaren 

Agneta Pleijel, skådespelaren Reine Brynolfsson och 
filmkritikern Wanda Bendjelloul.

Live at Heart 
Live at Heart i Örebro är Nordens största showca-
se-festival för musik, och Bilda är största samarbets-
partner. I år ansvarade vi för en av festivalens scener, 
där i huvudsak band från vår egen verksamhet spelade, 
samt arrangerade en rad seminarier för musiker som 
vill utvecklas i sitt skapande. Vi fortsatte också vår 
satsning på konceptet diasert – dialog kombinerat med 
konsert – med artisterna Ane Brun, Christian Kjellvan-
der och Anna Stadling.
 
Almedalsveckan 
Under Almedalsveckan, som huvudarrangören kallar 
världens största demokratiska mötesplats för sam-
hällsfrågor, arrangerade bilda ett 40-tal seminarier till-
sammans med våra medlemsorganisationer och andra 
samverkansparter i Katolska kyrkans trädgård och i 
Vårdklockans kyrka. Våra främsta samarbetsparter un-
der veckan var liksom tidigare år Equmeniakyrkan och 
Newmaninstitutet/Signum. Men vi arrangerade också 
flera seminarier tillsammans med Kristna Fredsrörel-
sen, RPG, Studieförbunden, Erikshjälpen, PMU, Sankt 
Lukas, Jonsereds herrgård/Göteborgs universitet, 
BRIS, Bilda Dialog med flera. 

Stödfunktioner

Administration och ekonomi
Under 2018 fortsatte arbetet med att se över och jus-
tera arbetssätt och rutiner, vilket fortsätter även under 
2019. Ekonomihantering och rutiner togs upp under 
året i utbildning inom ekonomi, administration och 
kvalitet. Riktlinjer var även ett av fokusområdena vid 
årets internkontroll.  

Utvecklingsgruppen inom administration för team-
ledarna i de sex regionerna möttes tillsammans 
med anställda på förbundskansliet vid fyra tillfällen. 
Utvecklingsgruppen arbetar med att utveckla enhetliga 
rutiner för rapportering av verksamheten i Bilda, men 
är också ett stöd för respektive regions utvecklings-
arbete inom ekonomi och administration, samt inom 
deras arbete med regional kvalitetsutveckling. Under 
2018 fokuserade vi även fortsatt på att öka antalet 
arrangemang där e-lista används för rapportering.

Kommunikation och IT
Det förändringsarbete som inleddes 2017 fortsatte 
under 2018 med fortsatt implementering av en strategi 
för digital kommunikation. Fokus i kommunikations-
arbetet är att stödja verksamhetsmålen och på ett 
tydligt sätt förmedla Bildas verksamhet utifrån våra 
intressenters behov. Vi prioriterar personliga möten 
och digitala kanaler. 

Under 2018 ökade Bildas synlighet (räknat i räckvidd 
och engagemang) i sociala medier liksom antalet må-
natliga besökare och sidvisningar på webben. För att 
tillgängliggöra Bildas offentliga arrangemang för fler 
livesändes ett stort antal seminarier via sociala medier. 
I samband med Almedalsveckan lanserades Bildas 
podd Livet på jorden, i vilken Bildas förbundsrektor 
Åsa Paborn samtalar om existentiella frågor med en 
inbjuden gäst.

Under 2018 togs en ny grafisk profil fram, för att bättre 
matcha Bildas breda verksamhet och skapa en verk-
tygslåda för digital kommunikation. Den nya grafiska 
profilen fasas in under längre tid av hänsyn till ekono-
mi och hållbarhet. Under året genomfördes även ett 
omfattande arbete med att uppdatera Bildas webb-

plats, bilda.nu. Den nya versionen lanseras i början av 
2019. I samverkan med det digitala utvecklingspro-
jektet förberedde IT och kommunikation för att skapa 
effektiva digitala arbetssätt, med målet att implemen-
tera nya arbetsverktyg under 2019.

HR
HR arbetar med processer som handlar om att att-
rahera och utveckla medarbetare, vilket bland annat 
innebär gemensamma kompetensutvecklingsinsatser. 
Under 2018 gick ett 30-tal medarbetare Ny i Bilda, 
som är vår introduktionsutbildning för nyanställda. 
Bland andra utvecklingsinsatser som genomfördes 
under året var utbildningen Hantverket konsulent, 
som baseras på erfarenhetsutbyte i syfte att fortbilda 
konsulenter i sin roll. Även ekonomi- och kvalitetsut-
bildningar för nyanställda genomfördes. Vi genomför-
de utbildningar och erfarenhetsutbyten för att bättre 
möta möjligheterna för Bilda att utveckla verksamhet 
genom idéburna och offentliga partnerskap (IOP) och 
andra samverkansprojekt.  

Riktade kompetensutvecklingsinsatser genomfördes 
för kommunikatörer, nya chefer kring ledarskap och 
arbetsmiljö och även en utbildning för skyddsombud. I 
samband med regionala och nationella nätverksträffar 
inom våra profilområden kultur, samhälle och kyrka 
skedde erfarenhetsutbyte och kompetenspåfyllnad.

Nytt för året var att vi arbetade allt mer med digitala 
utbildningar, bland annat genom det vi kallar kollegial 
kompetensutveckling. Det innebär att medarbetare via 
Skype delar erfarenheter, metoder och kunskaper till 
kollegor i resten av landet. 

Alla medarbetare i Bildas sex regioner fick under 
hösten utbildning i den nya webbaserade grundut-
bildningen för cirkelledare. En utbildning som våra 
konsulenter nu sprider till Bildas cirkelledare. 

Under året uppdaterade vi policys vad gäller tillgäng-
lighet och jämställdhet och under 2019 behöver vi i 
Bilda förankra hur vi säkrar att vi lever upp till dessa.

Bildas monter under MR-dagarna
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Antal anställda vid årets slut samt en jämförelse 
med studieåren 2015-2017

Kvalitetsarbete
Bildas systematiska kvalitetsarbete utgår från att 
stödja och säkerställa att verksamheten är i linje med 
statens folkbildningspolitiska mål och fyra syften med 
stödet till folkbildningen, Bildas ändamålsparagraf, 
Bildas strategidokument Möten över gränser och 
verksamhetsplaner. I allt vårt arbete strävar vi efter 
att säkra god kvalitet och att kvalitetsarbetet avspeglar 
alla nivåer – administration, verksamhetsformer och 
innehåll.

Den löpande internkontrollen genomförs i enlighet 
med Bildas instruktion för internkontroll och syftar till 
att: 
• granska om den inrapporterade verksamheten 

genomförts enligt anvisningar och krav,
• fånga upp väsentliga brister,
• följa upp regionens övergripande arbete med 

internkontroll, med fokus på regionens handlings-
planer och kvalitetshöjande åtgärder,

• utföra kontroller av särskilt riskfyllda kontrollakti-
viteter och rutiner inom ekonomi och bokföring,

• kartlägga eventuellt behov av ytterligare fördjupad 
granskning,

• stödja regionens utvecklingsarbete inom intern-
kontroll genom gemensam reflektion över styrkor 
och brister.

De brister och verksamhetsrisker som identifieras 
hanteras genom kvalitetshöjande åtgärdsarbete på 
regional och central nivå.  

Under 2018 genomfördes en fördjupad granskning 
(särskild kontroll) av 2017 års verksamhet i tre av Bild-
as sex regioner. Motsvarade 5 procent av Bildas totala 
antal studietimmar i verksamhetsformerna studiecirk-
lar, annan folkbildningsverksamhet och kulturprogram 
valdes ut slumpvis för kontroll mot närvarolistor och 
kulturrapporter i de tre regionerna. Därutöver genom-
fördes särskilda kontroller av bland annat följsamhet 
gentemot anvisningar för statsbidragsfinansierad 

folkbildning, kraftiga verksamhetsförändringar och 
kvalitetssäkring av rapporterings- och ekonomihante-
ring. 

Som ett led i internkontrollen genomfördes även en 
kvalitativ och kvantitativ deltagar- och ledarundersök-
ning för att fånga delaktigheten och lärandet hos delta-
gare och grupper i studiecirklar samt deras upplevelse 
av Bildas stöd. Svaren analyseras på regionnivå utifrån 
frågor om verksamhetens koppling till folkbildningens 
fyra syften, Bildas mervärden, trender, mönster och 
sammanhang och hur dessa påverkar Bildas arbetssätt, 
verksamhetsplaner och handlingsplaner. En jämfö-
relse mellan 2017 och 2018 visar en positiv utveckling 
vad gäller deltagarnas upplevda delaktighet, ledarnas 
bedömning av gruppens lärande och deras nöjdhet 
med Bildas stöd. 

Bilda arbetar kontinuerligt med att förbättra sitt 
kvalitetsarbete. Under 2018 genomfördes exempelvis 
följande utvecklingsarbete:
• Formalisering av nätverk för regionala teamledare 

för administratörer för ökat lärande, samordning 
och kvalitetssäkring.

• Utveckling av kansliets granskningsuppdrag, 
inklusive den särskilda kontrollen av regionernas 
övergripande systematiska kvalitetsarbete.

• Utveckling av interna utredningsrutiner. 
• Utveckling av metoder för uppföljning och ut-

värdering för att stärka organisationens interna 
lärande.

• Utveckling av former för regionernas och för-
bundskansliets uppföljning av folkbildningens fyra 
syften. 

Projektstödsfunktionen
Bilda har en funktion för att stödja och kvalitetssäkra 
projektverksamheten. Projektstödsfunktionens syfte 
är att stödja verksamhetsutvecklare och projektledare 
under beredning, uppföljning och utvärdering av pro-
jekt och bygga projektkompetens inom Bilda genom 
utbildningar.

Regioner
Förbundskansliet

Totalt

Summa heltidstjänster

2018            2017          2016           2015  

254             255              247            226  

37                 35               35              33

245             240              240           240  

Delaktig-
heten i 
gruppen 
var stor

Jag utveck-
lades, fick 
ny kunskap 
eller gjorde 
nya insikter 
genom att 
delta i stu-
diecirkeln.

Jag som led-
are bedömer 
att gruppen 
som helhet 
utveckla-
des, fick ny 
kunskap eller 
gjorde nya 
insikter

Jag är nöjd 
med Bildas 
stöd till stu-
diecirkeln

Medelvärde samtliga svar 2018 (Skala 1-5. Fem är högst värde.) 

4,34,4 4,1 4,1

Verksamhetsstatistik

Verksamhetsvolym (Asylverksamhet ej inräknat)

Verksamhetsform
   Antal arrangemang Antal unika deltagare    Antal studietimmar

2017 2018 2017 2018 2017 2018

Studiecirklar 2 790 2 674 10 664 10 394 133 882 135 690

Annan folkbildningsverksamhet 1 832 1 965 16 109 17 141 44 666 42 128

Kulturprogram* 8 259 7 881 - - 74 331 70 929

Totalt 12 881 12 520 26 773 27 535 252 879 248 747

* På kulturprogram förs ingen statistik över unika deltagare. Kulturarrangemang räknas om till 9 st studietimmar/arrangemang.

Studiecirklar
      Antal studietimmar 2017
      Antal studietimmar 2018

Annan folkbildningsverksamhet
      Antal studietimmar 2017
      Antal studietimmar 2018

Kulturprogram
      Antal arrangemang 2017
      Antal arrangemang 2018

Riktade insatser 2018 

Verksamhetsform    Antal arrangemang Antal unika deltagare    Antal studietimmar

Svenska från dag 1 55 206 1 948

Vardagssvenska 26 116 1 101

Uppsökande och motiverande insatser 12 35 473

Föräldrars delaktighet i lärandet 8 35 320

Totalt 101 392 2 268
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Verksamhet medlemsorganisationer, samverkande organisationer,  fria grupper och egen regi

Verksamhetsform
   Antal arrangemang Antal deltagare    Antal studietimmar*

2017 2018 2017 2018 2017 2018

Medlemsorganisationer 8 955 8 678 432 092 416 982 154 816 149 920

  Därav Frikyrkor 6 622 6 222 364 291 327 238 93 747 87 318

  Därav Ortodoxa kyrkor 1 100 1 336 37 778 57 241 34 232 38 310

  Därav Katolska kyrkan 650 612 8 694 9 047 21 177 19 388

  Därav Ekumeniska organisationer 583 508 21 329 23 456 5 660 4 904

Samverkande organisationer 2 255 2 481 71 624 158 319 27 112 27 610

  Därav kulturföreningar 480 452 22 134 87 079 9 137 7 736

  Därav kyrkliga organisationer 390 444 14 182 24 672 4 327 4 356

  Därav övriga 1 385 1 585 35 308 46 568 13 648 15 518

Fria grupper** 903 1 049 66 653 107 209 57 635 62 505

  Därav kulturgrupper 899 1 043 66 597 107 150 57 599 62 452

  Därav övriga 4 6 56 59 36 53

Verksamhet i egen regi 768 535 24 336 20 605 13 316 11 437

Totalt 12 881 12 743 594 705 703 115 252 879 251 472

* Kulturprogram räknas om till 9 studietimmar/arrangemang.                ** Grupper som inte är kopplade till en församling/förening.

Könsfördelning 
cirklar och annan 
folkbildning 2018

     Män        Kvinnor
43% 57%

Ämnesfördelning 
cirklar och annan 
folkbildning 2018

12%

38%

24%

8%

7%

5%

5%

Religion

Hållbart liv

Musikverksamhet

Kör

Folkhälsa

Språk & litteratur

Övrigt***

*** Övriga ämnen: 
samhälle, hantverk 
och pedagogik.

Åldersfördelning 
cirklar och annan
folkbildning 2018

13-24 år
>65 

<13 år
25-65 år

44%

20%

12%

24%

Verksamhet fördelad på län och kommuner

Blekinge län
    Antal arrangemang Antal deltagare Antal studietimmar

2017 2018 2017 2018 2017 2018

Karlshamn

  Studiecirklar 9 7 61 41 412 266

  Annan folkbildningsverksamhet 5 6 61 102 31 39

  Kulturprogram 10 13 596 1 339 90 117

Summa 24 26 718 1 482 533 422

Karlskrona

  Studiecirklar 41 57 334 458 731 1 183

  Annan folkbildningsverksamhet 20 28 292 392 362 434

  Kulturprogram 181 242 7 824 10 312 1 629 2 178

Summa 242 327 8 450 11 162 2 722 3 795

Olofström

  Studiecirklar 5 7 43 60 139 226

  Annan folkbildningsverksamhet 4 11 40 102 66 129

  Kulturprogram 16 85 1 252 2 342 144 765

Summa 25 103 1 335 2 504 349 1 120

Ronneby

  Studiecirklar 4 2 26 15 183 66

  Annan folkbildningsverksamhet 4 1 32 9 198 27

  Kulturprogram 36 26 731 424 324 234

Summa 44 29 789 448 705 327

Sölvesborg

  Studiecirklar 17 18 126 137 371 510

  Annan folkbildningsverksamhet 0 2 0 20 0 36

  Kulturprogram  52 72 1 946 3 090 468 648

Summa 69 92 2 072 3 247 839 1 194

Summa Blekinge län 404 577 13 364 18 843 5 148 6 858
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Jönköpings län
    Antal arrangemang Antal deltagare Antal studietimmar

2017 2018 2017 2018 2017 2018

Aneby

  Studiecirklar 12 13 111 107 194 389

  Annan folkbildningsverksamhet 12 3 241 27 364 28

  Kulturprogram 79 62 6 388 3 634 711 558

Summa 103 78 6 740 3 768 1 269 975

Eksjö

  Studiecirklar 35 33 207 213 1 816 1 714

  Annan folkbildningsverksamhet 9 17 141 251 105 246

  Kulturprogram 31 45 1 749 3 445 279 405

Summa 75 95 2 097 3 909 2 200 2 365

Gislaved

  Studiecirklar 54 39 381 288 2 362 2 249

  Annan folkbildningsverksamhet 24 29 309 391 289 346

  Kulturprogram 302 292 10 846 10 943 2 718 2 628

Summa 380 360 11 536 11 622 5 369 5 223

Gnosjö

  Studiecirklar 20 21 183 151 687 1 122

  Annan folkbildningsverksamhet 20 17 456 412 613 438

  Kulturprogram 214 189 9 367 7 041 1 926 1 701

Summa 254 227 10 006 7 604 3 226 3 261

Habo

  Studiecirklar 34 33 333 285 1 032 1 484

  Annan folkbildningsverksamhet 10 19 145 244 139 216

  Kulturprogram 37 43 2 939 3 888 333 387

Summa 81 95 3 417 4 417 1 504 2 087

Jönköping

  Studiecirklar 785 763 5 256 5 299 46 580 46 915

  Annan folkbildningsverksamhet 811 836 10 702 11 406 20 759 17 547

  Kulturprogram 1 511 1 622 163 047 184 957 13 599 14 598

Summa 3 107 3 221 179 005 201 662 80 938 79 060

Jönköpings län
    Antal arrangemang Antal deltagare Antal studietimmar

2017 2018 2017 2018 2017 2018

Mullsjö

  Studiecirklar 12 10 113 76 355 246

  Annan folkbildningsverksamhet 9 8 175 172 112 184

  Kulturprogram 157 139 36 680 22 510 1 413 1 251

Summa 178 157 36 968 22 758 1 880 1 681

Nässjö

  Studiecirklar 57 60 463 474 2 180 2 749

  Annan folkbildningsverksamhet 39 56 742 994 814 1 123

  Kulturprogram 375 390 25 721 27 568 3 375 3 510

Summa 471 506 26 926 29 036 6 369 7 382

Sävsjö

  Studiecirklar 28 20 248 146 779 657

  Annan folkbildningsverksamhet 21 16 198 194 331 264

  Kulturprogram 52 68 3 095 2 718 468 612

Summa 101 104 3 541 3 058 1 578 1 533

Tranås

  Studiecirklar 37 27 320 263 766 579

  Annan folkbildningsverksamhet 15 19 398 392 416 517

  Kulturprogram 194 117 11 827 7 356 1 746 1 053

Summa 246 163 12 545 8 011 2 928 2 149

Vaggeryd

  Studiecirklar 32 48 234 308 1 068 1 778

  Annan folkbildningsverksamhet 13 15 180 228 194 121

  Kulturprogram 200 164 10 279 8 493 1 800 1 476

Summa 245 227 10 693 9 029 3 062 3 375

Vetlanda

  Studiecirklar 103 82 711 627 2 724 2 473

  Annan folkbildningsverksamhet 43 50 527 552 584 690

  Kulturprogram 202 276 12 448 14 773 1 818 2 484

Summa 348 408 13 686 15 952 5 126 5 647
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Jönköpings län
    Antal arrangemang Antal deltagare Antal studietimmar

2017 2018 2017 2018 2017 2018

Värnamo

  Studiecirklar 100 83 798 698 4 713 3 511

  Annan folkbildningsverksamhet 54 58 1 258 1 254 1 209 1 354

  Kulturprogram 356 335 22 481 18 429 3 204 3 015

Summa 510 476 24 537 20 381 9 126 7 880

Summa Jönköpings län 6 099 6 117 341 697 341 207 124 575 122 618

Kalmar län

Borgholm

  Studiecirklar 3 3 14 21 112 199

  Annan folkbildningsverksamhet 4 0 50 0 41 0

  Kulturprogram 336 152 13 878 9 790 3 024 1 368

Summa 343 155 13 942 9 811 3 177 1 567

Emmaboda

  Studiecirklar 1 0 12 0 24 0

  Annan folkbildningsverksamhet 2 0 10 0 12 0

  Kulturprogram 24 29 496 572 216 261

Summa 27 29 518 572 252 261

Hultsfred

  Studiecirklar 15 14 128 132 275 248

  Annan folkbildningsverksamhet 11 8 99 65 85 94

  Kulturprogram 21 38 1 081 1 416 189 342

Summa 47 60 1 308 1 613 549 684

Högsby

  Studiecirklar 9 4 80 43 256 132

  Annan folkbildningsverksamhet 4 3 40 29 19 45

  Kulturprogram 63 49 1 979 1 630 567 441

Summa 76 56 2 099 1 702 842 618

Kalmar län
    Antal arrangemang Antal deltagare Antal studietimmar

2017 2018 2017 2018 2017 2018

Kalmar

  Studiecirklar 76 76 463 520 3 857 3 673

  Annan folkbildningsverksamhet 19 27 262 384 263 336

  Kulturprogram 358 262 10 442 9 316 3 222 2 358

Summa 453 365 11 167 10 220 7 342 6 367

Mönsterås

  Studiecirklar 9 13 69 114 269 320

  Annan folkbildningsverksamhet 5 2 85 36 58 26

  Kulturprogram 54 40 1 731 1 343 486 360

Summa 68 55 1 885 1 493 813 706

Mörbylånga

  Studiecirklar 10 17 74 75 738 981

  Annan folkbildningsverksamhet 5 5 26 29 54 53

  Kulturprogram 43 88 38 854 70 516 387 792

Summa 58 110 38 954 70 620 1 179 1 826

Nybro

  Studiecirklar 25 23 210 180 799 846

  Annan folkbildningsverksamhet 8 4 100 57 110 63

  Kulturprogram 206 205 6 364 5 443 1 854 1 845

Summa 239 232 6 674 5 680 2 763 2 754

Oskarshamn

  Studiecirklar 37 35 293 278 872 928

  Annan folkbildningsverksamhet 6 5 90 44 55 34

  Kulturprogram 89 167 2 922 8 228 801 1 503

Summa 132 207 3 305 8 550 1 728 2 465

Torsås

  Studiecirklar 7 9 95 100 147 173

  Annan folkbildningsverksamhet 0 0 0 0 0 0

  Kulturprogram 68 33 2 689 1 646 612 297

Summa 75 42 2 784 1 746 759 470
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Kalmar län
    Antal arrangemang Antal deltagare Antal studietimmar

2017 2018 2017 2018 2017 2018

Vimmerby

  Studiecirklar 21 13 159 98 439 234

  Annan folkbildningsverksamhet 6 10 73 119 71 89

  Kulturprogram 24 25 802 766 216 225

Summa 51 48 1 034 983 726 548

Västervik

  Studiecirklar 22 29 158 221 575 670

  Annan folkbildningsverksamhet 4 10 27 83 28 109

  Kulturprogram 102 83 3 132 3 606 918 747

Summa 128 122 3 317 3 910 1 521 1 526

Summa Kalmar län 1 697 1 481 86 987 116 900 21 651 19 792

Kronobergs län

Alvesta

  Studiecirklar 4 3 47 26 54 46

  Annan folkbildningsverksamhet 13 8 224 166 265 135

  Kulturprogram 49 32 1 660 1 407 441 288

Summa 66 43 1 931 1 599 760 469

Lessebo

  Studiecirklar 2 0 25 0 54 0

  Annan folkbildningsverksamhet 3 0 23 0 71 0

  Kulturprogram 1 0 26 0 9 0

Summa 6 0 74 0 134 0

Ljungby

  Studiecirklar 31 27 272 207 795 635

  Annan folkbildningsverksamhet 10 6 126 94 162 56

  Kulturprogram 92 61 5 073 2 448 828 549

Summa 133 94 5 471 2 749 1 785 1 240

Kronobergs län
    Antal arrangemang Antal deltagare Antal studietimmar

2017 2018 2017 2018 2017 2018

Markaryd

  Studiecirklar 5 4 32 26 142 110

  Annan folkbildningsverksamhet 0 2 0 41 0 8

  Kulturprogram 13 18 527 2 018 117 162

Summa 18 24 559 2 085 259 280

Tingsryd

  Studiecirklar 4 0 29 0 98 0

  Annan folkbildningsverksamhet 0 4 0 55 0 120

  Kulturprogram 30 33 873 1 212 270 297

Summa 34 37 902 1 267 368 417

Uppvidinge

  Studiecirklar 7 6 47 51 154 136

  Annan folkbildningsverksamhet 2 4 41 75 35 91

  Kulturprogram 55 48 2 402 2 730 495 432

Summa 64 58 2 490 2 856 684 659

Växjö

  Studiecirklar 84 82 623 596 2 791 2 537

  Annan folkbildningsverksamhet 42 60 611 564 462 549

  Kulturprogram 252 154 17 063 8 790 2 268 1 386

Summa 378 296 18 297 9 950 5 521 4 472

Älmhult

  Studiecirklar 10 4 97 34 230 60

  Annan folkbildningsverksamhet 1 2 4 13 6 18

  Kulturprogram 27 24 860 646 243 216

Summa 38 30 961 693 479 294

Summa Kronobergs län 737 582 30 685 21 199 9 990 7 831
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Östergötlands län
    Antal arrangemang Antal deltagare Antal studietimmar

2017 2018 2017 2018 2017 2018

Boxholm

  Studiecirklar 13 12 117 102 318 291

  Annan folkbildningsverksamhet 7 6 190 105 202 125

  Kulturprogram 188 202 4 694 4 708 1 692 1 818

Summa 208 220 5 001 4 915 2 212 2 234

Finspång

  Studiecirklar 20 26 188 248 461 876

  Annan folkbildningsverksamhet 16 14 256 233 207 226

  Kulturprogram 45 48 2 933 2 527 405 432

Summa 81 88 3 377 3 008 1 073 1 534

Kinda

  Studiecirklar 23 19 174 153 499 630

  Annan folkbildningsverksamhet 23 55 257 448 448 1 037

  Kulturprogram 123 114 5 109 4 003 1 107 1 026

Summa 169 188 5 540 4 604 2 054 2 693

Linköping

  Studiecirklar 503 493 3 289 3 146 31 748 31 241

  Annan folkbildningsverksamhet 300 277 4 092 3 783 9 144 6 658

  Kulturprogram 949 784 49 937 45 282 8 541 7 056

Summa 1 752 1 554 57 318 52 211 49 433 44 955

Mjölby

  Studiecirklar 29 24 246 220 671 664

  Annan folkbildningsverksamhet 26 15 333 256 405 427

  Kulturprogram 299 266 7 123 6 820 2 691 2 394

Summa 354 305 7 702 7 296 3 767 3 485

Motala

  Studiecirklar 99 65 838 511 2 533 2 400

  Annan folkbildningsverksamhet 65 56 863 795 1 460 1 223

  Kulturprogram 260 204 10 758 9 961 2 340 1 836

Summa 424 325 12 459 11 267 6 333 5 459

Östergötlands län
    Antal arrangemang Antal deltagare Antal studietimmar

2017 2018 2017 2018 2017 2018

Norrköping

  Studiecirklar 267 287 2 007 2 092 15 435 16 751

  Annan folkbildningsverksamhet 96 133 1 051 1 383 3 355 5 681

  Kulturprogram 219 264 14 978 23 240 1 971 2 376

Summa 582 684 18 036 26 715 20 761 24 808

Söderköping

  Studiecirklar 1 1 8 11 21 10

  Annan folkbildningsverksamhet 7 4 103 52 74 38

  Kulturprogram 7 11 478 601 63 99

Summa 15 16 589 664 158 147

Vadstena

  Studiecirklar 5 11 39 99 216 867

  Annan folkbildningsverksamhet 14 32 207 627 414 676

  Kulturprogram 38 53 1 442 1 779 342 477

Summa 57 96 1 688 2 505 972 2 020

Valdemarsvik

  Studiecirklar 1 0 6 0 22 0

  Annan folkbildningsverksamhet 4 2 67 43 141 110

  Kulturprogram 2 0 62 0 18 0

Summa 7 2 135 43 181 110

Ydre

  Studiecirklar 7 3 57 23 144 75

  Annan folkbildningsverksamhet 1 5 16 89 5 45

  Kulturprogram 24 37 1 304 1 681 216 333

Summa 32 45 1 377 1 793 365 453

Åtvidaberg

  Studiecirklar 46 40 345 330 1 788 1 634

  Annan folkbildningsverksamhet 10 11 132 149 339 259

  Kulturprogram 146 133 5 761 5 780 1 314 1 197

Summa 202 184 6 238 6 259 3 441 3 090
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Östergötlands län
    Antal arrangemang Antal deltagare Antal studietimmar

2017 2018 2017 2018 2017 2018

Ödeshög

  Studiecirklar 9 8 75 69 253 206

  Annan folkbildningsverksamhet 5 4 141 116 89 58

  Kulturprogram 47 44 2 296 3 638 423 396

Summa 61 56 2 512 3 823 765 660

Summa Östergötlands län 3 944 3 763 121 972 125 103 91 515 91 648

Totalt 12 881 12 520 594 705 623 252 252 879 248 747

Årsredovisning för

Studieförbundet Bilda Sydöst

Org.nr 826001-6657
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Studieförbundet Bilda Sydöst  1(12)
826001-6657

Förvaltningsberättelse

 Styrelsen för Studieförbundet Bilda Sydöst, org.nr 826001-6657, får härmed avge årsredovisning för
 räkenskapsåret 2018-01-01 - 2018-12-31.

Allmänt om verksamheten

 Under 2018 minskade Bilda Sydösts verksamhet med 1.2 procent jämfört med 2017. Antalet
 studiecirkeltimmar ökade medan timmarna i annan folkbildningsverksamhet och antalet
 kulturprogram minskade. Totalt blev antalet för Bilda Sydöst 227 683 timmar jämfört med 230 546
 föregående år. 

 Antalet unika deltagare i studiecirklar och annan folkbildning ökade med 762 personer och totalt har
 27 535 personer deltagit. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

 Vi har arbetat för verksamhetsökning i Blekinge och kan konstatera en klar ökning främst när det
 gäller studiecirklar och kulturarrangemang. 

 Verksamheten på Gårdshuset i Linköping fick under årets början söka sig till nya lokaler då de gamla
 blev utdömda som verksamhetslokaler. Nybyggnation på granntomten orsakade sprickbildningar på
 fastigheten och en uppenbar rasrisk förelåg. Men verksamheten kunde fortsätta i nya lokaler i stort sett
 utan uppehåll. Vi har dock i Gårdshusets verksamhet dragits med ett betydande underskott stora delar
 av året. Huvudorsaken till det är att en del av uppdragsutbildningarna inte har haft det antalet
 deltagare som vi räknat med. Det är först de allra sista månaderna under 2018 som inkomsterna
 stabiliserats. 

 Även om det fortsättningsvis finns en viss osäkerhet vad gäller uppdrag så ser vi framtiden an med
 tillförsikt.

Framtida utveckling

 Generellt har studieförbunden under de senaste åren upplevt en tillbakagång vad gäller verksamhet
 kring pop och rock. Glädjande ser vi att vi de senaste åren i Sydöst går vi i motsatt riktning. 2018 blev
 dessutom volymmässigt det bästa året hittills. Vi ser en fortsatt stor potential kring det arbetet
 tillsammans med verksamhet inom film, dans, kör och folkmusik. 

 Vidare tror vi att vi ytterligare kan öka samarbetet med medlemsorganisationerna som har sin
 förankring i någon av de tre kyrkofamiljerna. 

 Inom profilområdet Samhälle ser vi utöver de redan beprövade verksamheterna såsom Folkbildning i
 Vården några nya samarbeten planeras och ta form i bl a Jönköping, Kalmar och Jönköping.

Flerårsöversikt Belopp i kkr
 2018 2017 2016 2015

Intäkter 50 147 49 146 45 420 41 813
Årets resultat -1 782 -544 -1 178 116
Soliditet, % 58 62 55 57

Studieförbundet Bilda Sydöst  2(12)
826001-6657

Förändringar i eget kapital
  Tillskott   
 Balanserat kapital Årets Summa
 resultat Bilda Syd resultat eget kapital

Vid årets början 13 490 649 0 -544 073 12 946 576
Disposition enl årsstämmobeslut -544 073 544 073
Årets resultat -1 781 610 -1 781 610
Vid årets slut 12 946 576 0 -1 781 610 11 164 966

Resultatdisposition
 Belopp i kr

balanserat resultat 12 946 576
årets resultat -1 781 610
Totalt 11 164 966

disponeras för
balanseras i ny räkning 11 164 966
Summa 11 164 966

 Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.
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Studieförbundet Bilda Sydöst  3(12)
826001-6657

Resultaträkning
Belopp i kr Not 2018-01-01- 2017-01-01-

2018-12-31 2017-12-31

Verksamhetsintäkter
Deltagarintäkter 7 601 544 6 086 823
Bidrag 2 38 738 787 38 397 355
Övriga intäkter 3 806 968 4 661 675
Summa verksamhetsintäkter 50 147 299 49 145 853

Verksamhetskostnader
Material och externa verksamhetstjänster -7 415 704 -7 257 082
Övriga externa kostnader 3 -14 918 596 -13 806 389
Personalkostnader 4 -29 586 782 -28 640 917
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 8 -27 151 -10 743
Summa rörelsekostnader -51 948 233 -49 715 131

Verksamhetens resultat -1 800 934 -569 278

Resultat från finansiella investeringar
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 5 22 838 26 260
Räntekostnader och liknande resultatposter 6 -3 514 -1 055
Summa finansiella poster 19 324 25 205

Resultat efter finansiella poster -1 781 610 -544 073

Årets vinst
Fördelning av årets resultat 7 -1 781 610 -544 073

Kvarstående belopp för året -1 781 610 -544 073

Studieförbundet Bilda Sydöst  4(12)
826001-6657

Balansräkning
Belopp i kr Not 2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 8 153 544 49 736
Summa materiella anläggningstillgångar 153 544 49 736

Summa anläggningstillgångar 153 544 49 736

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 9 1 651 456 1 041 142
Övriga fordringar 10 1 801 825 1 124 097
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 1 709 791 2 061 409
Summa kortfristiga fordringar 5 163 072 4 226 648

Kassa och bank
Kassa och bank 12 13 821 501 16 634 500
Summa kassa och bank 13 821 501 16 634 500

Summa omsättningstillgångar 18 984 573 20 861 148

SUMMA TILLGÅNGAR 19 138 117 20 910 884



42 43

Studieförbundet Bilda Sydöst  5(12)
826001-6657

Balansräkning
Belopp i kr Not 2018-12-31 2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Balanserat resultat 12 946 576 13 490 649
Årets resultat -1 781 610 -544 073

Summa eget kapital 11 164 966 12 946 576

Långfristiga skulder
Långfristiga skulder 13,14 50 000 50 000
Summa långfristiga skulder 50 000 50 000

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 15 2 713 717 1 764 930
Aktuella skatteskulder 83 706 45 770
Övriga skulder 16 673 133 449 110
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 4 452 595 5 654 498
Summa kortfristiga skulder 7 923 151 7 914 308

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 19 138 117 20 910 884

Studieförbundet Bilda Sydöst  6(12)
826001-6657

Noter

 Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1  Redovisningsprinciper

 Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
 allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Definition av nyckeltal

Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt (22 %) i förhållande till
balansomslutningen.

Intäkter

 Bidrag

 Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Bidrag som erhållits för
 att täcka vissa kostnader redovisas samma räkenskapsår som den kostnad bidraget är avsett att täcka.

 Deltagarintäkter

 Intäkten redovisas i den period som verksamheten har ägt rum.

 Övriga intäkter

 Intäkter redovisas i samband med att tjänst utförs.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

 Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod.
 Följande avskrivningstider tillämpas:

Anläggningstillgångar År

Materiella anläggningstillgångar:
-Inventarier 3 år

 Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som
 ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Fordringar

 Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

Personal

 De anställda cirkelledarna och övriga som endast blivit arvoderade med små belopp tas upp med en
 totalsumma för utbetalt arvode.
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Not 2  Bidrag

Belopp i kkr 2018 2017

Statsbidrag, bas 23 448 23 526
Stadsbidrag, projekt 1 997 1 644
Landstingsbidrag 7 511 7 622
Landstingsbidrag, projekt 0 144
Kommunbidrag, bas 3 778 3 943
Kommunbidrag, projekt 49 44
Sida-bidrag 3 8
EU-bidrag 0 48
Övriga bidrag 1 953 1 418

Summa 38 739 38 397

Fördelning av landstingsbidrag:
Blekinge län 127 130
Jönköpings län 4 786 4 714
Kalmar län 491 705
Kronobergs län 262 279
Östergötlands län 1 845 1 794

7 511 7 622

Not 3  Övriga externa kostnader

Belopp i kkr 2018 2017

Avgifter för köpta tjänster
Bildas förbundskansli 6 091 6 108

Övriga externa kostnader 8 828 7 698

Summa 14 919 13 806

Studieförbundet Bilda Sydöst  8(12)
826001-6657

Not 4  Personal

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader (kkr)

 2018-01-01- 2017-01-01-
 2018-12-31 2017-12-31
Löner och andra ersättningar:
Styrelse 46 24
Timanställda och tillfälligt anställda 2 258 2 373
Tjänstemän 16 946 16 350
Summa 19 250 18 747

Sociala kostnader 7 575 7 308
(varav pensionskostnader) 1 577 1 500

 Styrelsens ersättning utgår som mötesarvode och beslutas av regionstämman. 
 Av personalkostnaderna avser inget föreningens styrelse.

Medelantalet anställda
 2018-01-01- 2017-01-01-
 2018-12-31 2017-12-31

Antal anställda 47 47
Antal ledamöter styrelsen 11 11
Summa 58 58

Not 5  Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter (kkr)

 2018-01-01- 2017-01-01-
 2018-12-31 2017-12-31

Ränteintäkter, övriga 23 26

Summa 23 26

Not 6  Räntekostnader och liknande resultatposter (kkr)

 2018-01-01- 2017-01-01-
 2018-12-31 2017-12-31

Räntekostnader, övriga 4 1

Summa 4 1
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Not 7  Fördelning av årets resultat (kkr)
 2018-01-01- 2017-01-01-
 2018-12-31 2017-12-31

Årets resultat enligt resultaträkningen -1 782 -544
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel/fonderingar
från tidigare år 0 0
Reservering av ändamålsbestämda medel/fonderingar
som erhållits men inte utnyttjats under året 0 0

Kvarstående belopp för året -1 782 -544

Not 8  Inventarier (kkr)

 2018-12-31 2017-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 1 106 1 046
-Nyanskaffningar 131 60
Vid årets slut 1 237 1 106

Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -1 056 -1 046
-Årets avskrivning på anskaffningsvärden -28 -10
Vid årets slut -1 084 -1 056

Redovisat värde vid årets slut 153 50

Not 9  Kundfordringar (kkr)

 2018-12-31 2017-12-31

-Interna kundfordringar 176 12
-Externa kundfordringar 1 486 1 029
-Osäkra fordringar -11 0

Redovisat värde vid årets slut 1 651 1 041

Not 10  Övriga kortsiktiga fordringar (kkr)

 2018-12-31 2017-12-31

-Statsbidragsfordringar 1 784 1 074
-Skattekonto 18 47
-Övriga kortsiktiga fordringar 0 3

Summa 1 802 1 124

Studieförbundet Bilda Sydöst  10(12)
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Not 11  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (kkr)

 2018-12-31 2017-12-31

-Förutbetalda leverantörsfakturor 1 002 665
-Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 708 1 396

Summa 1 710 2 061

Not 12  Kassa och bank (kkr)

 2018-12-31 2017-12-31
-Handkassor 2 9
-Affärskonto, Kammarkollegiet 50 50
-Centralkonto 13 769 16 575
-Bankkonto Swish 1 0

Summa 13 822 16 634

 Centralkontot är en del av Bildas centrala bankkonto. Regionen har en inter kreditlimit upp till 50 % av
 statsbidraget för det innevarande året. 

 Regionens interna limit är 11 724 kkr (11 763 kkr).

Not 13  Långfristiga skulder (kkr)

 2018-12-31 2017-12-31

-Skuld till Bilda Riks 50 50

Summa 50 50

Not 14  Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter
 2018-12-31 2017-12-31
Ställda panter och säkerheter Inga Inga

Eventualförpliktelser (kkr)
 
Resegaranti Kammarkollegiet 50 50
Summa eventualförpliktelser 50 50

Not 15  Leverantörsskulder (kkr)

 2018-12-31 2017-12-31

-Interna leverantörsskulder 787 163
-Externa leverantörsskulder 1 927 1 602

Summa 2 714 1 765
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Not 16  Övriga kortfristiga skulder (kkr)

 2018-12-31 2017-12-31

-Personalskatter 425 439
-Felaktiga inbetalningar 0 10
-Övriga korfristiga skulder 248 0

Summa 673 449

Not 17  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (kkr)

 2018-12-31 2017-12-31

-Semesterlöner inkl sociala avgifter 3 340 3 090
-Upplupna sociala avgifter 520 515
-Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 592 2 049

Summa 4 452 5 654

Studieförbundet Bilda Sydöst  12(12)
826001-6657

Underskrifter

 Jönköping 2019-

  

Filippa Millenberg Violet Andersson
Ordförande

Cecilia Hjort Attefall Magnus Broomé

Ulf Fransson Chadi Lahdo

Lena Lundin Iwona Moszczynska

Hans Noreliusson Torbjörn Sandberg

Lena Örnholmer

Vår revisionsberättelse har lämnats den                           2019

Ragnar Santesson Bo Axelsson
Auktoriserad revisor Förtroendevald revisor

Kommentar:
Föreningens resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på ordinarie årsstämma.
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Till föreningsstämman i Studieförbundet Bilda 
Sydöst
Org.nr Org.nr 826001-6657

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stu-
dieförbundet Bilda Sydöst för år 2018. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats 
i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens 
finansiella ställning per den 31 december 2018 och 
av dess finansiella resultat för året enligt årsredovis-
ningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen. 

Grund för uttalanden
Vi har utfört revision enligt god revisionssed i Sverige. 
Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare 
i avsnittet Den auktoriserade revisorns ansvar samt 
den förtroendevalda revisorns ansvar. Vi är oberoende 
i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i 
Sverige. Jag som auktoriserad revisor har fullgjort mitt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de 
revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ända-
målsenliga som grund för våra uttalanden. 

Annan information än årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för den andra 
informationen. Den andra informationen består av 
verksamhetsstatistik. Vårt uttalande avseende årsredo-
visningen omfattar inte denna information och vi gör 
inget bestyrkande avseende denna andra information. 
I samband med vår revision av årsredovisningen är 
det vårt ansvar att läsa den information som identifie-
ras ovan och överväga om informationen i väsentlig 
utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid 
denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i 

övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om 
informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga 
felaktigheter. Om vi, baserat på det arbete som har 
utförts avseende denna information, drar slutsatsen att 
den andra informationen innehåller väsentlig felaktig-
het, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att 
rapportera i det avseendet. 

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovis-
ningen upprättas och att den ger en rättvisande bild 
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även 
för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig 
för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på fel. Vid upprättandet av 
årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen 
av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. De 
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som 
kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och 
att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet 
om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har 
fattats om att avveckla verksamheten. 

Den auktoriserade revisorns ansvar
Jag har utfört revisionen enligt International Stan-
dards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. 
Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att 
årsredovisningen som helhet inte innehåller några vä-
sentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegent-
ligheter eller på fel. Rimlig säkerhet är en hög grad av 
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som 
utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en 
sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av 
oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om 
de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas 
påverka de ekonomiska beslut som användare fattar 
med grund i årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder jag pro-
fessionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Dessutom:

Revisionsberättelse

• Identifierar och bedömer jag riskerna för väsent-
liga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel, utfor-
mar och utför granskningsåtgärder bland annat 
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis 
som är tillräckliga och ändamålsenliga för att 
utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för 
att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd 
av oegentligheter är högre för än väsentlig felak-
tighet som beror på fel, eftersom oegentligheter 
kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, 
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller 
åsidosättande av intern kontroll.

• Skaffar jag mig en förståelse av den del av fören-
ingens interna kontroll som har betydelse för min 
revision för att utforma granskningsåtgärder som 
är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, 
men inte för att uttala mig om effektiviteten i den 
interna kontrollen.

• Utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprin-
ciper som används och rimligheten i styrelsens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar.

• Drar jag en slutsats om lämpligheten i att sty-
relsen använder antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också 
en slutsats med grund i de inhämtade revisions-
bevisen, om huruvida det finns någon väsentlig 
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller 
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om 
föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. 
Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättel-
sen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i 
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhets-
faktorn eller, om sådana upplysningar är otillräck-
liga, modifiera uttalandet om årsredovisningen.
Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som 
inhämtas fram till datumet för revisionsberättel-
sen. Dock kan framtida händelser eller förhållan-
den göra att en förening inte längre kan fortsätta 
verksamheten.

• Utvärderar jag den övergripande presentationen, 

strukturen och innehållet i årsredovisningen, 
däribland upplysningarna, och om årsredovis-
ningen återger de underliggande transaktionerna 
och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande 
bild. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revi-
sionens planerade omfattning och inriktning samt 
tidpunkten för den. Jag måste också informera om 
betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de betydande brister i den interna kontrollen som jag 
identifierat. 

Den förtroendevalda revisorns ansvar
Jag har utfört en revision enligt revisionslagen och 
därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är 
att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida års-
redovisningen har upprättats i enlighet med årsredo-
visningslagen och om årsredovisningen ger en rättvi-
sande bild av föreningens resultat och ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar

Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även 
utfört en revision av styrelsens förvaltning för Studie-
förbundet Bilda Sydöst för år 2018. 

Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens 
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i 
Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i 
avsnitt Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande 
till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som 
auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkese-
tiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsväsentliga som grund för vårt uttalande. 
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Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och 
därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhäm-
ta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säker-
het kunna bedöma om någon styrelseledamot i något 
väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort 
sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot föreningen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt god revi-
sionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder 
eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyl-
dighet mot föreningen.
 
Som en del av en revision enligt god revisionssed, i 
Sverige använder vi professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptiskt inställning under hela revi-
sionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig 
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkom-
mande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår 
professionella bedömning med utgångspunkt i risk 
och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar gransk-
ningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden 
som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och 
överträdelser skulle ha särskild betydelse för fören-
ingens situation. Vi går igenom och prövar fattade 
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om 
ansvarsfrihet.

Jönköping den 11 mars 2019

Ragnar Santesson 
Auktoriserad revisor 

Bo Axelsson 
Förtroendevald revisor

Regionfakta

Styrelsen
Regionstyrelsen för Studieförbundet Bilda Sydöst har 
haft följande sammansättning under det gångna året:

Marie-Louise Rask, Söderköping, ordf. t.o.m. 14/4
Filippa Millenberg, Bankeryd, ordf.
Iwona Moszczynska, Jönköping, Kassör
Ctefan Brochmann, Kalmar t.o.m 14/4
Kristina Johansson, Högsby t.o.m. 14/4
Violet Andersson, Alvesta
Cecilia Hjort Attefall, Jönköping
Chadi Lahdo, Linköping
Lena Lundin, Motala
Hans Noreliusson, Mullsjö
Lena Örnholmer, Växjö
Magnus Broomé, Karlskrona fr.o.m. 14/4
Torbjörn Sandberg, Vimmerby fr.o.m. 14/4
Ulf Fransson, Värnamo fr.o.m. 14/4
Lennart Karlsson, Jönköping, regionchef, adj.
Lars Sjöstrand, Taberg, enhetschef, adj.
Jenny Stråhle, Jönköping, sekreterare, adj.
Dan Ahnberg, Jönköping, repr. från Unionen, adj.
David Sjöbergsson, Jönköping, repr. från Unionen, adj.
Christina Wessman, Tenhult, kommunikatör, adj.

Regionstyrelsen har under verksamhetsperioden 1 
januari – 31 december 2018 haft sex protokollförda 
sammanträden.

Revisorer
Ordinarie:
Aukt. revisor Ragnar Santesson, Winthers Revisionsbyrå 
Revisor Bo Axelsson, Linghem
Suppleanter:
Lena Isik, Winthers Revisionsbyrå 
Marie-Louise Stålbark, Jönköping

Valkommitté
Per Olof Öhrn, Jönköping, sammankallande
Bernt Åkerblad, Linköping
Börje Eidenskog, Växjö

Süleyman Wannes, Linköping
Christina Lindell, Löttorp

Personal
Bilda Sydöst hade den 31 december 2018 56 personer 
anställda varav 11 personer i verksamheten Gårdshu-
set.

Regionchef Jönköping: Lennart Karlsson
Enhetschef Jönköping: Lars Sjöstrand
Enhetschef Jönköping: Fredrik Junhammar
Enhetschef Jönköping: Jenny Stråhle fr. o.m. 1/5
Enhetschef Gårdshuset Linköping: Nedeljko Malesevic

Länsbildningsförbund
Studieförbundet Bilda Sydöst har varit representerat i 
följande länsbildningsförbund:

Jönköpings läns bildningsförbund
Lennart Karlsson, ordinarie
Lars Sjöstrand, suppleant

Kalmar läns bildningsförbund
Lennart Karlsson, ordinarie
Eva Danielsson, suppleant

Östergötlands bildningsförbund 
Lars Sjöstrand, ordinarie
Anders Landelius, suppleant

Blekinge läns bildningsförbund
Eva Danielsson, ordinarie
Lennart Karlsson, suppleant

Kronobergs läns bildningsförbund
Magdalena Swahn, ordinarie
Lennart Karlsson, Suppleant

Studieförbundens samrådsorgan (SSO)
Lokala folkbildningsråd (LFR)
Studieförbundet Bilda Sydöst har varit representerat 
inom SSO och LFR i de kommuner i regionen där 
sådana finns.

Regionstämma 
Lördagen den 14 april hölls regionstämma för studieförbundet Bilda Sydöst i 
Missionskyrkan Vetlanda. Totalt deltog 55 ombud från medlemsorganisationerna, 10 ledamöter från styrelsen
samt 18 Bilda-anställda och 5 övriga. Förutom årsmötesförhandlingar genomfördes en s.k. Diasert. Det är en 
form av mötesplats där både dialogen och konserten får plats. Louise Hoffsten sjöng ett antal sånger och samtala-
de med Anders Landelius. Regionstämma äger rum vartannat år i Bilda, nästa regionstämma hålls senast den 15 
april 2020.
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Blekinge län
Karlshamns kommun
Mörrums Frikyrkoförsamling
Pingstförsamlingen i Karlshamn

Karlskrona kommun
Equmeniakyrkan Vallby
Fridhems Missionsförsamling
Frikyrkan Jämjö
Fågelmara Missionsförsamling
Karlskrona Emanuelsförsamlingen
Pingstförsamlingen Karlskrona
Vår Fru av Fatima församling, 
Karlskrona

Olofströms kommun
Olofströms Pingstförsamling

Ronneby kommun
Frälsningsarmén Ronneby

Sölvesborgs kommun
Falkvikskyrkan Sölvesborg

Jönköpings län
Aneby kommun
Aneby Alliansförsamling
Aneby Baptistförsamling, Kors-
kyrkan
Aneby RPG-förening
Filadelfiaförsamlingen Aneby
Frinnaryd/Sunhults Frikyrko-
församling
Vireda Pingstförsamling

Eksjö kommun
Eksjö Metodistförsamling
Eksjö Missionsförsamling
Eksjö SMU
Elimförsamlingen Ingatorp
Frälsningsarmén Eksjö
Hults Frikyrkoförsamling
Ingarps Missionsförsamling
Mariannelunds Frikyrkoförsamling
Pingstkyrkan Eksjö
Storegårdskyrkan Eksjö

Värne Alliansförsamling

Gislaveds kommun
Equmenia Anderstorp
Equmeniakyrkan Anderstorp
Equmeniakyrkan Smålandsstenar
Equmeniakyrkan Valdshult
Equmeniakyrkan Öreryd
Gislaveds Frikyrkoförsamling
Hestra Missionsförsamling
Pingstkyrkan Smålandsstenar
Reftele Missionsförsamling

Gnosjö kommun 
Equmeniakyrkan Åsenhöga
Gnosjö Missionsförsamling
Hamnkyrkan Hillerstorp
Hillerstorps Missionskyrka
Kulltorps Frikyrkoförsamling
Nissafors Betelförsamling
Pingstförsamlingen Åsenhöga-
Marieholm
Pingstkyrkan Gnosjö
Saronförsamlingen i Marås, 
Gnosjö
Törestorps Missionsförsamling

Habo kommun
Furusjö Alliansförsamling
Habo Missionsförsamling
Habo Pingstförsamling
Habo Salemförsamling
Habo Smyrnaförsamling

Jönköpings kommun
Allianskyrkan Bottnaryd
Allianskyrkan i Jönköping
Allianskyrkan i Tenhult
Allianskyrkan i Ölmstad
Allianskyrkan Skärstad
Ansgariikyrkan Jönköping
Armeniska kulturföreningen i 
Jönköping
Bankeryds Missionsförsamling
Barnarps Frikyrkoförsamling
Equmenia Region Öst

Equmeniakyrkan Gränna
Equmeniakyrkan Hovslätt
Equmeniakyrkan i Huskvarna
Equmeniakyrkan Kaxholmen
Equmeniakyrkan Region Öst
Filadelfiaförsamlingen Bankeryd
Fjällstugan, Andreasförsamlingen 
Jönköping
Frälsningsarméns kår Södra 
Vätterbygden Jönköping
Hovslätts Pingstförsamling
Huskvarna Allianskyrka
Huskvarna Kungsportskyrkan
Huskvarnabygdens RPG
Immanuelskyrkan Jönköping
Jönköping Ansgariikyrkans SMU
Jönköping Immanuelskyrkans SMU
Jönköping S:t Abrahams syrisk/
ortodoxa församling
Jönköping SAU
Jönköping St:a Maria eritreanska 
ortodoxa församling
Jönköping Syriska Katolska kyrka
Jönköping Vineyard
Jönköping Vättergården RPG
Korskyrkan Jönköping
Lekeryds Missionskyrka
Lekeryds Pingstförsamling
Månsarps Missionsförsamling
Pingstförsamlingen Jönköping
Pingstförsamlingen Norraham-
mar-Taberg
Pingstkyrkan Bottnaryd
Pingstkyrkan Gränna
Pingstkyrkan Huskvarna
Pingstkyrkan Kaxholmen
Pingstkyrkan Ölmstad
RFG Råslätts Församlings-
Gemenskap
Rumänska Ortodoxa Församlingen 
i Jönköping
Ryds Alliansförsamling
S:t Franciskus Katolska församling 
Jönköping
Slättenkyrkan - Norrahammars 
Frikyrkoförsamling

Medlemsorganisationer
Småland-Ölands RPG-distrikt
Svarttorps Missionsförsamling
Svenska Alliansmissionen
Syrisk Ortodoxa Kyrkan - S:t Dimet 
församling Råslätt, Jönköping
Syrisk Ortodoxa Kyrkan - S:t She-
mun Dzeite församling, Jönköping
Södra Vätterbygdens Folkhögskola
Tabergs Missionskyrka
Tenhult RPG
Wettershus Retreatgård
Visingsö Missionsförsamling
Älgabäcksryds Missionsförsamling
Örserums Missionsförsamling
Österns Assyriska Kyrka - S:ta 
Maria församling i Jönköping
Österns Gamla Kyrka i Sverige

Mullsjö kommun 
Habo Mullsjö RPG
Mullsjö Folkhögskola
Mullsjö Missionskyrka
Equmenia i Mullsjö
Pingstförsamlingen Mullsjö-Nyhem

Nässjö kommun
Anneberg Solberga Flisby 
Församlingskrets
Bodafors Frikyrkoförsamling
Centrumförsamlingen i Forserum
Fintorps Missionsförening
Flisby Missionsförsamling
Fredriksdals Equmeniakyrka
Frälsningsarmén Forserum
Frälsningsarmén i Nässjö
Horsnäs Missionsförening
Klockargårdskyrkan/Malmbäcks 
Frikyrkoförsamling
Missionskyrkan Nässjö
Nässjö Allians- och Baptist-
församling
Nässjö RIA-center Hela 
Människan
Nässjö RPG
Nässjö Syrisk-ortodoxa församling
Pingstkyrkan Nässjö
Stensjöns Missionsförsamling
Äng/Esperyds Missionsförsamling

Sävsjö kommun
Pingstkyrkan i Vrigstad
Sävsjö Allians-Pingstförsamling

Sävsjö Missionsförsamling
Vrigstad Missionskyrka

Tranås Kommun
Adelövs Pingstförsamling
Brunnsparkskyrkan Tranås
Frälsningsarmén Tranås
Gripenbergs Missionsförsamling
Kapela Alliansförsamling
Löfstadkyrkan Tranås
Löfstadkyrkans Ungdom Tranås
Sommens Frikyrkoförsamling
Tranås FA Sång och Musik
Tranås RPG

Vaggeryd kommun 
Betelkyrkan Vaggeryd
Ekeryds Missionsförsamling
Equmeniakyrkan Vaggeryd
Frälsningsarmén Skillingaryd
Hagafors-Hoks Alliansförsamling
Hagshults Missionsförsamling
Pingstkyrkan Klevshult
Pingstkyrkan Skillingaryd
Pingstkyrkan Vaggeryd
Serbisk-Ortodoxa Kyrkan Byarum
Skillingaryds Missionsförsamling
Svenarumskretsen
Tofteryds Missionsförsamling
Vaggeryd SMU

Vetlanda kommun 
Equmeniakyrkan Ekenässjön
Equmeniakyrkan Kvillsfors
Filadelfiaförsamlingen Kvillsfors
Frälsningsarmén Vetlanda
Korskyrkan i Vetlanda
Landsbro Alliansförsamling
Mamrelunds Missionsförsamling
Nygårdskyrkan i Ramkvilla
Pingstkyrkan Vetlanda
RPG Vetlanda
Skede Missionsförsamling
Skirö Missionsförsamling
Stenberga Missionsförsamling
Vetlanda Hope Church
Vetlanda Missionskyrka
Vetlanda SMU

Värnamo kommun 
Bor Filadelfiaförsamling
Borbygdens Missionsförsamling

Bredaryds Missionsförsamling
Brunnskyrkan Värnamo
Forsheda Missionsförsamling
Horda Frikyrka
Hångers Missionsförsamling
Hångers SMU
Kroatiska Själavårdsmissionen
Kärda Alliansförsamling
Lanna Missionsförsamling
Pingstförsamlingen Bredaryd
Pingstkyrkan Arken Värnamo
RPG Värnamo Alliansförsamling
RPG Värnamo Missionsförsamling
RPG Värnamo Pingstförsamling
Rydaholms Frikyrka
Tånnö Missionsförsamling
Värnamo Alliansförsamling
Värnamo Marie Födelses katolska 
församling
Värnamo Missionskyrka
Värnamo SAU
Värnamo SMU

Kalmar län
Borgholms kommun 
Equmeniakyrkan Öland
Hela Människan RIA i Borgholm
Stiftelsen Bödagårdens Camping

Emmaboda kommun
Ganteskyrkan Emmaboda

Hultsfreds kommun 
Frikyrkan för alla folk Målilla
Hultsfreds Missionsförsamling
Järnforsens Missionsförsamling
Mörlunda Betelförsamling
Pingstförsamlingen Mörlunda
Pingstkyrkan Hultsfred
Virserums Frikyrkoförsamling, 
Ekebergskyrkan

Högsby kommun 
Berga Missionsförsamling
Filadelfiaförsamlingen Högsby
Frälsningsarmén Högsby
Högsby Missionsförsamling

Kalmar kommun 
Församlingen Klippan i Rockneby
Kalmar Lorensbergskyrkan
Kalmar Västerportkyrkan RPG
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Västerportkyrkan Kalmar

Mönsterås kommun
Pingstkyrkan Mönsterås
SKUF Mönsterås
Stranda frikyrkoförsamling, 
Kuggåskyrkan Mönsterås
Ålembygdens Missionsförsamling

Mörbylånga kommun
Församlingen Brofästet, Färjestaden

Nybro kommun
Alsterbro Filadelfia
Equmeniakyrkan Nybro
Hela Människan RIA Nybro
Pingstkyrkan Nybro

Oskarshamn kommun 
Frälsningsarmén Oskarshamn
Fårbo frikyrkoförsamling, 
Hagadalskyrkan
Kikebokyrkan Oskarshamn
Kristdala Missionsförsamling
Missionskyrkan Oskarshamn
Oskarshamn RPG
Pingstkyrkan Oskarshamn
Påskallaviks Missionsförsamling
Svallidens Allianskyrka
Svallidens Missionsförsamling

Torsås kommun
Torsås ekumeniska RPG-förening
Torsås Missionskyrka

Vimmerby kommun
Betelförsamlingen Djursdala
Föreningen Kröngården Vimmerby
Korskyrkan Vimmerby
Södra Vi Missionsförsamling
Taborförsamlingen Rumskulla
Vimmerby RPG

Västerviks kommun 
Frälsningsarmén Västervik
Föreningen S:t Lukas Norra 
Kalmar
Hagakyrkan Gamleby
Hagakyrkans Ungdom Gamleby
Marieborgskyrkan Västervik
Pingstförsamlingen Filadelfia 
Överum

Pingstkyrkan Västervik

Kronobergs län
Alvesta kommun
Alvesta Hjortsbergagården 
Equmenikyrkan Alvesta-Moheda 

Lessebo kommun
Lessebo Filadelfiaförsamling

Ljungby kommun
Bergadalskyrkan Lagan
Bergaortens Missionsförsamling 
Lagan
Ljungby Alliansförsamling
Ljungby Baptistförsamling Betel-
kyrkan
Ljungby Equmeniakyrkan
RPG Ljungby

Markaryds kommun 
Hagakyrkan Markaryd

Tingsryds kommun
Söderportkyrkan Tingsryd

Uppvidinge kommun
Brunnskyrkans församling Åseda
Brunnskyrkans Ungdom Åseda
Equmeniakyrkan Alstermo
Nottebäcks Missionsförsamling

Växjö kommun 
Equmeniakyrkan i Braås
Equmeniakyrkan Växjö
RPG Växjö
Växjö S:t Mikaels församling

Älmhults kommun
Pingstkyrkan Älmhult
Älmhults Missionsförsamling

Östergötlands län
Boxholms kommun
Centrumkyrkan Boxholms 
Frikyrkoförsamling

Finspångs kommun 
Finspång Missionsförsamling
Finspång RPG kommunförening
Frälsningsarmén Finspång
Grytgöl Betaniaförsamling

Hällestad Friförsamling
Hällestads RPG
Regna Frikyrkoförsamling
Vingårdens församling Finspång

Kinda kommun
Brokyrkan i Rimforsa/Opphem
EFK - Östgötamissionen
Kisa Frikyrkoförsamling, Linné-
kyrkan
Liljeholmens Folkhögskola
Pingstkyrkan i Horn
Rimforsa Missionsförsamling
RPG i Rimforsa

Linköpings kommun
Adventkyrkan i Linköping
Askeby Missionsförsamling
Baptistkyrkan Linköping
Citykyrkan Linköping
Elimförsamlingen Askeby/Örtomta
Equmenia i Ekängen
Equmeniakyrkan Skeda
Frälsningsarmén Linköping
Församlingen Treklangen Nykil
Härnakyrkan Ljungsbro
Johanneskyrkan Linköping
Linghemskyrkan Linköping
Linköping Jesus Söner Scoutkår
Linköping Orhay Litteratur och 
Konstföreningen i Sverige
Linköping RPG Ryttargårdskyrkan
Linköpings Missionsförsamling
Pingstkyrkan - Sionförsamlingen 
Cupolen Linköping
Ryttargårdskyrkan Linköping
S:t Nikolai Katolska församling 
Linköping
S:ta Mariakyrkan Syrisk Ortodox  
Linköping
St Georgis-Syrisk Ortodoxa 
Linköping
St Markus Syrisk-Ortodoxa kyrka 
Linköping
St Thomas Syrisk-Ortodoxa 
församling Linköping
Vikingstad Missionsförsamling
Åkerbo Frikyrkoförsamling

Mjölby kommun 
Andreaskyrkan i Mjölby
Betaniaförsamlingen Skänninge

Equmeniakyrkan i Skeppsås
Equmeniakyrkan Mantorp
Hela Människan RIA Mjölby
Pingstkyrkan i Skänninge
Pingstkyrkan Mjölby
Skänninge Missionsförsamling
St Abrahams Syrisk-Ortodoxa 
församling Mjölby

Motala kommun
Babylon Kaldeiska Kulturförening 
Motala
Borensberg Baptistförsamling
Equmeniakyrkan Motala
Fornåsa Betelförsamling
Frälsningsarmén Motala
Godegårds Baptistförsamling
Hela Människan RIA Motala/
Vadstena
Motala Baptistförsamling
Motala Baptistkyrkan RPG
Motala Equmeniakyrkan RPG
Pingstförsamlingen i Borens-
berg-Klockrike
Pingstkyrkan Motala
Sjökumla Missionsförsamling
Syrisk-Ortodoxa kyrkan St:a Maria 
församling Motala

Norrköpings kommun
Adventkyrkan i Norrköping
Centrumkyrkan i Norrköping
Frälsningsarmén Krokek
Frälsningsarmén Norrköping
Immanuelskyrkans församling 
Norrköping
Korskyrkan Norrköping
Norrköping Allianskyrkan
Norrköping Sta Maria Syrisk Orto-
dox Ektorp C
Norrköping Vidablickskyrkan
Pingstförsamlingen Skär-
blacka-Vånga
Pingstkyrkan Norrköping
S:t Georges grekiska kyrkan i Norr-
köping
S:ta Birgittas Katolska församling i 
Norrköping
S:ta Maria Ektorp Scoutkår Norr-
köping
Sjövikskyrkan i Kolmården
Skärblacka Missionsförsamling

Syrianska Ortodoxa kyrkan S:t 
Kyriakos Norrköping
Syrisk-Ortodox S:ta Mariaförsam-
lingen Folkborgsv Norrköping
Syrisk-Ortodoxa kyrkan S:t 
Gabriel församling i Norrköping
Treklöver Scoutkår Norrköping
Vineyard Norrköping
Vånga Missionsförsamling
Åbylundskyrkan Norrköping

Söderköpings kommun 
Betania i Östra Ryd
Sionförsamlingen i Söderköping
Vintervadskyrkan Söderköping, 
Baptistförsamling

Vadstena kommun
Vadstena Birgittasystrarna
Vadstena Kristna Center
Vätternkyrkan Vadstena 
Frikyrkoförsamling

Valdemarsviks kommun
Pingstkyrkan Valdemarsvik
Sionförsamlingen Ringarum

Ydre kommun
Ekparkskyrkan Asby
Pingstkyrkan Österbymo
Rydsnäs Frikyrkoförsamling
Torpa Missionsförsamling
Österbymo Missionsförsamling

Åtvidabergs kommun 
Emausförsamlingen Grebo
Frälsningsarmén Åtvidaberg
Åtvidabergs frikyrkoförsamling

Ödeshögs kommun
Immanuelskyrkans Församling 
Ödeshög
SAM-kretsen Ödeshög
Ödeshög Baptistförsamling
Ödeshög Kristen Gemenskap
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Så här ser kartan ut. Studieförbundet Bilda består av sex regioner i Sverige. 
Bilda Sydöst består av fem län, Blekinge, Kronoberg, Östergötlands, Kalmar 
och Jönköpings län och innehåller 51 kommuner.
Vårt regionkontor med administration finns i Jönköping. Vi har också 
lokalkontor i Linköping, Kalmar och Växjö och en lokal kontaktperson i 
Åtvidaberg. Vi har även verksamhetshusen Bilda Gårdshuset och Bilda 
Bullerbyn i Linköping.

Bergövägen 2
352 44 Växjö

Två Bröders väg 17 F
393 58 Kalmar

Lokalkontor:
Fridtunagatan 2
582 12 Linköping

Verksamhetskontor:
Kulturhuset
Stenhusgatan 1
597 30 Åtvidaberg
tel: 0120-66 51 00

Verksamhetshus:
Bilda Gårdshuset
Junkersgatan 1
582 35 Linköping
tel: 013-10 54 24

Regionkontor:  
Huskvarnavägen 38
554 54 Jönköping
tel: 036-34 21 00
sydost@bilda.nu

Adresser Bilda Sydöst

Verksamhetshus:
Bilda Bullerbyn

Gamla Tanneforsv. 17 C

582 54 Linköping

Bilda Sydöst
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