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Allt går inte att googla!

VARJE DAG SKER NYA möten i Bilda 
Sydvästs folkbildningsverksamhet!  
I församlingar och föreningar, på äldre-
boenden och i kulturhus, på scener och 
festivaler.  I studiecirklar med bibelstu-
dier, föreningskunskap, ledarutveck-
ling, konflikthantering, civilkurage eller 
slow fashion. I hiphop, band och körer, 
dansverksamhet, folkmusik från hela 
världen - eller i projekt för mångfald 
och inkludering i samhället Och mycket 
annat! 

Möten där du får kraft och energi, både 
i dig själv och tillsammans med andra. 
Du vet, det där som kan ske i en grupp 
när alla nyfiket och respektfullt lyssnar 
på varandra. Där alla bidrar med sina 
olika erfarenheter och reflektioner, när 
tankar väcks och undersöks tillsam-
mans. Känslan när kunskap föds som 
inte går att googla!  Möten där vi inte 
måste tycka lika hela tiden, där olikhe-
ter blir en tillgång på riktigt. Möten som 
bygger demokrati. 

Framtidens folkbildning 
Hur ser då framtidens folkbildning ut, 
var sker den och i vilken form? Under 
2019 har Bilda spanat på trender i 
samhället som kan ha stor påverkan på 
Bildas uppdrag om 10 år.  

Vi kan se att det frivilliga lärandet ten-
derar att ske antingen snabbt på nätet 
eller i kortare fördjupade kurser. Längre 
åtaganden prioriteras inte på samma 
sätt, vilket kan påverka såväl deltagande 
i studiecirklar som långsiktigt ideellt 
arbete.  

En stark påverkanstrend för Bilda är 
digitaliseringen. Den innebär stora möj-
ligheter att komplettera och 
utveckla lärandet i folkbild-
ningsverksamheten. Likaså 
möjligheter för en ökad 
tillgänglighet, snabbare feed 
back på verksamheten och 
förenklad administration.  
I digitaliseringen ligger också 
utmaningar att skapa delakti-
ga och respektfulla möten  
även på nätet. Tillsammans 
med våra medlemsorganisa-
tioner vill vi ta sikte på nästa 
steg mot att vara relevanta 
aktörer i framtidens folkbild-
ning.  

Välkommen med i samtal och 
samverkan!  

Du vet, det där 
som kan ske i en 

grupp när alla 
nyfiket och res-
pektfullt lyssnar 
på varandra. Där 
alla bidrar med 

sina olika er-
farenheter och 

reflektioner. 

Maria Rödholm
Regionchef
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Bildas uppdrag     

BILDA ÄR ETT studieförbund som skapar studiecirklar, 
kurser och evenemang tillsammans med organisationer,
församlingar, föreningar och fria grupper. Med stöd 
och inspiration från oss får människor med olika bak-
grund möjlighet att mötas, skapa fritt och utvecklas.
Bilda har sina rötter i flera idétraditioner. Här möts 
svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, 
kulturer med rötter i olika delar av världen och fritt ska-
pande inom musik, dans, hantverk bland mycket annat. 

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 människors 
engagemang. Medskapande, delaktighet och livstolk-
ning är centralt i vår bildnings- och kulturverksamhet. 
Vår utgångspunkt är människors egna drivkrafter. 

Vårt syfte och uppdrag  
Studieförbundet Bilda ska med kristen livsåskådning 
som grund bedriva folkbildningsarbete som:  

• svarar mot behov i kyrka och samhälle, 

• värnar individens integritet, 

• främjar människans förmåga  
 - till självständigt ställningstagande  
 - till skapande verksamhet 
 - till samarbete och gemenskap, 

• stimulerar till ett ansvarigt engagemang i sam-
hälls- och kulturliv.  

I bildningsarbetet betraktas studieförbundets och 
medlemsorganisationernas respektive identitet och 
uppdrag som gemensamma tillgångar.  

Vår bildningssyn 
Studieförbundet Bildas verksamhet vilar på folkbild-
ningens grundsyn. Verksamheten är fri och frivillig 
och öppen för alla oavsett bakgrund och utbildning. 

Verksamheten ska värna mångfalden och ett demo-
kratiskt arbetssätt, stärka livslångt lärande och kultu-
rell verksamhet samt stimulera ett aktivt kunskaps-
sökande. Det stärker individens möjlighet att påverka 
både sin livssituation och samhällsutvecklingen.  

I Bildas folkbildningsverksamhet är också mötet mel-
lan människor viktigt. Det är i det ömsesidiga erfaren-
hetsutbytet och i den gemensamma reflektionen som 
de verkliga bildningsprocesserna äger rum. 

Statens bidrag till folkbildningen 
Syftet med statens stöd till folkbildningen är att: 

• 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 delaktig-
heten i kulturlivet. 

Bildas organisation 
Studieförbundet Bilda bildades 1947 och har sina röt-
ter i de svenska folkrörelserna. Vi är en ideell, parti-
politiskt obunden organisation med drygt 14 500 ak-
tiva 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 frikyrkor-
na, ortodoxa kyrkorna och katolska kyrkan. Våra sam-
verkansparter verkar inom kultur, kyrka och samhälle. 

Verksamheten utgår från de tre profilområdena 
kyrka, kultur och samhälle. I själva verket är verk-
samheten ofta överlappande, inte minst eftersom det 
sker mycket samhälls- och kulturarbete i samverkan 
med medlemsorganisationer och samverkansparter 
inom de tre kyrkofamiljerna. Det är också en av Bildas 
viktiga uppgifter, att vara en brygga mellan kyrka och 
samhälle där kulturen har ett viktigt egenvärde. 
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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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BILDA HAR EN rik och bred kulturverksamhet med 
många olika kreativa uttrycksformer, med största de-
len musikverksamhet. Verksamheten präglas av stark 
deltagarkultur och medskapande eftersom vi tror på 
att utövarna ska få utvecklas på sina egna villkor.  

Sydväst 2019
2019 har varit ett år då Bilda Sydväst 
än mer stärkt och renodlat sin profil 
och inriktning inom kulturområdet 
i samverkan med föreningar och fria 
grupper. Ett tydligt exempel på det 
är vårt mångåriga arbete inom Urban 
Kultur, där vi under året genomfört 
verksamhet tillsammans med Frys-
huset, Essence of Hiphop, dansskolan 
Twisted Feet och Svenska Beatbox 
Community, för att nämna några. 
Verksamheten inom Urban Kultur sker 
alltid i en kombination av större events 
och löpande verksamhet där Essence 
of Hiphop-festivalen och Hiphop och 
Hälsa-lägret var särskilt uppskattade.  
 

Kultur

Våra verksamhetslokaler
Under året har vi fortsatt jobba mot att utöka verk-
samhet som sker i våra verksamhetslokaler i Malmö 
och Göteborg.  Målet har varit att hitta fler kultur-
grupper som vill stöttas och utvecklas med hjälp 

av oss. Vi har fortsatt att stärka vår 
närvaro i Göteborg där vi ser att vi har 
ett genomgående positivt rykte och 
där personalens kompetens lyfts som 
en av våra styrkor. Då vi under hösten 
2019 sett en ökad efterfrågan av rep-
tider från externa band togs beslutet 
att i början av nästa år öppna upp den 
replokal i Kviberg som idag delas av 
endast två band. Detta blir ett försök 
att expandera på plats och svara upp 
till det ökade behov vi sett.   

På Bildas Kulturhus Havanna i Malmö, 
inleddes året med en renovering och 
uppfräschning av lokalerna som vi 
firade med en nyinvigning av huset. 
Under kvällen gavs det möjlighet att 

Vi tror att individer 
och samhället i stort 

berikas och bildas 
genom att vi fördju-
par och lär oss mer 
om olika kulturer. 

Dels den kultur som 
vi förknippar som 

"vår egen", med ock-
så den kultur som vi 
ser som "den andres"

Ivar Hedén-Judt 
Enhetschef

Top Floor Studios - 
en föreläsning i studioinspelining

Studiebesök på Top Floor Studios på Stora Teatern i Göteborg var 
uppskattat hos våra bandmedlemmar. Där bevarades en mängd 
frågor som kan dyka upp i sammanhang då ett band ska spela in i 
studio; allt ifrån teknik till ekonomi och gruppdynamik.

Citat från deltagarna:   
”Väldigt intrssant"

”Nu ska vi gå hem och öva, öva, öva och ha som mål att spela in”  

"Just had the pleasure of attendign this amazing guys clinic (read Ja-
kob Herrmann) in studiorecording. New goal- record music in Top Floor 
Studios with Jakob Herrman as producer. Go check out his work and 
the fantastic studio! ASAP.  Big thanks to 
Bilda Sydvast for the opportunity” 
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höra livekonserter, prova på att DJ:a i samverkan med 
Musikakademien och självklart mingla runt och titta 
på våra lokaler.  
 
Bilda som bollplank
Under 2019 har vi fortsatt att finnas med som boll-
plank för våra grupper som ofta har frågor gällande 
bland annat musikbranschen, inspelning och tek-
nik. Vid efterfrågan har det skett individuell coaching, 
utlåning av utrustning, möjliggörande av inköp av 
utrustning, affischer inför spelningar och givetvis våra 
populära kurstillfällen i allt från ljudteknik till att 
hitta spelningar. 
 
Dansskolan God Moves
Dansskolan God Moves i Vårgårda har under året ökat 
sin verksamheten och hade under slutet av 2019 22 
aktiva grupper med drygt 270 danselever i åldrarna 
4-79 år. Under året har God Moves hunnit med en 
rad olika uppvisningar, bland annat i flertalet försam-
lingar i närområdet men också på Vårgårda marknad, 
Tånga Julkonsert och den egna föreställningen ”Step 
by Step”. 

Folklig kultur 
Arbetet med folklig kultur handlar mycket om att 
utveckla våra befintliga samarbeten, där en stor del 
av vår verksamhet sker inom olika typer av etniska 
föreningar. Här hålls kurser i allt från tillverkning av 
folkdräkter till matlagning och språkkurser från olika 
delar av världen. De etniska föreningarna manifeste-
rar på många sätt Bildas kärnvärden, där vi tror att in-
divider och samhället i stort berikas och bildas genom 
att vi fördjupar och lär oss mer om olika kulturer, dels 
den kultur som vi förknippar som ”vår egen”, men 
också den kultur som vi se som ”de andras”.  
 
Nordic Folk Alliance
I april var vi medarrangörer till bransch-festivalen 
Nordic Folk Alliance som hölls på Waterfront Hotel 
i Göteborg. I år hade vi utöver de officiella showca-
sekonserterna även 45 kortare konserter på mindre 
scener. Därmed fanns det plats för ett stort antal band 

Aktiva grupper i Bildas 
dansskola God Moves

22

4-79
Åldersspannet på dansarna

Danselever

270
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från de nordiska länderna samt Estland, USA och 
Canada. Tre av Bildas egna band blev uttagna och 
det är vi väldigt stolta över. 
 
Självklar aktör på folkmusikscenen
Tillsammans med Musik i Syd startade Bilda ett 
spelmanslag för ungdomar och förra årets succé 
med en folkmusikhelg i Malmö växte sig större. 
I samband med den stora kurs- och konsert-
dagen för barn på Palladium, där 100 barn fick 
möta ett känt folkmusikband och arbeta fram ett 
konsertprogram, hölls det ett stort antal kurser på 
olika ställen i Malmö i Bildas regi. Efter flera år av 
uppbyggnad gläder det oss att Bilda Sydväst nume-
ra är en självklar och omtyckt aktör på den skånska 
folkmusikscenen.  

"Det händer något när 
vi sjunger tillsammans. Vi 

blir på något sätt enade och 
starkare. Och alla känner det. 

Tro mig, alla 
känner det. 

Tillsammans!"
Suuz Cronstam 

Verksamhetsutvecklare och 
allsångsledare

Under sommaren var Bilda återigen stolt samarbetspartner kring två av Malmös större event, allsångskonceptet RnB Out Loud och den arabiska 
allsångsversionen Arabic Out Loud! Båda eventen leddes av vår och Malmös egen folkkära programledare Suzanne ”Suuz” Cronstam. 
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Öppna kurser och workshops
 Vi vill att det ska vara lätt att ta del av kurser och 
workshops för att folkbilda sig. Därför har vi under 
året erbjudit tillfällen inom en hel rad olika ämnen. 
Några exempel ser du här: 

•  Deltidskurs i irländsk folkmusik  

• Crash Course i Kinesisk Kultur 

• Kurser i svensk folkdans och folkmusik  

• Öppen danstävling  

• DJ-workshop  

• ”Hitta-gig”-föreläsning 

• Studiebesök och workshop i studioinspelning  

• Kurser i ledarskap, pedagogik och musikproduk-
tion 

• Kurser i graffiti, capoeira och beatbox 

• Ledarskapskurs  

Det mesta av vår verksamhet sker i samarbete med 
personer och organisationer som har expertiskunskap 
inom respektive område. 

FESTIVALEN FOLKROT 

Ett av våra största arrangemang under 
2019 var Folkrot, festivalen med fokus på 
skånsk folklig kultur, som i juli för fjärde 
gången arrangerades på Spelmansgården 
utanför Ängelholm. 

Nytt för i år var att vi veckan innan festi-
valhelgen hade fyra fullsatta kurser i dans, 
samspel, instrumentbygge och låtspel för 
barn. Med bidrag från Musikverket provade 
vi på ett nytt koncept, ”Möten På Intimlo-
gen”. Vi satte samman nya konstellationer 
av musiker i grupper om tre och de fick en 
dag på sig att repetera in ett 30 minuters 
program. Det blev otroligt fina och spän-
nande konserter, både musiker och publik 
var supernöjda!  

 
Röster från Folkrot: 
"Kursen med danspedagog Anna Björk och 
musiker Karin Wallin var fantastisk, vilken 
lyx att få dansa med dem!" 

"Jag är jättenöjd att jag anmälde mig, det 
va en glädjekick att gå kursen!" 

"Det är en fröjd att vara en del i ett sånt fint 
arrangemang!" 

"Det händer något när 
vi sjunger tillsammans. Vi 

blir på något sätt enade och 
starkare. Och alla känner det. 

Tro mig, alla 
känner det. 

Tillsammans!"
Suuz Cronstam 

Verksamhetsutvecklare och 
allsångsledare

Möten på intimologen. Spännande konsert med slagverk, nyckelharpa och bas.
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Allt om gig- en kurs om hur 
man får fler gigs  

För oss på Bilda är det viktigt att våra 
verksamhetsutvecklare besitter dubbel 
kompetens; kompetens inom folkbildning, 
men även inom det profilområde de arbetar. 
Extra tydligt blir det inom kultur då många 
av våra medarbetare själva varit profes-
sionella musiker eller dansare. De har då 
mycket erfarenhet att dela med sig av till 
deltagarna. 

Men då och då hyr vi ändå in expertis till 
föreläsningar. En sådan föreläsning var: Allt 
om GIG.  

Att få ett gig på den lokala fritidsgården 
är ganska lätt, men hur får man gig i andra 
städer och på mer etablerade klubbar/festi-
valer? Hur blir man effektiv i sitt sätt att leta 
gig? Hur presenterar man sig på bästa sätt? 
Ska man följa upp sitt utskick? Hur hittar man 
spelställen? Hur tänker en klubbarrangör? 
Kan man ta betalt? Hur drar man publik?... 
Ja, det saknas inte frågor.   
  
Med hjälp av föreläsaren djupdök några av 
våra deltagare och ledare i dessa frågor, och 
kom upp till ytan igen fulla av inspiration, nya 
insikter och ny kunskap.  

"Det blev en kväll med fantastiskt lärande av 
varandra samt individuellt coachning blandat 
med mycket skratt. Folkbildning när den är 
som bäst", säger Bildas verksamhetsutveckla-
re Ulrika.

Amerikansk duo på besök

En hemma hos-konsert med den amerikan-
ska duon Bonnie & Taylor Sims blev en av 
höstens höjdpunkter.

I november gjorde vi i samarbete med Musik i 
Syd en tre veckors turné med den amerikan-
ska duon. Det blev en mängd konserter och 
workshops runt om i Skåne, bland annat på 
Brekillegård. Konceptet hemma hos-konsert 
var något nytt för oss, och det blev en succé! 
Det var en helt unik upplevelse att få sitta i ett 
vardagsrum och höra aukustisk musik så nära 
inpå. En stor och ny upplevelse för många 
som var där. 

De workshops som erbjöds var i trad. blue-
grass, en instrumentalworkshop och en vokal. 
En av kvinnorna som var med på den första 
sångworkshopen, hade aldrig vågat sjunga 
själv tidigare men det fick hon göra här och 
man riktigt såg hur hon växte. Såklart kul 
att kunna erbjuda workshops med experter 
inom en genre som kanske annars inte finns i 
utbudet här, säger Frida verksamhetsutveck-
lare på Bilda. Frida säger även att det var en 
stor glädje att kunna hjälpa våra glesbygdsar-
rangörer att kunna genomföra konserter med 
ett band som annars varit alldeles för dyrt att 
anlita. 

"Tack för att ni 
ordnar så bra 

föreläsningar!"
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Dans och kulturaktiviteter 
för bättre integration 

Den serbiska kulturföreingen Sitan Vaz , 
som Bilda samarbetar med, vill föra sitt kul-
turarv vidare till nya generationer. Genom 
dans- och kulturaktiviteter vill de arbeta för 
bättre integration i den svenska samhället. 

Deras största verksamhet är folkdanskurser 
för barn och vuxna. 

I år firade de 10 år som förening  med en en-
dagsfestival i Törringelund i Skåne. Tillsam-
mans med  inbjudna föreningar från London 
och olika delar av Sverige gav de besökarna 
en oförglömlig kväll med dansuppträdanden, 
serbisk mat och gemenskap.   

Festivalen visade verkligen på Sitan vez stora 
engagemang och danskvalitet. 

Föreningen har ett 20-tal olika originaldräkter 
i sin ägo. Enligt den serbiska kulturen är detta 
en stor ära och rikedom.

Körsångens kraft - 
workshop för körsångare

Under hösten genomfördes en workshop-
turné i körsång som bland annar landade i 
Malmö.

Körsång är ett avancerat och roligt samar-
bete. För att sjunga i kör behövs musikaliskt 
mod, vilket bygger på tillit och lyhördhet. 
I workshopen lyftes hur den kollektiva kraften 
samspelar med den enskilde sångarens 
engagemang och energi. Hur alla i kören 
tillsammans kan öka den musikaliska frihe-
ten. Deltagarna fick med sig tankar och idéer 
kring uppsjungning, hur man kan öva på att 
lyssna in varandra, vara närvarande i sången 
och musiken och ge varje körsångare utrym-
me att utvecklas. 

”En fantastisk 
möjlighet att få 
vara med på en 
workshop som 

denna. Som fristå-
ende förening och 
kör kan vi inte ens 
drömma om att ha 
råd att göra det på 

egen hand. 
Tack Bilda!” 

Deltagare Körsångens kraft
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Essence 
of hiphop 

Att kunna lära 
känna varandra och 

anpassa sig under en 
kort tid är en underbar 

sak tycker jag.
 

Deltagare Hiphop och Hälsalägret



"VI HAR STARTAT detta nätverk med 
olika organisationer och nyckelpersoner 
inom urban kultur för att fånga upp 
ungdomar som vill utvecklas/hålla på 
med sitt element. Detta gör vi genom 
att dela lokaler, metoder och kontakter/
resurser med varandra", berättar Abra-
ham Fraiman, verksamhetsutvecklare 
på Bilda.

Essence of Hiphop är en omfattande 
modell och ett arbetssätt för att genom 
Hiphopkulturen arbeta med unga från 
socioekonomiskt utsatta områden. 
Syftet är att skapa ett positivt och ut-
vecklande sammanhang för dessa unga 
där de kan arbeta med sin självbild, få 
en kreativ hobby och en plattform att 
sprida sina berättelser från och genom 
detta öka deras välmående. Nätver-
ket har fem delprojekt: läger, caféer, 
festival, kurser/workshops och ledarut-
bildningar.  

Café
Under året har ett antal Hiphop-caféer 
anordnats på Frölunda Kulturhus, 1200 
kvadrat och Fryshuset i Kviberg med 
ett femtiotal deltagare vid varje tillfäl-
le. Under cafékvällarna får deltagarna 
prova på olika kulturuttryck inom Hip-
Hop såsom musikproduktion, beatbox, 
graffitti, dans och DJing. Caféerna fun-
kar som en inslussningsport till nätver-
ket och den löpande kursverksamheten, 
här har besökarna en chans att testa 
prestigelöst. Allt är fritt och frivilligt

Ledarutbildning
Årets ”HipHop och Hälsa” läger an-
ordnades på Råddehults lägergård i 
Borås. Cirka 20 ledare deltog under tre 
dagar och fick bland annat utveckla och 
stärka sina ledaregenskaper genom en 
skräddarsydd ledarskapsutbildning. 

Festival
Årets deltagarfestival hölls i trädgårds-
föreningen och fokuserade på tre områ-
den: Prova på verksamhet med kreativa 
workshop inom urban kultur, 
Live framträdanden med fokus på att 
lyfta fram förebilder och lokala artister,   
Ledarutveckling där man under året 
jobbar med att utveckla och stötta unga 
ledare som får möjligheten att hjälpa till 
i planering och genomförande av denna 
festival.   

I år hade vi 6 scener/områden med 
sammanlagt 22 programpunkter. Det 
var ca 500 deltagare i våra workshops 
och vi nådde ut till ca 2000 besökare. 
Väldigt lyckat säger Bildas verksam-
hetsutvecklare Abraham. Abraham 
säger också att framgångsfaktorer-
na är att vi erbjuder aktiviteter som 
utgår från vad ungdomarna önskar, 
vi öppnar upp möjligheter att stå på 
scen eller synas och höras. Roligt att 
vi skapat en gemensam plattform för 
artister som annars inte skulle stått på 
samma scen.

  

”Essence of HipHop är ett community. Ett nätverk 
av unga, eldsjälar, kulturbärare, ideella organisa-
tioner och statliga verksamheter. Konceptet foku-
serar på unga kreatörer, konstnärer och artister 
mellan 13-30 år. Essence är för dig som har pas-
sion för HipHop.”  

Essence 
of hiphop 
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Samhälle

VI HAR BRED verksamhet tillsammans med med-
lemsorganisationer och andra samverkansparter som 
på olika sätt bidrar till att utveckla människor och 
samhälle på ett hållbart och demokratiskt sätt. Under 
2019 fortsatte vi arbetet med att tydliggöra och stärka 
verksamhetens kopplingar till de globala målen för 
hållbar utveckling och Agenda 2030.Verksamheten 
som sorterar under profilområde samhälle sker i nära 
samverkan med övriga profilområden.

Mångfald och samhällsengagemang
Vi vill bidra till att stärka varje människas tillit till sin 
egen förmåga, och rätten att göra sin röst hörd för 
att bidra till demokratisk samhällsutveckling. Därför 
skapar och driver vi mötesplatser och nätverk som 
präglas av mångfald och öppenhet, där människor 
med olika bakgrund och erfarenheter är välkomna att 
skapa förändring tillsammans. Det sker i samverkan 
med medlemsorganisationer och andra aktörer. Vi 
utvecklar koncept och driver satsningar som även når 
och engagerar dem som inte tidigare deltagit i folk-
bildning och som inte är aktiva i föreningslivet. Vi ut-
vecklar stöd och verktyg för personlig utveckling och 
samhällsförändring för ledare, grupper och deltagare. 
 
Vi har omfattade verksamhet inom områdena asyl och 
etablering, kultur och hälsa, digital inkludering och 
delaktighet, samt stöd till föreningslivet, föräldrar och 
unga människor

Verksamhet med samverkansparter
Bilda Sydväst har under året, tillsammans med våra 
samverkanspartners, genomfört ett stort antal cirklar, 
föreläsningar, kurser och kulturarrangemang i vitt 
skilda ämnen inom samhällsområdet. En del av denna 
verksamhet görs tillsammans med våra medlemsor-
ganisationer, men mycket av verksamheten görs med 
andra samverkansparter, ofta i projektform.  

Kultur och hälsa
Vi har haft ett sort antal föreläsningar, samtalsgrup-
per och studiecirklar inom området Folkhälsa. Bilda 
Sydväst har en stor verksamhet inom Kultur & Hälsa 
för seniorer. Vi har ett väl utvecklat arbete i Västra 
Götaland och Halland och håller på att bygga upp en 
liknande verksamhet i Skåne. Ett axplock av alla de 
cirklar som skett under 2019 är: sittdans, trädgårds-
dax, spel förr och nu, sång och musik, film och samtal, 
IT café, gitarrkurs, och historiska samtal. Vi har också 
funnits med på två seniormässor i Göteborg och 
Kungälv för att berätta om vår verksamhet, samt haft 
en inspirationsdag för volontärer och samverkanspar-
ter i Göteborg.  

I Skåne har vi startat ett initiativ tillsammans med 
NAD (Nätverk Aktivitet Delaktighet) och integra-
tionssamordnare i kommunen där vi har besökt 
SFI-klasser samt arbetsmarknadsenheter för att hitta 
och ta emot anmälningar till volontärer för högläs-

Språkträning

Inom projekten för språkverksamhet används olika 
pedagogiska metoder. 

Musiken kan vara en viktig bro mellan människor och 
kulturer och även i språkundervisning blir musiken ett 
redskap. Någon grupp använder sig av skönlitteratur och 
andra grupper lagar mat och bakar tillsammans.

En ledare berättar att flera deltagare uttrycker att:   

Verksamheten betyder allt! 
Många lever i en oerhört svår och 
påfrestande situation och att de kan 
träffas i en gemenskap och göra saker 
tillsammans ger ljus i mörkret.

De är mycket ambitiösa, fortsätter ledaren, och har gjort 
stora framsteg. De kan nu sitta runt ett bord och konverse-
ra på ett helt annat sätt än tidigare. När de var på julkon-
sert tog de med hela familjen och uttryckte att det var en 
fantastisk upplevelse av en svensk tradition och det blev 
ett väldigt bra samtal kring detta efteråt.
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ning. Vi tror att det finns nyanlända som kan tänka 
sig bli högläsare för seniorer. Tanken är winwin där 
arbetslösa nyanlända får träna svenska, komma ut och 
knyta kontakter med arbetsgivare inom äldrevården, 
och få en meningsfull aktivitet. Samtidigt som äldre 
får uppleva att någon kommer till dem och läser högt 
med de positiva effekter det har. Integration över både 
generationer och kulturer.  

Då vi inom Kultur & Hälsa har ett särskilt fokus på 
äldre med minnesjukdom, har vi sedan flera år ett 
samarbete med Alzheimer Sverige, och har 2019 ge-
nomfört Café Minnesvärt i Båstad, Halmstad, Göte-
borg, samt Lerum. Där varvas intressanta föreläsning-
ar av forskare, med kulturinslag i olika former.  

Musikschlaget
Även under 2019 har vi haft förmånen att få arrangera 
Musikchlaget i Bilda Sydväst, i Göteborg. Och än en 
gång imponeras-, berörs-, skrattar, tåras man över att 
få vara med om den viktigaste melodifestivalen i Sve-
rige. Musikschlaget är en färgsprakande melodifesti-
val för musiker/artister med funktionsnedsättningar. 
Artisterna medverkar med band eller som soloartister, 
med eget material eller covers, antingen med inspe-
lad bakgrund eller med kompmusiker. Vinnaren går 
sedan vidare till den nationella finalen i Sundsvall. 
Under hösten 2019 har vi arbetat med att se om vi 
kan lyfta Musikschlaget 2020 så att fler kan få del av 
denna fantastiska tävling. Nya kontakter har tagits 
och det lovar gott inför 2020 års tävling.  

Studenthälsan
Vi har också fortsatt vårt samarbete med Student-
hälsan vid Högskolan i Halmstad kring den förbere-
dande utbildning som alla som är engagerade i deras 
nollningsarbete genomgår. För att nollningsperioden 
skall bli en positiv upplevelse som skapar gemenskap 
hålls utbildningar för alla ledare i etik, värderingar, 
alkoholpolicy, första hjälpen, teambuilding med mera.  

Uppdrag 
Under 2019 har vår uppdragsverksamhet kring asylsö-

Ökad tillgänglighet av            
aktiviteter för nyanlända

I teorin är föreningslivet till för alla, men 
som ny i Sverige kan du möta många hinder 
som påverkar dina möjligheter att engagera 
dig eller påbörja en fritidsaktivitet. 

I Plats för engagemang vill vi stärka nyanlän-
das förutsättningar att både ta och vara del 
av de möjligheter som finns i civilsamhället. 
Om du saknar kontakter att fråga eller inte vet 
vad du letar efter kan det vara väldigt svårt. 
Bristande kunskap om utbud, svårtillgänglig 
information, komplicerade anmälningsformu-
lär, ekonomi och många andra faktorer inne-
bär att nyanlända kan ha svårt att ta tillvara 
de möjligheter som föreningslivet erbjuder. 
Barn är dessutom beroende av sina föräldrars 
kunskaper och möjligheter. Vårt mål är både 
att folkbilda om civilsamhället och att stötta 
de som vill ta sina intressen vidare men inte 
vet hur. 

”Tack för era insatser. Jag vill 
gärna fortsätta delta med er i 
olika aktiviteter eftersom jag 
behöver träffa nya människor 
och lära mig det svenska språ-

ket på ett bra sätt” 

”Den fina behandlingen var något nytt och det 
var en fin upplevelse” 

”Vi har fått nya färdigheter och ny information 
och lärt känna trevliga människor” 

”Jag har lärt känna andra från olika nationali-
teter och utbytt kultur och åsikter” 

        Röster från deltagare i NAD och PfE
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kande minskat drastiskt. Målgruppen har minskat och 
många asylboenden har lagts ner i vår region och mål-
gruppen har flyttats till andra delar av Sverige. Under 
året har vi dock haft några cirklar med språkträning i 
Vardagssvenska i Partille och Vänersborg, och några 
cirklar med samhällskunskapsinriktning, så kallat 
Svenska från dag 1, i Smögen, Borås, Vänersborg, Hel-
singborg och Malmö. Flera deltagare säger att dessa 
träffar är väldigt viktiga för dem i deras mycket osäkra 
situation. Flera kyrkor har fortfarande språkcaféer där 
man möts och samtalar på svenska, men här har de 
flesta fått uppehållstillstånd.  

Under 2019 har inte Bilda Sydväst arbetat med upp-
draget – Motiverande och uppsökande verksamhet 
till utrikesfödda kvinnor som står långt från studier 
och arbete, som initierades under 2018. Detta för att 
ersättningen minskade drastiskt, samt att vi redan 
tidigare hade svårt att nå målgruppen med de resurser 

vi fått. Det tar tid att skapa de relationer och förtroen-
de som är en förutsättning för att nå denna målgrupp.  

Projekt 
Under 2019 har vi fortsatt med verksamhet, NAD 
– (Nätverk Aktivitet Delaktighet) som vi har 
tillsammans med Region Skåne, Nätverket – Idé-
buren sektor i Skåne, Länsstyrelsen Skåne och 
Arbetsförmedlingen, där vi matchar nya svenskar 
med föreningslivet i nordöstra Skåne. Detta för att 
kunna erbjuda nyanlända möjligheten att komma ut 
i föreningslivet och i studieförbund för att på så vis 
stärka sina sociala nätverk, öva svenska språket och 
förbättra sin hälsa. Några exempel på aktiviteter som 
Bilda arrangerat tillsammans med lokala föreningar 
under 2019 har varit simning, brodericafé, gympa, 
fågelskådning, vävning och cykelskola. Under året har 
också ett ökat fokus legat på att ta fram bra metoder 
för målgruppsdialog och utvärdering av aktiviteter, 

Sång och musik över gränser

Kördeltagarna kan för en stund glömma bort den ibland 
svåra vardagen, och ha en trevlig stund tillsammans, 
säger Rune.

 Tillsammans med sin fru Karin besöker han Strandgår-
dens äldreboende i Lomma en gång i veckan och sjunger 
tillsammans med de boende. 

Alla deltar utifrån sin egen förmåga; någon som inte längre 

pratar följer noggrant med i texten och trummar i takt med 
musiken, en man som inte kan höra läser istället på läppar-
na och sjunger högt med i de välkända bitarna. Sångstun-
den följs av fika och samtal. 

Rune, har under året även startat  upp en gitarrkurs. Med 
en ny gitarr samt notböcker från Bilda träffar han sina 
deltagare en gång i veckan. Det fina är att det är vuxna och 
barn tillsammans.

Olika erfarenheter bland deltagarna 
berikar gemenskap och lärande, säger 

Rune. Det är en bonus att öva sig på att 
förstå olika perspektiv och att få hjälpa 
varandra. Ungdomarna kommer från Bu-
rundi och är på väg att lära sig svenska. 

Vi har bestämt i gruppen att använda alla tillfällen till 
språkträning, till exempel genom att lösa instruktioner 
tillsammans, tala tydligt, repetera och sjunga tillsammans, 
säger Rune.  
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i syfte att öka kunskapen om deltagares upplevelser 
och hur vi kan förbättra verksamheten. Under 2019 
har Arbetsförmedlingen, som skall förse NAD med 
deltagare, genomgått stora förändringar, vilket gjort 
att vi inte fått det antal deltagare till NAD som vi kom-
mit överens om. Detta har lett till att vi delvis arbetat 
om metoden för NAD för att själva hitta deltagare till 
NAD-aktiviteterna.  

Under 2019 har vi också fortsatt det dotterprojekt till 
NAD som startades 2017 – Plats för engagemang 
(PfE), där vi ger föreningsinformation till alla nya 
svenskar som är registrerade på Arbetsförmedlingen, 
samt förmedlar kontakter till olika föreningar i kom-
munerna. Sedan november 2018 är alla 5 kommuner 
i nordöstra Skåne med i projektet, som finansieras av 
Länsstyrelsen i Skåne, som också är en aktiv partner 
i projektet. Metodförändringen i NAD har dock gjort 
att PfE och NAD:s verksamhet inte bara kompletterar 
varandra utan dessutom nu överlappar en del. Detta 
har krävt vissa justeringar och fördjupat samarbete 
mellan PfE och NAD under året. Under 2019 har över 
800 personer deltagit i projektets informationsträffar.  

Det projekt som Bilda Sydväst arbetat med sedan 
2017  Hur nära är för nära? där vi lyfter frågan om 
våld i nära relationer i våra församlingar, avslutades 
i september 2019. Projektet var finansierat av Social 
Resurs inom Göteborgs stad. Under projektet har vi 
fört samtal med kyrkoledare, personal, styrelser och 
medlemmar i flera av våra medlemsorganisationer 
för att ge kunskapsstöd, öka medvetenheten om våld i 
nära relationer samt ge en fördjupad kunskap om dess 
strukturer och bakomliggande mekanismer. Vi har 
gett redskap i hur vi kan se varningssignaler, synlig-
göra de som blir utsatta för våld, samt de som utövar 
våld, men även hur de kan arbeta förebyggande mot 
våld i nära relationer.  

När projektet Hur nära är för nära? avslutades fanns 
det en del pengar kvar. Dessa medel har vi fått lov 
att använda i ett nytt projekt under 2020 som heter 
Makt, våld och MR, där vi fortsätter att arbeta med 

Vi sjunger hjärna

I regionen har vi några körer som sjunger 
efter Bildas koncept ”Vi sjunger hjärna”. 
Konceptet är främst framtaget för personer 
med minnessvårigheter. Sång och musik har 
en påtaglig förmåga att öppna upp minnen 
som ligger djupt.

Vi sjunger hjärna innebär att de äldre sjunger 
tillsammans med anhörig eller vårdare. Kring 
varje sång berättas det en liten historia/fakta/
skröna. Deltagarna får gärna önska sånger, 
detta ökar känslan av delaktighet. 

”När min mormor levde var jag med henne 
på dagverksamhet. Där blev jag intresserad 
av målgruppen äldre, och speciellt musikens 
inverkan på dem", 

säger en av deltagarna på en av våra utbild-
ningar för körledare inom konceptet som 
hållits i Skåne under året. De nya körledarna 
matchas sedan ihop med äldreboenden som 
visat intresse för konceptet.

På ett äldreboende med nystartad Vi sjunger 
hjärna-kör säger aktivitetsledare Lotta att:  
”Det är så härligt att se hur de öppnar sig. 
I början sjöng de inte med så mycket men 
efterhand som de har lärt känna varandra 
och körledare Johanna deltar samtliga efter 
förmåga”.

Deltagarna har även rytminstrument utlånade 
av Bilda som de använder för att ackompanje-
ra sången. En av deltagarna brister spontant 
ut i Bjällerklang när hon hör bjällrorna som 
låter när hon skakar på handen, körledare 
Johanna hakar på med gitarren och så sjunger 
hela kören 2 verser av jullåten.
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frågor kring makt, våld, våldsprevention, normkritik, 
civilkurage med mera. I detta projekt försöker vi ta ett 
helhetsgrepp kring det arbete och alla olika koncept 
som Bilda har kring dessa frågor – MOD, #killmiddag, 
Män som förändrar, Civilkurage, Ickevåld med flera. 
Vi har också skapat en arbetsgrupp för denna verk-
samhet med verksamhetsutvecklare från alla profil-
områdena och med geografisk spridning i regionen.  

Vi fortsätter det mycket uppskattade arbetet med 
körer för minnessjuka och anhöriga i Vi sjunger 
hjärna. Under 2018-19 har vi fått extra pengar från 
Postkodsstiftelsen för ett projekt där vi utbildar kör-
ledare inom Vi sjunger hjärna och startar nya körer 

i Skåne. Deltagarna vittnar om att musiken väcker 
minnen och känslor till livs som annars försvunnit på 
grund av sjukdomen. Två ledarutbildningar med totalt 
7 ledare har hållits. Och fem nya körer har startats i 
Malmö, Lund, Helsingborg och Ängelholm.  

Under 2019 startade vi också ett samarbete med 
Stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg som hit-
tills utmynnat i två projekt – Integration genom 
öppna förskolan Opaltorget och Pilotprojekt Skola 
som arena Vättnedalsskolan. Båda dessa projekt ge-
nomförs i samma område i Göteborg, i centrala Tyn-
nered, som är ett så kallat särskilt utsatt område med 
stora socioekonomiska utmaningar. Bilda Sydväst har 

Samhällsorientering och för-        
beredande SFI för utrikesfödda

Många utrikesfödda, föräldralediga, kvinnor tappar 
svenska språket då de inte kan gå på SFI under föräldra-
ledigheten. Det gör att det är svårare att integreras i det 
svenska samhället. 

Under året har därför Bilda och Stadsdelsförvaltningen 
Västra Göteborg startat ett projekt med stöd av Länssty-
relsen, för att underlätta etableringen, skapa nätverk och 
främja språkinlärningen. Detta gör vi genom förberedande 
SFI och undervisning i samhällsorientering. 
 
– Det känns som att kvinnorna får flera mervärden av att 
komma på träffarna. Dels är det ett viktigt socialt, sam-
manhang: de kan dela en del genom att alla är kvinnor, 
kommer från ett annat land än Sverige, vill lära sig språket 
och det svenska samhället, samt att de flesta av kvinnorna 
också är mammor. Det sistnämnda är ett viktigt tema som 
håller dem samman. Det är mycket frågor kring barnupp-
fostran, skolgång, graviditet och förlossningar, säger Clara 
Vennman, verksamhetsutvecklare på Bilda. 
 
Clara är ansvarig för samhällskunskapen under träffarna, 
hon säger att både som deltagare och lärare får man vara 
flexibel och prestigelös, ibland blir det som planerat och 
ibland dyker det upp andra ämnen som är aktuella för 
kvinnorna just då. Samlingarna blir väldigt levande på det 
sättet, berättar Clara. 
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flera medlemsorganisationer i området, varför det är 
extra intressant att genomföra verksamhet här.  

Många utrikesfödda, föräldralediga kvinnor 
tappar svenska språket då de inte 
kan gå på SFI under föräldrale-
digheten. Det gör det svårare 
att integreras i det svenska 
samhället. I integrations-
projektet kopplat till 
öppna förskolan så vänder 
vi oss till föräldraledi-
ga utlandsfödda med 
förberedande SFI och 
samhällsorientering. Detta 
för att underlätta etable-
ringen, skapa nätverk och 
främja språkinlärningen. Vi 
har också två “brobyggare” som 
själva kommer från var sin av de 
stora språkgrupper som finns i området 
– arabiska och somaliska, men som också är väl 
etablerade i Sverige. De finns som resurser i området 
för att guida och hjälpa människor i området med 
tolkning, förklara hur det funkar i Sverige, samt berät-
ta om den verksamhet som finns i området. Finansie-
ringen av detta projekt kommer från Länsstyrelsen i 
Västra Götaland.  

På Vättnedalsskolan har man börjat öppna upp 
skolans lokaler på kvällar och helger i den satsningen 
som kallas Skola som arena. Här finns Bilda Syd-
väst med och skapar aktiviteter för barnen i form av 
dansworkshops och kurser i hiphop. Man har också 
planer på att jobba med graffitti på en avsedd vägg 
med barnen framöver. Pengar till detta projekt har vi 
fått framför allt från Bildas verksamhetsutvecklings-
fond. Vi har också fått lite pengar från Stadsdelsför-
valtningen Västra Göteborg.  

Annan verksamhet 
Under 2019 har vi haft ett antal #killmiddagar, 
både i studiecirkel och som enskilda träffar där frågor 

som kärlek, relationer, sex, normkritik, makt, vänskap 
och skörhet har diskuterats. Dessa har varit väldigt 
uppskattade och vi ser att det finns behov för män att 

prata om dessa frågor. 
#killmiddag skapades av organisationen 

Make Equal och Bilda efter #Me-
Too briserat i samhället som ett 

försöka att arbeta med männen 
själva för att minska över-
grepp och trakasserier.  

Det startades även ett na-
tionellt samverkansprojekt 
där Bilda tillsammans med 
Kristna Fredsrörelsen ord-

nar utbildningar i civilkura-
ge. I augusti 2019 startade vi 

detta arbete genom en perso-
nalutbildning i civilkurage.  

Bilda tog under 2019 fram en metod och 
material för att arbeta med jämställdhet och 

normer i konfirmationsgrupper i våra med-
lemsorganisationer. Materialet utgår från Pingst bok 
Ester, Lina Mattebos bok Feminism i kyrkan och 
materialen Unga på gång och O/LIKA. Här lyfter vi 
frågor om tjejers och killars, mäns och kvinnors, roll 
i församlingen och hur kyrkan kan verka för en mer 
jämställd miljö, genom en blandning av föredrag, 
övningar, reflektion och småsamtal. Under 2019 ge-
nomförde vi ett flertal träffar med olika konfirmand-
grupper. Dessa träffar var mycket uppskattade och 
efterfrågade.  

Bilda Sydväst samarbetade även detta året med det 
Frikyrkliga regnbågsnätverket och West Pride, som 
hölls i Göteborg, och som båda lyfter frågan om 
mänskliga rättigheter ur ett HBTQ-perspektiv, 
samt kopplingen kristen och HBTQ. Här arbetar vi 
med att skapa trygga mötesplatser för HBTQ-perso-
ner, kunskapsfördjupning, samtal reflektion, attityd-
förändring, samhällspåverkan och lyfta upp norm-
kritik och HBTQ-personers livssituation. Under 2019 

Vi vill ge 
killar och män 

chansen att börja 
med sig själva i kam-
pen för ett jämställt 

och jämlikt sam-
hälle. 

Killmiddagsledare



20

hade vi också en HBTQ-dag i Mölnlycke.  

Under 2019 har vi fortsatt arbetet med Kulturkom-
pis – ”make friends through culture” i Skåne och i 
Göteborg, samt startat i några nya städer i Skåne och 
Västra Götaland. Detta är ett initiativ som innebär att 
kulturlivet utmanas att förenkla för nyanlända att ta 
del av regionens rika kulturliv. Samtidigt skapas nya 
arenor för integration och samtal kring mångfald och 
demokrati. 

Tillsammans med Världskulturmuseet i Göteborg 
utvecklade Bilda ett upplägg i Storytelling – konsten 
att berätta. Fyra kvällar under vårterminen bjöd de 
in deltagare till att berätta historier för varandra och 
för att äta tillsammans. Upplägget fick namnet BerÄ-
TA. Med inspiration från hur de tidiga berättelserna 
runt lägerelden utvecklades, skapades berättelser om 
hemkänsla, väntan och kulturmöten som deltagarna 
filade på i par om två. Berättelserna delades, blandat 
med lekfulla övningar för att skapa en trygg miljö för 
gruppen och god mat som gav gemenskap.   

Under året har vi också arbetat med Bildas nya kon-

cept Slow fashion – vägen till en hållbar garderob, 
som handlar om att få oss att tänka till kring vår kläd-
konsumtion och vårt förhållande till kläder och att 
shoppa, samt lära oss mer om material och hur våra 
kläder produceras. Under året har flera föreläsningar 
samt cirklar hållits i ämnet, samt flera klädbytardagar 
organiserats.  

2019 arbetade vi mycket med att digitalisera vår 
verksamhet, allt ifrån till att gå över till elektroniska 
närvarolistor till att hitta nya digitala arbetssätt 
och plattformar för att skapa framtidens folkbild-
ning. Detta är en utveckling vi vet att vi kommer att 
utveckla än mer framöver och det är spännande att 
se hur vi kan göra folkbildningen mer tillgänglig för 
fler. Alla har dock inte så lätt att hänga med i den nya 
utvecklingen. Därför har vi under 2019 startat ett 
projekt som handlar om att hjälpa dem som har svårt 
med detta. Ett sätt är spelet Digitaljakten som är ett 
roligt sätt att lära sig använda internet. Detta har vi 
gjort tillsammans med pensionärsföreningen RPG och 
hoppas kunna använda inom vår Kultur & Hälsa-
verksamhet framöver. 

Att under 6 tillfällen få träffa män och 
få prata, skapade nya perspektiv och-

påminde mig om allvaret och ansvaret 
som hamnat på min tallrik som man. 
Så tacksam för Bildas engagemang!

            Jacob, ledare för en Killmiddaggrupp.
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Bildas verksamhetsutvecklare Josefin Stenmark, skapa-
de under 2019, i ett samarbete med  Världskulturmuse-
ets koordinator Rasha Shabanna och workshopledaren 
Amjad Eshmawi, temakvällar i konsten att berätta, 
(storytelling). 

Trion bjöd in deltagare till att berätta historier för varan-
dra, och för att äta tillsammans. Upplägget fick namnet 

Konsten att berätta

BerÄTA. Med inspiration från hur de tidiga berättelserna 
runt lägerelden utvecklades, skapades berättelser om 
hemkänsla, väntan och kulturmöten som deltagarna filade 
på i par om två. Berättelserna delades, blandat med lekfulla 
övningar för att skapa en trygg miljö för gruppen och god 
mat som gav gemenskap. Samarbetet möjliggjordes tack 
vare värdefulla kontakter genom Bilda Sydvästs arbete 
med Kulturkompis.

Kulturkompis 2019 

Många nya vänskapsband har knutits mellan människor 
som ingått i vårt integrationskoncept Kulturkompis. 
Kulturkompis förenar människor med olika bakgrund och 
erfarenheter genom gemensamma kulturupplevelser, allt 
från bio och konserter till teater och utställningar, helt 
gratis. 

Personer som känner sig hemma i Göteborg och med 
svenska språket har ställt upp som gruppledare, och 
anmälningarna både från nya och gamla göteborgare har 
strömmat in tätt.  Vi är så glada och tacksamma för samar-
betet med flera av Göteborgs kulturaktörer som ställer upp 

med fribiljetter och gratis entré! Nya kulturaktörer under 
2019 är Gunnebo Slott, Ostindiefararen Götheborg, Landvet-
ter Kulturhus, Stenungsunds Kulturhus, Volvo Museum, och 
Götebrorgs Konsthall. Stort tack att vi får samarbeta med er! 

"På lördag ska jag träffa mina kompisar"
 
Så sa en deltagare stolt när vi skulle avsluta storträffen. För 
honom var det väldigt speciellt att kunna säga så, då han 
inte hade några direkt vänner tidigare. De han träffade var 
lärare, myndighetspersoner etc. Yrkesmänniskor. Så att ha 
en inbokad träff med några kompisar till helgen var verkli-
gen stort för honom. (Cirkelledare Kulturkompis)
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INOM PROFILOMRÅDE KYRKA ryms de tre kyrko-
familjerna – frikyrkorna, de ortodoxa kyrkorna och 
den katolska kyrkan. Våra nära relationer till kyrko-
familjerna är identitetsskapande för Bilda. Vi vill vara 
ett studieförbund för kyrkor och kyrkornas samspel 
med samhället. 

I samarbetet med kyrkorna prioriteras att ge försam-
lingar redskap för sin bildnings-och kulturverksam-
het, med utrymme för såväl teologisk reflektion som 
odling av spiritualitet och tradition. Vi vill också ge 
perspektiv genom att skapa mötesplatser, ge inspira-
tion och möjligheter att möta varandra och samhället. 
Vi ser att det är viktigare än någonsin när vårt sam-
hälle blir alltmer mångkulturellt. Verksamheten sker 
både i samverkan mellan kyrkofamiljerna och inom de 
tre olika kyrkofamiljerna i samverkan med Bilda. 

Arbete i alla kyrkofamiljer 
Vi försöker på olika sätt stimulera arbetet som sker 
över gränserna mellan kyrkofamiljerna som finns 
inom Bilda. Vi tror att det händer något i mötet med 

Kyrka

det som man inte känner till så väl. Det finns många 
beröringspunkter mellan olika traditioner och ut-
tryckssätt och många verksamheter ser väldigt lika ut. 

Vi har under hösten genomfört en tvärkyrklig ledar-
konferens för barn- och ungdomsledare från alla våra 
kyrkofamiljer. Den genomfördes i Lund och bjöd på 
seminarier, föreläsningar och panelsamtal. 

Bilda genomförde under året en nationell turné med 
temat: ”Finns det plats för religion och tro i Sverige” 
med Anna Lindman som samtalsledare. Represen-
tanter för de monoteistiska religionerna deltog i ett 
spännande samtal om vad religionen har för betydelse 
i vardagslivet. För Bilda Sydvästs del så genomfördes 
arrangemanget på Världskulturmuséet i Göteborg den 
26 november.  

Ledarna är viktiga för folkbildningsarbetet som sker 
i samverkan med församlingarna. Vi har under året 
stöttat cirkelledarnas kompetensutveckling genom att 
erbjuda dem utbildningar och kurser. 

”I ett alltför segregerat sam-
hälle som vårt är det viktigt 
att skapa mötesplatser där 

vi tillsammans under-
söker våra olikheter och lik-
heter”, säger Magnus Sun-
dell, programproducent på 

Bilda. Ofta fokuseras det på 
svårigheterna och problemen 
med den ökade religiositeten 
och dess synlighet. Men det 
finns också en tydligt positiv 
kraft i tron, engagemanget 

och den ökande mångfalden 
– vilket vi behöver se och 

lära oss ta tillvara”Paneldeltagare och besökare på föreläsningen Finns det 
plats för religion och tro i Sverige? Ledd av journalisten Anna 
Lindman på Väldskulturmuseet i Göteborg.
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Vi har haft ledarutbildningar som samlat 
ledare från enskilda församlingar, men 
även utbildningar som samlat ledare från 
de olika kyrkofamiljer. En sådan ledarut-
bildning genomfördes i Koptiska Ortodoxa 
Kyrkan i Göteborg där ett 60-tal ledare 
från olika sammanhang fick lära sig mer 
om ledarskap och pedagogik. 

Bildning och kultur inom  
frikyrkorna 
Ända sedan Bilda grundandes 1947 har 
folkbildningsarbetet i samverkan med fri-
kyrkorna var en stor del av verksamheten. 
En lång gemensam historik och fokuserat 
arbete har skapat dagens stora folkbildan-
de verksamhet. 

Ledarutveckling 
En viktig del av Bildas arbete och stöd till 
församlingarna är att erbjuda cirkelledare 
fortbildning. Det har vi gjort genom att 
genomföra ledarutbildningar i samverkan 
med lokala församlingar för de cirkelleda-
re som har studiecirklar där. Vi har även 
genomfört ledarutbildningar i samverkan 
med samfund som har en regional orga-
nisation. Det är framförallt tillsammans 
med Equmeniakyrkan Region Väst samt 
Equmeniakyrkan Region Syd. Innehållet 
i kursdagarna har bland annat varit kon-
flikthantering, styrelseledarutbildning och 
utbildning för ideella ledare. 

Vi var även detta år med på ledarkonfe-
rensen Global Leadership Summit som 
hölls i Göteborg och Malmö. Det är en le-
darkonferens där föreläsningar visas på en 
storbildskärm på estraden och sedan sker 
samtal och reflektion i mindre grupper 
där föreläsningen får landa i deltagarnas 
vardag. 

Tvärkyrklig barnledardag

Vi på Bilda älskar att få vara med och skapa 
kulturmöten av alla dess slag! I november 
bjöd vi in till en utbildningsdag för sön-
dagsskoleledare.  Ett gäng nyfikna ledare 
från frikyrkor, ortodoxa och katolska kyrkor 
möttes i Lund. 

De lyssnade på panelsamtal om varför det 
är viktigt att engagera sig som barnledare, 
delade erfarenheter från respektive kyrka och 
tog del av olika seminariepass. 

Gång på gång nämndes i samtalen under da-
gen hur mycket gemensamma nämnare som 
finns, trots härkomst från olika kyrkofamiljer. 

”Otroliga tala-
re, bra struktur 

och det bästa var 
definitivt att alla 
var från olika de-
lar av den krist-

na kyrkan”  

  Deltagare från ledardagen.
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Smågrupper är en viktig del av många församling-
ars liv. I dessa grupper möts man för att samtala om 
Gud, livet och tron. Vi hade planerat att genomföra 
en inspirationsdag för smågruppsledare under året. 
Men på grund av för få anmälningar så ställdes den 
in. Trots det så lever arbetet med smågrupper i många 
församlingar och våra verksamhetsutvecklare har på 
olika sätt stöttat det arbetet. Bildas ledarväska är ett 
bra redskap för smågruppsledare där de får tips om 
hur samtalet kan fördjupas i gruppen bland annat 
genom kortleken ”More than one story”. 

Alpha och DavidMedia 
Hur samtalar man om tro där några är tveksamma 
och undrande inför kristen tro medan andra har en 
tydlig tro? Alpha är ett koncept som vill skapa såda-
na tillfällen och möten. Deltagarna lyssnar till före-
drag om kristen tro. Sedan får man tillsammans i en 
mindre grupp samtala om det man hört i föredraget, 
har frågor om eller invändningar mot. Alla frågor får 
ställas och tillsammans så lär man sig mer om sig själv 
och kristen tro. Vi har under året genomfört många 
alpha-cirklar. Vårt bidrag är framför allt att stötta 
med studiematerial samt att erbjuda ledarutbildning-
ar i samtalsmetodik. 

Hur leder man lovsång i församlingen på ett bra sätt? 
Många församlingar har lovsångsteam som bidrar till 
församlingarnas musikliv och gudstjänstliv. David-
Media har ett abonnemang som är ett bra redskap för 
lovsångsteamen. Där ges inspiration och nytt material 
genom nya sånger att sjunga. Men det ges även red-
skap till reflektion till det ledaruppdrag man har när 
man leder musiken i församlingen. Bildas har under 
året stötta många lovsångstema med detta material.

Sommargårdar 
Det finns ett flertal sommargårdar inom vår regions 
geografiska område. Verksamheten på sommargår-
darna samlar ofta deltagare från ett stort geografiskt 
område och bjuder på ett fantastiskt rikt och varierat 
innehåll. ”Våra” gårdar är Vallersviksgården, Strand-
gården utanför Halmstad, Örkelljunga Strandhem, 

Bokmässan i BK

Samtidigt som Bokmässan pågick i Svenska 
Mässan i Göteborg så bjöd Bilda och Betle-
hemskyrkan in till intressanta och givande 
föreläsningar och mötesplatser. 

Varje kväll hade ett eget tema med inbjudna 
gäster. Vi fick bland annat möta författaren 
Jonna Bornemark i samtal med Erik Schuldt, 
och Joel Halldorf i samtal om ”Det omätbaras 
återkomst”. Under lördagskvällen då Britta 
Hermansson samtalade med Tomas Sjödin 
utifrån hans nya bok "Lita på att det ljusnar" 
var livsnervenvar påtaglig. Besökaren Therese 
Johansson beskriver besöket så här:

Nu har jag en 
känsla av sam-

hörighet i krop-
pen. Jag och 

mina bänkgran-
nar grät, liksom 
både Tomas och 

Britta. Jag kan 
relatera till hop-

pet om att det 
kan ljusna.
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Nimbuskyrkans sommarverksamhet, Mössebergsgår-
den, Örestrand samt Gullbrannagården. Det är många 
människor som bär med sig viktiga minnen från 
sommaren 2019. 

Gullbrannagården utanför Halm-
stad är en mötesplats där kultu-
rella uttryck och livstolkning står 
i centrum. Under året och med ett 
starkt fokus på sommarmånaderna 
arrangeras en rad kulturprogram 
där Bilda finns med som arrangör. 
I programmet finns något för alla 
åldrar och intressen. Sommarkur-
ser i akvarellmålning och skrivan-
de är populära arrangemang som 
återkommer år efter år.  

Under första helgen i juli förvand-
las Gullbrannagården till ett stort 
festivalområde då GullbrannaFes-
tivalen intar området. Det är fram-
förallt en musikfestival med flera 
scener och många band. Bildas 
bidrag är att bidra med dansakter 
samt att hålla ihop Bilda-scenen 
som är en lite mindre scen på festivalområdet. Bilda 
bidrog även med ”Brittas Vardagsrum” där Britta Her-
mansson samtalade med några av artisterna. Det är 
djupa samtal ofta om existentiella frågor där artisten 
får möjlighet att samtala om och dela tankar om sitt 
liv. 

Konferensen Aktiv Kyrka Hur kan kyrka och hjälpor-
ganisation tillsammans bygga ett bättre samhälle? Det var 
en fråga som avhandlades under konferensen. Med hjälp 
av Steve Chalke och Jill Rowe från den brittiska organisa-
tionen Oasis fick vi lära oss mer om teologin och praktiken 
bakom ”Kristus-centrerad samhällsförvandling”. Det var 
en mycket inspirerande dag som gav redskap till kyrkor att 
vara med och bidra till ett bättre samhälle. 

Kristen Feminism  Vi är också en av arrangörerna 

till konferensen ”En dag om kristen feminism” som 
är ett lokalt arrangemang i Majorna i Göteborg, men 
som drar över hundra personer från olika delar av lan-

det. En både utmanande och inspi-
rerande dag med olika konstformer 
och uttryck, samt mycket tid för 
samtal och reflektion.  

Bokmässan i Betlehemskyrkan 
För andra året i rad valde vi att 
satsa våra resurser på kringar-
rangemang till Bokmässan, istället 
för som tidigare seminarier och 
monter på själva mässan. Vi var 
medarrangör till Bokmässan i BK, 
med fokus på litteratur, kultur och 
existentiella frågor i Betlehems-
kyrkan.  Satsningen blir större för 
varje år, senast med välbesökta ar-
rangemang från tisdag till söndag.

Folkbildning i Katolska 
Kyrkan
Folkbildningen inom Katolska Kyr-
kan fortsätter att utvecklas. Sam-

arbetet med katolska församlingar 
innebär att samverka med många olika grupper inom 
samma församling. Det kan vara polska missionen, 
kaldeiska ungdomsgrupper, grupper från Filippinerna 
eller en församlingskör som alla ryms under samma 
tak. Mångfalden är stor och det är härligt. 

Nya grupper 
Satsningen på att nå nya grupper har fortsatt även 
detta år och vi är glada att de har valt att samarbeta 
med oss. Folkbildningen är en bra väg för att förstå 
det svenska samhället och hitta naturliga vägar in i 
samhället. Under året har vi bland annat startat ett 
samarbete med den afrikanska missionen i Göteborg 
som vi hoppas ska utvecklas framöver. Vi har även 
startat samarbete med Saint Lourdes som är en ka-
tolsk kvinnoförening i Trollhättan. 
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Körsång där livet kommer nära

Körsång för samman människor på ett speciellt sätt. Den bygger rela-
tioner -  en varm vänskap knyts. I våra sånger sjunger vi om kampen, 
glädjen och det trotsiga hoppet.  

Detta säger Kristina Andréen, som är körledare i Gospel Grove Company, 
en kör i Equmeniakyrkan i Vänersborg. Kören Gospel Grove Company 
står på tre ben; Gospelmusiken med berättelser om livet tillsammans 
med Gud, Andligheten och hur vi möts i bön, lovsång och bibeltexter och 
Diakoni där vi tar hand om varandra. Det finns kraft i sången, i rytmen, i 
glädjebudskapet. Den kraften får oss att dansa och klappa händer!

Jämställdhet i kyrkan 

Bildas verksamhetsutvecklare erbjöd under 
2019 våra medlemsorganisationer undervis-
ning och samtal kring temat “Jämställdhet i 
kyrkan”. 

Vi vill lyfta frågor om tjejers och killars, mäns 
och kvinnors, roll i församlingen och hur kyr-
kan kan verka för en mer jämställd miljö. 

Röster från konfirmatinsledare: 

”Det bästa med upplägget 
var ledarnas tydliga sätt att 

både ta över rummet och ändå 
respektera och göra gruppen 

delaktig. Det fanns en tydlighet 
i hela upplägget som är särskilt 

bra för de konfirmander som 
har behov av tydlig struktur. 
Samtidigt var det både roligt 

och tänkvärt.” 

   Konfimationsledare 
 

Forum för Kristen feminism

Deltagaren Signe är på konferensen för andra 
gången:

”Konferensen är viktig för att 
den lyfter en sida av kristen-
domen som det kanske inte 

pratas så mycket om, men som 
jag relaterar mer till än det som 

oftare hamnar i fokus. 
Jag ser fram emot att få nya in-
puts och nya tankar. Att få hjälp 

att se saker från olika håll” 
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Språkträning med gitarr

Under året har en grupp i Smögens Equmenia-
kyrka träffats regelbundet för att spela gitarr 
och träna svenska språket med nyanlända. En 
verksamhet som betyder mycket för alla in-
blandade. Året avslutades med fest och härlig 
gemenskap. 

En kreativ oas 

Vävning är ett sätt att må bra själsligt, att 
fokusera på en sak och stilla det som annars 
kanske fladdrar omkring i tanke och sinne.

Så säger en av vävkvinnorna i Bildas vävgrupp. 
En annan sägar  att vävning tillfredställer så 
många av hennes sinnen.

I Skene, Marks kommun, har det i över ett 
decennium dunkats i vävstolarna och skapats 
fantastiska vepor, mattor, dukar, filtar och 
mycket annat. Bilda har två fantastiskt duktiga 
och meriterade ledare som är kunniga och en-
gagerade. Det är mycket att tänka på, och en 
deltagarna berömmer ledarskapet och säger 
att ” ”när man blir helt krullig i hjärnan är det 
tur att vi har så skickliga och bra ledare” 

Samtaloteket 

Idén för Samtaloteket är att skapa ett forum 
där de existentiella frågorna får ta plats, och 
utforskas genom samtal. 

Initiativet kommer från en rad organisationer 
och kyrkor i Göteborg och har nu avverkat 
tre terminer. Mötesplatsen är alltid caféet 
Condeco på Västra Hamngatan i Göteborg. 
Kvällen hålls ihop av en moderator från en av 
arrangörsorganisationerna och kryddas av en 
kompetent talare inom terminstemat. Talaren 
får tre pass à 10 min att utveckla en tanke, 
som sedan följs av en stunds samtal i mindre 
grupper runt caféborden. Efter varje kväll 
finns möjlighet för vidare samtal i grupp om 
livsfrågor ur olika perspektiv. 
 
Våren 2019 gick under den övergripande 
rubriken ”Tvärsäkerhet och tvivel”. Religions-
historikern David Thurfjell satte igång våra 
tankar om varför vi ofta attraheras av perso-
ner som ger enkla svar och gör livet begripligt. 
Med forskaren Emma Frans fick vi klura på 
fake news och vi fick ta del av kulturjournalis-
ten Erik Schülds tankar om att hitta hem.  
Under hösten var temat ”Klimathopp”. Då 
fördes samtal om synen på naturen genom 
historien med teologen Andreas Norlanders 
hjälp, om klimatångest med psykologen Kali 
Andersson och samhällsförändring ur en 
historisk och samtida kontext med professorn 
i miljöhistoria Sverker Sörlin. 
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Kateketundervisning 
Katolska Kyrkan har en lång tradition av undervis-
ning i den kristna tron. Den som fungerar som lärare 
kallas för kateket. Numera är kateketen inte en lärare 
som står vid en kateder och undervisar utan mer av 
en samtalsledare som hjälper till med reflektion kring 
Kyrkans lära och tro. Det som sker i dessa grupper är 
god folkbildning. Det är en stor variation bland delta-
garna i dessa grupper. Det är barn, ungdomar, konfir-
mander, vuxna. En stor del av Bilda Sydvästs samver-
kan med katolska församlingar är kateket-grupper. 

Ledarutbildning och kurser 
Cirkelledarna är nyckelpersoner i all folkbildning 
och inom verksamheten i Katolska Kyrkan så kallas 
de ofta kateketer. För att utrusta och fortbilda dessa 
ledare erbjuder vi ledarkurser. Dessa sker i samverkan 
med Katolska Pedagogiska Nämnden (KPN) som är 
Katolska Kyrkans avdelning för ledarutveckling och 
framtagande av studiematerial. Under 2019 har vi 
tillsammans med KPN arrangerat ett flertal ledarut-
bildningar för att stärka och utrusta cirkelledarna.  
 

Mötesplatser 
Vi har under året arrangerat ett flertal mötesplatser 
i samverkan med lokala församlingar, Stockholms 
Katolska stift och i samverkan med mindre grupper. I 
Bilda brukar vi säga att ”ingen växer utan möten”. Det 
gäller både möten med de som tycker lika som jag, 
men även möten med de som tycker annorlunda.  

Ett fokusområde har varit för människor som lever i 
ett äktenskap. Vi har haft kurser inför äktenskapet, 
reflektionsdagar för äkta par och även haft familjere-
trätter. 

Vi har arrangerat träffar för specifika målgrupper 
såsom en weekend för kvinnor samt ett ungdomsläger 
för att stärka och inspirera ungdomar. 

Vi har haft en dag omkring apologetik där man fick 
samtala om hur man kan försvara tron med förnuf-
tet. Och vi har haft en kursdag med rubriken ”God in 
Creation” som berörde frågan om skapelsen och hur vi 
kan uppleva Gud i naturen.

Möte för gifta par

14 gifta par fick en helg i juni konkreta verktyg för att för-
bättra sin kommunikation med varandra.

Bilda var medarrangör till den helg som gick under temat 
“Möte för gifta par” på EFS-Gården i Åsljunga. Fokus låg på 
dialogens betydelse i nära relationer. Paren startade även en 
cirkel under hösten för att vidareutveckla sina färdigheter i en 
äktenskaplig dialog och med detta förbättra relationen med 
varandra.
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Tro och Ljus

Varje år arrangeras ett sommarläger för Tro 
och Ljus-grupper i Sverige, där deltagarna 
får vänskap, värme och gemenskap. 

Tro och Ljus är en kristen, ekumenisk, interna-
tionell rörelse för människor med intellektuella 
funktionshinder.  

I ”Tro och Ljus“ får de tillsammans med sina 
vänner, familj och assistenter mötas och 
utvecklas tillsammans. Här får de känslan av 
tillhörighet, kärlek och meningsfullhet. För 
i Tro och Ljus blir man accepterad som den 
man är. I år har vi hjälpt en grupp som heter 
Don Bosco-gruppen att bli en etablerad “Tro 
och Ljus-grupp" i Skåne. På lägret i år firade vi 
40 år av Tro och Ljus i Sverige.

Folkbildning i de ortodoxa kyrkorna 
Studieförbundet Bilda har under många är skapat ett 
stort förtroende hos de olika ortodoxa kyrkorna och 
är genom det en naturlig mötesplats för församlingar 
och präster.  

Studierådet 
Studierådet är ett nätverk initierat av Bilda Sydväst 
där kyrkoledare och kontaktpersoner från alla olika 
ortodoxa kyrkor ges möjlighet att träffas och samverka 
kring folkbildning. Det finns ett Studieråd i Göteborg 
och ett i Malmö. Studieråden är unika genom att orto-
doxa kyrkoledare träffas för att utveckla relationer och 
lära känna varandras kultur, traditioner samt anordna 
folkbildningsaktiviteter tillsammans med Bilda.  

Under året har det även skapats ett ungdomsstudieråd 
för att på ett speciellt sätt lyfta ungdomsfrågor i de 
ortodoxa kyrkorna. Ungdomsstudierådet arrangerade 
ett ungdomsläger under hösten som samlade ungdo-
mar från många olika ortodoxa traditioner och kyrkor. 
Det var en mycket uppskattad helg där deltagarna 
betonade att den stora behållningen var att träffa 
ungdomar från andra kulturer. 

Ortodox föreläsningsserie 
Ortodoxa föreläsningsserien utförs vid tillfällen där 
man förväntas större publik och där föreläsaren ofta 
är en känd föreläsare eller en biskop. Vid sådana 
tillfällen eller då en känd föreläsare eller en biskop 
besöker vår region bistår Bilda Sydväst särskilt med 
att hjälpa församlingar att arrangera en större före-
läsning på speciellt tema. Dessa föreläsningsserier är 
alltid mycket välbesökta, och ett tillfälle för många 
nya människor att få upp ögonen för församlingarnas 
samarbete med Studieförbundet Bilda.  

Interortodoxa konserter 
Bildas nionde interortodoxa julkonsert hölls den 
30 november i S:t Gabriels Syrisk-Ortodoxa Kyrka i 
Västra Frölunda. Vi hade återigen det större formatet 
av konsert med drygt 10 körer från olika ortodoxa 

traditioner som medverkade. Vi fick höra högstämd 
stämsång från den ryskortodoxa kören och trum-
ackompanjerade sånger från den etiopiskortodoxa kö-
ren. Konserten är unik i sitt slag som samlar så många 
ortodoxa körer från olika kulturer och länder, men 
som ändå hålls samman tack vare den ortodoxa tron. 

Detta år genomfördes även en interortodox konsert i 
Malmö. Den genomfördes under den ortodoxa påsk-
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helgen den 11 maj i den Makedonska Ortodoxa Kyrkan 
i Malmö. Det var första gången som en interortodox 
konsert arrangerades i Malmö och det gav verkligen 
mersmak. 

Scoutverksamhet 
Det finns en lång tradition av att ha scoutverksam-
het i flera av de ortodoxa församlingarna. Ortodox 
scoutverksamhet har två delar. Dels är det traditionell 
friluftsverksamhet, men sedan är även orkesterverk-
samhet en betydande del av scoutverksamheten. Det 
innebär att barnen både får lära sig om naturen och 
att de får lära sig att spela olika blåsinstrument samt 
trummor. 
Under året har scoutverksamheten inom de ortodoxa 

kyrkorna fortsatt att växa. Verksamheten i Borås har 
under 2019 fått större stabilitet genom att ledarna har 
utbildats och fått större kompetens att vara goda led-
are. Vi har även startat upp verksamhet i Skövde och i 
Halmstad har det planerats för en start av scoutverk-
samhet under 2020.  
Det är i nuläget endast syriskortodoxa församlingar 
som har startat scoutverksamhet men det finns även 
intresse hos andra ortodoxa församlingar att star-
ta. Scouting är en verksamhet som intresserar och 
samlar barn och ungdomar. Det är många ledare som 
engagerar sig för barnen så att de får möjlighet till en 
meningsfull fritid.

Firande av St Barbaras 
minne

I december ordnade kvinnogruppen St Lour-
des i Trollhättan ett firande till helgonet St 
Barbaras minne. 

Med lekar, teater, berättelser och dans um-
gicks barn och vuxna, samtidigt som barnen 
på ett pedagogiskt och lärorikt sätt fick min-
nas helgonens betydelse inom sin tradition, 
och lära känna varandra.

Många av barnen uttryckte att det var så 
roligt att få göra saker tillsammans och lära 
känna varandra bättre.
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”Interaktionen var fantastisk, säger Bildas verksam-
hetsutvecklare Helena, Vi försökte fördela grupperna 
mellan kön och tradition och de ville sitta kvar och 
samtala trots fritid, så jag var såå imponerad och tack-
sam över hur bra allt gick!” 

En av anledningarna till varför vi valde att arrangera 
lägret, fortsätter Helena, var för att ge möjlighet till 
unga, troende från olika ortodoxa kyrkotraditioner att 
mötas, lära känna varandra och samtala om sin tro. 
Då det tidigare aldrig arrangerats ett läger mellan 
olika ortodoxa kyrkofamiljern (ungdomarna kom från 
etiopiska, eritrianska, syrisk ortodoxa, koptiska, ser-
biska, rumäsnka och armeniska kyrkotradidioner),  

Ekumeniskt Ungdomsläger
I november deltog 34 ungdomar från 13 olika församlingar från 7 
olika kyrkotraditioner på ett läger Bilda arrangerade. Merparten av 
ungdomarna var nya för varandra. Återkommande i utvärderingen 
lyftes det upp att det var fint att få möta andra traditioner och lära 
känna dem bättre. 

 kändes det viktigt att få erbjuda en mötesplats för 
unga att samtala om sin tro och utmaningar man 
stöter på, på ett öppet sätt. 

Detta visade sig vara oerhört uppskattat! Ungdomar-
na uppskattade att få möta andra troende med en helt 
annan bakgrund. De fick en känsla av gemenskap och 
samhörighet som de aldrig tidigare känt. De band som 
knöts växer för var dag och att få en djupare inblick 
i de olika traditionerna gav dem nya perspektiv och 
inspiration. De fick dels fördjupa sig i sin egen kyrko-
tradition men även en större bild av den rikedom som 
finns hos andra ortodoxa, alltifrån ikonmålningar till 
kyrkomusiken. 
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Det var för nionde året i rad vi anordnade den 
Inter-ortodox julkonserten. Den hölls i S:t Gabriels 
Syrisk Ortodoxa kyrka i Frölunda. Genom 10 olika kö-
rer, från 8 olika kyrkotraditioner uppträdde 150 barn 
och vuxna med sin 2000-åriga kyrkomusik. 

I år kompletterade vi vår populära julkonsert med en 
interortodox påskkonsert. Och den blev lika uppskat-
tad. Den hölls i den vackra Makedoniska Ortodoxa 
kyrkan S:t Naum Ohridski i Malmö med körer från de 
ortodoxa kyrkorna i Skåne och Halland.

Inter-ortodoxa konserter
Den armeniske ortodoxa biskopen, som var på besök på julkonser-
ten, hade aldrig tidigare sett ett sådant samarbete och blev mycket 
imponerad och glad över att se så många olika ortodoxa kyrko-
traditioner delta på konserten och sjunga på sitt kyrkospråk.

Från utvärderingarna hördes följande röster: 

" Det var otroligt underbart" 

"Vi fick lära känna andra kulturer och olika traditio-
ner vilket var härligt, lärorikt och intressant!"

 ”Superfint och trevligt att dela kulturer, och att krist-
na från olika håll träffas och tar del av varandras 
musik.”
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Strax innan jul anordnades en nationell syriskortodox julkonferens för ungdomar. 95 ungdomar i olika åldrar fördjupade sig tillsammans i julens 
budskap.  ”Dessa två dagar har betytt mycket för mig. Tack för att jag fått träffa er andra ungdomar som brinner för kyrkan och fått lyssna på 
intressanta föreläsningar. Jag hoppas vi kan delta på detta snart igen.” Deltagare från konferensen.

Majoriteten av ung-
domarna var nyanlända 
från Syrien som genom 

konferensen fick möjlig-
het att träffa andra syrisk 

ortodoxa, svenskfödda 
ungdomar.  

Ett av projekten Bilda Sydväst startat under året berör 
socialt entreprenörskap inom Kyrka och Samhälle. Syftet 
med projektet är att utveckla kyrkans närvaro och delak-
tighet i samhällsutvecklingen.

Canet Hanna, verksamhetsutvecklare på Bilda, berättar att 
projektet vänder sig till seniorer, över 61 år, och syftar till 
att förebygga ofrivillig ensamhet och psykisk ohälsa hos 
äldre. Ytterligare ett syfte är att förebygga generationsklyf-
tor mellan äldre och yngre, en utmaning Canet försöker ta 
sig an genom att prata både med barnen och de äldre och 
hitta gemensamma utmaningar och behov.

Barnen, som först inte var så sugna på att ”hänga med de 

Ny Seniorverksamhet
äldre” blev inspirerade då Canet förklarade att de bland an-
nat genom att lära sina far/morföräldrar att använda digitala 
redskap kan få mormor att ringa dem och fråga hur de mår 
via facetime och skype. När barnen förstod att de kan lära 
sina äldre saker, och att det också innebär något positivt för 
dem, blev responsen stor, och barnen ville gärna komma och 
besöka gruppen. 

Det är en öppen verksamhet där man träffas en dag i veckan. 
Förutom att prata om livets olika stadier har studiecirklar 
inom bland annat matlagning och hantverk startats. Senio-
rerna själva bidrar med kunskap och planering.
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JERUSALEM FUNGERAR SOM en unik mötesplats 
och utsiktspunkt för svenskt folkbildningsarbete. Vi 
har sedan 1991 drivit Swedish Christian Study Centre 
(SCSC) i Jerusalem med fler än 1 000 årliga besökare. 
Vårt bildningsarbete sker genom studiecirklar och 
seminarier i Sverige och studieresor som arrangeras 
genom vårt studiecenter i Jerusalem. 

Jerusalem erbjuder en mångfald av perspektiv för stu-
dier och samtal här hemma såväl som vid studieresor 
till Israel och Palestina. Här möts historia och nutid, 
österlandet och västerlandet, det religiös och sekulära, 
det liberala och det fundamentalistiska. Här möts de 
tre Abrahamitiska religionerna, liksom två folk med 
historia och visioner kring samma land. Här tvingas 
man alltid att förhålla sig till ”den andre”. 

Genom studiecentret i Jerusalem har vi kontakt och 
relation med människor i samfund och organisatio-
ner, både religiösa och sekulära, som är engagerade 
för fred, försoning och dialog. 

Under 2019 genomförde vi 22 studieresor till Israel 
och Palestina, med sammanlagt 362 deltagare.  

Mellanöstern

Sydväst 2019
Bilda Sydväst har som vanligt haft ett stort enga-
gemang kring Mellanöstern och Israel-Palestina. 
Förutom en Mellanösternkontakt som det finns i varje 
region, har vi i Sydväst förmånen att ha en arbets-
grupp där alla som sitter med har lång erfarenhet från 
regionen. Detta skapar en bra möjlighet för ett brett 
engagemang och olika typer av resor och arrange-
mang. Alla resor börjar med en studiecirkel i Sverige 
där vi tillsammans lär oss om historia, religion och 
olika folkgrupper i Israel och Palestina. Vi lär oss 
om olika kyrkor i landet och de kristnas situation. Vi 
pratar folkrätt och det politiska läget. Vi läser böcker 
och artiklar, ser filmer och samtalar om denna region 
som berör så många på djupet. För många som deltar 
i våra resor blir detta en mycket stor upplevelse och 
många minnen att ta med hem och dela med nära och 
kära. Det är mycket intryck och många möten med 
människor och platser som berör. Bilda Sydväst har 
många mycket duktiga resepedagoger med lång erfa-
renhet av både folkbildning, studieresor till Israel och 
Palestina och kunskap om regionen.

Två olika resor
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Kvinnoresa från Göteborg

Efter föreberedelser i studiecirkelform reste 20 kvinnor 
från den syrisk Ortodoxa kyrkan S:t Gabriel i Göteborg 
till Israel Palestina på en kombinerad studie- och pil-
grimsresa som blev mycket uppskatad.

Reseprogrammet hade ett brett innehåll med bland annat 
möten med människor från olika religioner och besök hos 
olika organisationer som verkar för fred och försoning samt 
med det kristna ekumeniska samarbetet på plats. Gruppen 
reste runt i Jerusalem, Bethlehem, Galilén, Nasaret och Jaf-
fa. Man besökte Jesu dopplats i Jordanfloden och badade i 
Döda Havet. Ett betydelsefullt besök var S:t Markus Klost-
ret i Jerusalem och mötet med den nya syrisk ortodoxa 
biskopen Mor Gabriel Daho och munkarna i klostret.

Förutom heliga platser besökte gruppen bland annat Förin-
telsemuseet Yad Vashem, ett kvinnokoperativ i Nazaret
och Ephramskolan i Beit Jalla.

Förberedelserna inför våra resor är viktiga, och de 20 del-
tagarna träffades i studiecirkelform både innan och efter 
resan för förberedelser och utvärdering. Känslorna och 
intrycken var många. Deltagarna var nyfikna och intresse-
rade och på återträffen efter hemkomsten fick de fortsatt 
möjlighet att diskutera och reflekterade över alla intryck de 
fått med sig hem.

”Resan var en dröm för mig som har gått 
i uppfyllelse. När jag nuförtiden läser i 
Bibeln kan jag leva mig in i situationen 

eftersom jag har varit där och kan kopp-
la ihop platsen, känslan med berättelsen.
Jag är så tacksam över att ha gjort den 

resan särskilt med Bilda där jag fick möj-
ligheten att lära mig väldigt mycket, om 
möten med olika människor, platser och 
vi hade så kul i gruppen. Vi fick äta mid-

dag på olika restauranger och platser 
och fick lära känna olika kulturer. Jag 
har berättat om resan till mina barn, i 

min församling och till mina vänner. Jag 
kommer definitivt att resa igen till I/P 
och skulle gärna göra det tillsammans 

med Bilda”
             Resedeltagare

Lärarresa från Malmö

En av studieresorna Bilda Sydväst arrangerade under 
året var en resa för lärare från Komvux Malmö och Mal-
mö Universitet. Resan fokuserade lite extra på utbild-
nings- och skolsystem i Israel och Palestina.

Det fanns dock fortfarande mycket tid till att fördjupa sig i 
och uppleva de heliga platserna, olika geografiska områ-
den, möten med människor och lära sig mer om konflikten. 

Resan blev också ett tillfälle för lärarna från de olika skolor-
na att knyta närmare kontakter, något som uppskattades 
då Komvux tar emot VFU-studenter som universitetet 
skickar ut. 

Röster från lärarresan:

”Vi fick en oförglömlig vecka. En otrolig 
resa i tid och rum. Efter denna resa har 
många frågor av existentiell karaktär 
vaknat till liv i mina tankar. Jag kom-

mer inte att tycka att det är lättare att 
undervisa om dessa frågor efter att ha 
besökt "Det heliga landet" men jag tror 
att det är bra. Tankar måste utvecklas 
i takt med att livet och erfarenheterna 

förändras. Jag vill tacka alla som gjorde 
denna resa möjlig för oss. Tack till alla 

på Bilda.”

”En lyckad resa med många spirituella 
och lärorika möten.”

” Jag är väldigt nöjd. En fantastisk 
erfarenhet som jag inte skulle kunnat få 

på annat sätt”

Två olika resor
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Ledarutveckling

VI HAR OMKRING 14 500 aktiva cirkelledare i vår 
verksamhet. En av våra viktigaste uppgifter är att se 
till att alla dessa är trygga i sin roll. 

Under 2019 hade vi stort fokus på att hitta 
mötesplatser för våra ledare, för att 
samtala om pedagogiska meto-
der, nätverka och prata om 
ledarrollen. Detta är också 
ett tillfälle för ledaren att 
möta sin verksamhets-
utvecklare i Bilda för 
att få svar på frågor, 
uppdateringar eller 
föra fram behov och 
önskemål till den fort-
satta verksamheten.   

Det viktigaste vi har!
Ledarnas betydelse för oss i 
Bilda Sydväst kan inte under-
skattas – de är det viktigaste vi har! 
Det är de som uthålligt möter deltagarna 
i sina grupper och som i praktiken kan leva ut det 
folkbildningsuppdrag som staten har gett oss. De är 
värda all uppbackning, inspiration och kompetensut-
veckling!  

Förändringsarbete
Under 2019 har vi i Sydväst förändrat arbetet med 
ledarutvecklingen på flera sätt.  Vi har utformat en 
tydligare uppdragsbeskrivning och arbetet med det in-

terna ledarutvecklingsteamet har gjort att vi kan 
arbeta tydligare med mål och uppföljning 

än tidigare. 

Ny ledarväska lanserad
Under 2019 lanserade Bilda en 

ny ledarväska som används 
runt om i alla regioner. Den 
innehåller metoder som 
ska underlätta samtalet i 
gruppen, grupputvecklings- 
och kommunikationsöv-

ningar som passar bra för att 
stärka tilliten i en grupp. Mer 

information om ledarväskan och 
annan information till ledare finns 

på bilda.nu/cirkelledare 

Ledarnas 
betydelse för oss i 

Bilda kan inte 
underskattas . 

De är det viktigaste 
vi har!

Vad är din drivkraft att vara ledare?
Jag blir stimulerad av att förebereda mig och studera det 
vi ska prata om i gruppen. Senare i samtalet tycker jag att 
responsen från gruppen är så spännande! Jag känner ett 
anvar som ledare för att grupper som denna ska få fortsät-
ta. Det är så viktgit med mötesplatser.

Vad har Bilda gjort för dig?
Bilda har hjälpt mig med material. Jag har fått tips genom 
utskick och papper och jag vet att Bilda finns där och kan 
ge feedback då det behövs. Vi har en bra dialog och jag 
vet att jag alltid kan ringa. För mig känns det också bra att 
veta att jag finns med i ett större sammanhang.

Vad är din drivkraft att vara ledare?
Att på ett annat sätt få komma in i det svenska samhället 
samtidigt som jag får möjlighet att ge tillbaka till det sam-
hälle jag blivit en del av. Eftersom jag kommer från Kina, 
där vi inte har samma föreningsliv och folkbildningssystem 
som i Sverige, är det givande för mig att ta del av och lära 
mig mer om detta samtidigt som jag utvecklas och får 
möjligheten att träffa många olika slags människor.

Vad har Bilda gjort för dig?
Samarbetet med Bilda har varit väldigt fint. Kommunika-
tionen mellan oss är enkel och snabb. Bilda har hjälpt både 
mig och föreningen inte bara med marknadsföringen av 
våra kurser med mera. Men också med många olika prak-
tiska detaljer som de löst mycket smidigt och effektivt.

Cirkelledare i Bilda Cirkelledare i Bilda
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Cirkelledarutbildning

En av ledarutbildningarna Bilda Sydväst arrangerade 
under året hölls i den Koptisk-Ortodoxa kyrkan i Agnes-
berg en söndageftermiddag efter gudstjänstens slut. 

Det var närmre 70 deltagare, främst ledare från olika av 
Bildas ortodoxa och katolska medlemsorganisationer. Efter 
en gemensam måltid fick deltagarna korta föreläsningar 
varvat med tillfällen för interaktion i storgrupp såväl som i 
små grupper. Engagerade deltagare samt givande möten 
och kunskapsutbyten sammanfattar dagen.

”Jag är här för att utvecklas som ledare 
och jag har lärt mig jättemycket.” 

”Jag vill vara en bra förebild för andra 
och kunna påverka min omgivning posi-
tivt. Det är viktigt för mig för jag ser att 
vissa gör tvärtom. Det känner jag att jag 

får verktyg till här idag.” 

”Tycker det var väldigt inspirerande. 
Jag fick bra info om hur hantera kon-

flikt i grupper. Och om hur jag ska vara 
bestämd men rättvis och mänsklig som 

ledare.” 

”Vi har lyssnat på varandra. Ni har upp-
fyllt mina förväntningar och jag vill att ni 

ska skaffa mer kurser som vi kan ut-
nyttja i våra församlingar.” 

Jag är glad att 
jag fått höra olika 

perspektiv på 
ledarskap!

Cirkelledare i Bilda
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FÖR ATT ÖKA sin relevans i dagens samhälle och 
samordna förändringsresan startade Bilda ett digitalt 
utvecklingsprojekt under 2018 med extra resurser 
centralt och regionalt. Gruppen arbetar brett över hela 
verksamheten med att öka den digitala kunskapen och 
förmågan inom Bilda, samt för våra medlemsorganisa-
tioner, samarbetsparters, cirkelledare och deltagare.  

Folkbildningsverksamheten har försetts med digitala 
mötesplatser och verktyg som möjliggör trygga och 
nyfikna möten mellan människor. Under året ökade 
användningen av dessa verktyg i genomsnitt med cirka 
250 procent. Främst är det i videomöten, Learnify, 
Kulturkompis och We are voice som grupper möts, 
delar, lär och samskapar. 

Bildas arbetssätt och arbetsverktyg har effektiviserats 
och uppgraderats till Office 365 som möjliggör och 
förenklar kommunikation. I dag finns det till exempel 
drygt 300 grupper i Teams – en klar skillnad mot de 15 
grupper som var aktiva på det tidigare intranätet. 

Vi ser även digitala arbetssätt i högre utsträckning 
bland våra cirkelledare, exempelvis ökade antalet 
arrangemang som rapporterades digitalt med 
28 procent 2019. 

Från verksamheten syns en del spännande digitala 
initiativ, som streamade arrangemang, distanscirklar 
inom nya områden och att ”repa blandat”, det vill säga 
både fysiskt i lokalen och digitalt via video i realtid. 

Tillsammans med våra medlemsorganisationer och 
samverkansparter har vi tagit fram digitala material 
och koncept som på olika sätt bidrar till uppfyllandet 
av de globala målen för hållbar utveckling och Agenda 
2030. Lina och Linus, Vi och dom andra, Män för-
ändrar, Digitaljakten, Introduktionsutbildning, Våga 
prata om nätporr med unga är några exempel. Det 
digitala formatet bidrar även till att vi kan nå ut till och 
inkludera fler i samhället. 
 
Ett arbete för att göra det digitala utbudet mer lättill-
gängligt och synligt för våra målgrupper pågår. Ett 
resultat av det syns på bilda.nu/digitalt   

Digitala utvecklings-
projektet

Antal arrangemang som 
rapporterats digitalt har ökat 

med 28% under 2019

Under 2019 har Bildas 
utbud av digitala koncept 
och material dubblerats

100% 28%
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Ekonomi och administration
Under året låg fokus i ekonomiarbetet på att förbereda
nya rutiner för uppföljning och analys av verksam-
heten samt förändra processer inom redovisning och 
lönehantering. 

Under 2020 ska ett nytt ekonomisystem införas, vilket 
ger möjligheter till ökad integration med studieför-
bundens gemensamma verksamhetsrapporterings-
system Gustav.  Det administrativa arbetet inom hela 
Bilda kommer genom detta att underlättas.  

Ett flertal kompetensutvecklingsaktiviteter genom-
fördes under året inom ekonomi, administration och 
kvalitet.  För att stärka den interna kontrollen inom 
främst ekonomiområdet togs bland annat en särskild 
utbildning fram för förtroendevalda revisorer.  Den 
ekonomiska granskningen i samband med förbunds-
kansliets regionrevisioner har även utvecklats till att 
omfatta fler moment med ökad systematik.  

Utvecklingen av en ny webbaserad rapporteringstjänst 
skedde under 2019. Denna kommer att underlätta 
verksamhetsrapporteringen för cirkelledare, med-
lemsorganisationer, samverkansparter samt Bildas 
verksamhetsutvecklare. Under hösten och vintern del-
tog en stor del av Bildas personal i olika utbildningar 
i det nya rapporteringssystemet som fullt ut driftsätts 
under januari 2020.

HR  
HR arbetar med att utveckla och stötta i personal-
relaterade processer. Målet är en god och utvecklande 
arbetsmiljö och organisering, medarbetarskap och 
ledarskap som stöttar verksamhetens mål.  

Under året utvecklades introduktionen av nyanställda 
och många gemensamma tillfällen för kompetens-
utveckling och gemensamt lärande arrangerades. 

Under hösten anordnades Bildas personaldagar där 
220 anställda deltog. Målet med de fyra dagarna var 
att ge inspiration och erfarenhetsutbyte som leder till 

verksamhetsutveckling, stärkt gemenskap och förtyd-
ligande av organisationens identitet och gemensamma 
mål.  

Under året genomfördes en utbildningsdag om inklu-
dering, normer och diskriminering för alla anställda. 
Utbildningen är en del av Bildas arbete för att minska 
risken för diskriminering och arbeta för lika rättighe-
ter och möjligheter. Med samma syfte genomfördes 
även civilkurageutbildningar för anställda på flera 
platser i landet. Samtliga medarbetare deltog under 
året i utbildningar kopplat till införandet av Office 
365.  

I samband med regionala och nationella nätverksträf-
far inom våra profilområden kultur, samhälle och kyr-
ka skedde erfarenhetsutbyte och kompetenspåfyllnad. 

I linje med kompetensutvecklingsplaner genomför-
des BAS-utbildningar i form av Ny i Bilda samt och 
ekonomi- och kvalitetsutbildningar för nyanställda. 
Planen för individanpassad kompetensutveckling 
sker i de årliga medarbetarsamtalen och genomfördes 
löpande under året.  

Samverkansformer och anställningsvillkor justerades 
under 2019 för att passa dagen arbetssätt. 

Stödfunktioner

Antal anställda vid studieårets slut samt en 
jämförelse mellan studieåren 2019-2015

2019 2018 2017 2016 2015

Regioner
Förbundskansliet

255
38

254
37

255
35

247
35

226
33

Totalt 293 291 290 282 259

Summa 
heltidstjänster

246 245 240 240 220



40

Kommunikation 
Sedan 2017 pågår ett större förändringsarbete i syfte 
att anpassa kommunikationsarbetet till digitalisering-
ens möjligheter och att bättre stödja verksamhetsmå-
len. Som ett led i det arbetet lanserades i mars 2019 
en webbplats med ny plattform, struktur och design 
baserad på den grafiska profil som togs fram under 
2018. Med den nya webbplatsen har vi fått flera nya 
funktioner på plats, däribland möjligheten att om-
vandla ett arrangemang som är publicerat på bilda.nu 
till en affisch. 

Som ett led i att tillgängliggöra information om Bildas 
verksamhet är webbplatsen bilda.nu anpassad enligt 
standarden WCAG 2.0 nivå AA. Det pågår ett arbete 
sedan våren 2019 med att se över alla texter för att de 
ska vara lättlästa. Vi använder läsbarhetsindex som 
vägledning. Alla webbtexter är skrivna på svenska, 
men möjligheten att översätta webbplatsen till andra 
språk kan ske med hjälp av en Google Translate-funktion. 

I samband med övergången till Office 365 lanserades 
ett nytt intranät, med mycket nytt innehåll som också 
är bättre webbanpassat än tidigare. Stort fokus ligger 
på att via intranätet ge möjlighet att snabbt hitta den 
information man söker och många möjligheter till ny 
kunskap för olika roller. 

I början av året genomfördes en utvärdering av stra-
tegin för digital kommunikation med fokus på sociala 
medier. Utifrån den har ett antal förbättringsaktivite-
ter genomförts liksom fortbildning och kunskapsutby-
te för Bildas kommunikatörer kring social medie-an-
vändning och -annonsering, strategiskt PR-arbete och 
filmproduktion. 

IT 
Under senvåren 2019 gick Bilda över till Office 
365. Innan dess saknade Bildas medarbetare möj-
ligheter att dela dokument och kommunicera över 
regiongränserna, förutom via e-post. Bilda hade en 
ålderstigen dator- och mobilpark, vilket försvårade 
användning av IT-system och telefoniappar. Genom 

införandet av Office 365 har vi fått ett enklare sätt att 
kommunicera över regiongränserna och dela infor-
mation med varandra. Antalet aktiva samtalsgrupper 
är 322 team jämfört med 15 grupper på det tidigare 
intranätet. Det är också betydligt enklare att bjuda in ex-
terna gäster att delta i team eller att dela filer med dem.   

Efter implementationen görs regelbundna analyser av 
användningen. Vi har exempelvis minskat e-posttra-
fiken med 33 procent jämfört med före övergången. 
Vi har även kunnat minska våra lagringskostnader 
för filer på filservrar.  Bilda är geografiskt spritt på 
35 kontor runt om i Sverige, vilket innebär mycket 
resande. Med Teams istället för Skype for Business 
har kvaliteten på videomöten förbättrats avsevärt. 
Resekostnaderna har gått ner med 12 procent sedan 
införandet i juni 2019. 

I samband med Office 365 gjordes investeringar i ny 
hårdvara och vi tog MDM-system i drift, vilket ökar 
möjligheterna att erbjuda alla användare uppdatera-
de appar, genvägar et cetera till mobilerna. Överlag 
upplevs plattformen mer modern och möjligheterna 
att använda nya verktyg har lett till att användarna 
utforskar och lär tillsammans.  

107 622
chattmeddelanden har skickats på Teams

322
aktiva grupper finns idag på Teams
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Kvalitetsarbete 
Ett systematiskt kvalitetsarbete bidrar till att skapa en 
kultur av transparens och ansvarighet. När verksam-
hetens styrning och kontroll tydliggörs och synliggörs, 
skapar det trygghet för både personal och ledning. 

Bilda har ett helhetsperspektiv på kvalitetsarbete. 
Bildas systematiska kvalitetsarbete handlar i grunden 
om att säkerställa att verksamheten genomförs enligt 
gällande regelverk och är i linje med statens folkbild-
ningspolitiska 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. Det 
systematiska kvalitetsarbetet ska avspegla alla nivåer 
och innefattar såväl administration som verksamhets-
former och innehåll. 

Bildas systematiska internkontroll genomförs bland 
annat inom ramen för tre kvalitetsprocesser; syste-
matisk internkontroll regionnivå, systematisk intern-
kontroll förbundskansli och fördjupad granskning 
(särskild internkontroll). Varje process resulterar i 
riskanalyser och en rad olika systematiska kontrollak-
tiviteter och åtgärder.  

Förbundskansliet har det huvudsakliga ansvaret för 
att kvalitetssäkra all den verksamhet som rapporteras 
för statsbidrag. Bildas internkontrollteam redovisar 
årligen genomförandet och resultatet av bland annat 
granskningar, rimlighetsbedömningar och justeringar 
av den statsbidragsberättigade verksamheten till Folk-
bildningsrådet. Förbundskansliet arbetar även med 
riskanalys och åtgärdsarbete på olika nivåer inom 
Bilda och säkerställer att lärdomar, nya rutiner och 
instruktioner sprids i organisationen. 

Kvalitetsarbete på regionnivå handlar bland annat 
om att kvalitetssäkra verksamhetsstyrningen genom 
att exempelvis skapa rutiner för rapportering, fördela 
ansvar, genomföra riskanalyser och arbeta med hand-
lings- och åtgärdsplaner. Kansliet stöder regionernas 
arbete genom instruktioner, mallar och lathundar.  

Under 2019 genomfördes en fördjupad granskning 
av folkbildningsverksamheten i tre av Bildas sex 
regioner. Den fördjupade granskningen syftade till 
att granska om den inrapporterade verksamheten 
genomförts enligt anvisningar och krav, följa upp 
regionens arbete med internkontroll, granska särskilt 
riskfyllda verksamhetsområden och stödja regionens 
utvecklingsarbete inom internkontroll. Totalt gran-
skades verksamhet motsvarande 107 000 timmar, 
vilket motsvarar 8,5 procent av all inrapporterad 
verksamhet 2018.  

Under 2019 fortsatte arbetat med att utveckla Bildas 
modell för deltagarundersökningar. Från och med 
2019 görs enkätundersökningarna anonymt och web-
baserat för att öka reliabiliteten. Deltagarenkäten ut-
görs av frågor som ställs till deltagare angående deras 
upplevda lärande, deltagande, egenmakt, menings-
skapande och engagemang kopplar till folkbildnings-
politikens fyra syften och Bildas kärnvärden Frizon, 
Perspektiv och Samspel.  

Bilda arbetar kontinuerligt med att förbättra sitt 
kvalitetsarbete. Under 2019 genomfördes exempelvis 
följande utvecklingsarbete: 

• Rutiner för hantering av kvalitetsfrågor utveckla-
des vidare i form av formalisering av internkon-
trollfunktioner på förbundskansliet.  

• Utveckling av genomförande av den särskilda 
internkontrollen (fördjupad granskning). 

• Övergång till digitala verktyg, såsom e-listor, som 
underlättar uppstart och rapportering av folkbild-
ningsverksamheten för ledare och verksamhetsut-
vecklare.  

• Ett utvecklingsprojekt för att kartlägga och effek-
tivisera Bildas arrangemangsflöden inom studie-
cirklar och kulturprogram.

• Anvisningar för en ökad egenkontroll gällande 
verksamheten (exempelvis, rimlighet/uppfyllan-
de av regelverk) inom regionerna har även tagits 
fram och kommer under 2020 att bli ett obligato-
riskt moment i det årliga internkontrollarbetet. 
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Projektstödsfunktionen 
Bildas projektverksamhet har vuxit under de senaste 
åren och blir en allt viktigare del av verksamheten. 
Den centrala projektstödsfunktionens syfte är att 
stödja regionerna att bereda, följa upp och utvärdera 
projekt genom att tillhandahålla projektmallar och 
verktyg och bygga projektkompetens inom Bilda ge-
nom rådgivning och utbildning. Under 2019 förstärkte 
förbundskansliet sitt projektstödsarbete för att möta 
upp de ökade behoven av stöd.     

 

Resultat deltagarenkät

0

1

2

3

4

5

4,45

3,99
3,76

4,36

3,15

Meningsskapande
Engagemang

Sammanställningar deltagarundersökningar
SKALA 1–5. FEM ÄR HÖGST VÄRDE.

Lärande
Egenmakt

Delaktighet
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Bilda Sydväst 
Bilda Sydväst omfattar Hallands län, Skåne län och 
Västra Götalands län. Regionkontoret är beläget i 
Göteborg. Lokalkontor har under året funnits i Borås, 
Grästorp, Malmö och Skövde samt projektarbetsplat-
ser i Kristianstad. 

Styrelsen 
Regionstyrelsen för Studieförbundet Bilda Sydväst har 
under året haft 5 sammanträden. Styrelsen har varit 
representerad vid länsbildningsförbundens årsmöten. 

Styrelsen har under året haft följande sammansätt-
ning: 

Anders Svensson, Kållered, ordförande 
Anders Roos, Malmö, v. ordförande 
Lena Jaremo, Halmstad, kassör 

Övriga ledamöter: 
Alice Margareta Cooper, Gråbo 
Katrin Hakopian, Lindome 
Braco Kalajdzic, Halmstad 
Nina Palm, Malmö 
Ehab Rafael, Limhamn 
Evert Saffo, Trollhättan 

Suppleanter: 
Ann Jeanette Ekberg Söndbö, Lund (tom augusti) 
Emil Mattsson, Göteborg 

Styrelsens AU har bestått av Anders Svensson, Anders 
Roos och Nina Palm 

Regionchef Maria Rödholm har varit adjungerad till 
styrelsen och även varit styrelsens sekreterare. Anders 
Karlsson har varit adjungerad som personalrepresen-
tant. 

Valberedning: 
Valberedningens ordförande har varit Ingemar 
Nordieng, Kungsbacka. Valberedningens övriga del-
tagare har varit Ulla Brattö, Tomislav Colic, Christer 

Hedegärd och Ingemar Strindö. 

Revisorer 
Ordinarie: 
Olov Ånskog, förtroendevald revisor 
Ragnar Santesson, Winthers revisionsbyrå, auktorise-
rad revisor
Revisorssuppleanter: 
Inga-Maj Sandberg, förtroendevald revisor 
Lena Isik, Winthers revisionsbyrå, auktoriserad revi-
sor 

Personal 
31 december 2019 hade Bilda Sydväst 43 personer 
anställda på hel- eller deltid, varav 4 personer var 
tjänstlediga. Detta innebar 34,5 heltidstjänster. 

Regionchef: Maria Rödholm 
Enhetschefer: Karin Hallin, Ivar Hedén-Judt, Peter 
Ljungqvist 

Länsbildningsförbund 
Studieförbundet Bilda Sydväst har varit representerat 
i följande länsbildningsförbund: 

Västra Götalands bildningsförbund 
Maria Rödholm 
Karin Hallin 

Hallands bildningsförbund 
Peter Ljunqvist 

Skånes studieförbund i samverkan 
Ivar Hedén-Judt 

Delregionala Folkbildningsamråd (DFS) och Lokala 
folkbildningsråd (LFR) 

Studieförbundet Bilda Sydväst har varit representerat 
inom DFS och LFR i kommuner där sådana finns och 
vi har verksamhet.

Regionfakta
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Verksamhetsstatistik

Verksamhetsvolym (Asylverksamhet ej inräknat)

Verksamhetsform
   Antal arrangemang Antal unika deltagare    Antal studietimmar

2018 2019 2018 2019 2018 2019

Studiecirklar 2 885 2 430 10 866 9 588 118 228 95 936

Annan folkbildningsverksamhet 1 445 1 297 14 835 12 922 30 647 25 712

Kulturprogram* 5 884 5 448 - - 52 956 49 032

Totalt 10 214 9 175 25 701 22 510 201 831 170 680

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

Studiecirklar
      Antal studietimmar 2018
      Antal studietimmar 2019

Annan folkbildningsverksamhet
      Antal studietimmar 2018
      Antal studietimmar 2019

Kulturprogram
      Antal arrangemang 2018
      Antal arrangemang 2019
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Riktade insatser 2019

Verksamhetsform    Antal arrangemang Antal unika deltagare    Antal studietimmar

Svenska från dag 1 6 23 204

Vardagssvenska 5 27 247

Uppsökande och motiverande insatser 0 0 0

Totalt 11 50 451
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Verksamhet medlemsorganisationer, samverkande organisationer, fria grupper och egen regi

Organisation
   Antal arrangemang Antal deltagare    Antal studietimmar*

2018 2019 2018 2019 2018 2019

Medlemsorganisationer 7 149 6 612 348 383 298 378 121 882 107 531

  Därav Frikyrkor 3 904 3 418 210 411 157 152 56 430 48 932

  Därav Ortodoxa kyrkor 2 434 2 562 115 863 124 089 53 379 49 356

  Därav Katolska kyrkan 521 364 9 882 5 905 9 130 6 478

  Därav Ekumeniska organisationer 290 268 12 227 11 232 2 943 2 765

Samverkande organisationer 2 368 269 66 295 7 965 50 673 5 832

  Därav kulturföreningar 674 38 28 147 1 551 17 646 2 036

  Därav kyrkliga organisationer 338 185 11 837 5 558 7 344 3 187

  Därav övriga 1 356 46 26 311 856 25 683 609

Fria grupper** 247 1 224 12 157 34 694 6 104 25 938

  Därav kulturgrupper 231 787 11 222 25 383 5 910 18 481

  Därav övriga 16 437 935 9 311 194 7 457

Verksamhet i egen regi 450 1 070 12 497 28 965 23 172 31 379

Totalt 10 214 9 175 439 332 370 002 201 831 170 680

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

13-24 år
>65 

Könsfördelning 
cirklar och annan 
folkbildning 2019

     Män        Kvinnor

Åldersfördelning 
cirklar och annan
folkbildning 2019

<13 år
25-65 år

Ämnesfördelning 
cirklar och annan 
folkbildning 2019

Musikverksamhet

Folkhälsa

Religion

Hantverk

Kör

Samhälle

Övrigt***

*** Övriga ämnen: 
pedagogik, hållbart liv 
och språk och litteratur

68%

32%

27%

36%

23%

14%

8%
3%

7%

10%

14%

24%

34%
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Verksamhet fördelad på län och kommuner

Hallands län

    Antal arrangemang Antal deltagare Antal studietimmar

2018 2019 2018 2019 2018 2019

Falkenberg

  Studiecirklar 4 5 18 22 92 104

  Annan folkbildningsverksamhet 5 3 23 23 56 58

  Kulturprogram 4 9 224 224 36 81

Summa 13 17 265 269 184 243

Halmstad

  Studiecirklar 117 104 720 678 4 695 4 329

  Annan folkbildningsverksamhet 37 54 641 682 1 053 1 207

  Kulturprogram 255 262 46 471 43 555 2 295 2 358

Summa 409 420 47 832 44 915 8 043 7 894

Hylte

  Studiecirklar 0 0 0 0 0 0

  Annan folkbildningsverksamhet 0 0 0 0 0 0

  Kulturprogram 0 0 0 0 0 0

Summa 0 0 0 0 0 0

Kungsbacka

  Studiecirklar 2 0 15 0 26 0

  Annan folkbildningsverksamhet 2 3 53 79 51 66

  Kulturprogram 66 85 3 739 5 140 594 765

Summa 70 88 3 807 5 219 671 831

Laholm

  Studiecirklar 17 22 152 179 589 676

  Annan folkbildningsverksamhet 5 3 59 38 48 33

  Kulturprogram  157 119 3 460 2 269 1 413 1 071

Summa 179 144 3 671 2 486 2 050 1 780

Varberg

  Studiecirklar 17 21 139 159 378 375

  Annan folkbildningsverksamhet 10 13 92 172 114 176

  Kulturprogram 83 113 2 944 3 090 747 1 017

Summa 110 147 3 175 3 421 1 239 1 568

Summa Hallands län 781 816 58 750 56 310 12 187 12 316
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Skåne län
    Antal arrangemang Antal deltagare Antal studietimmar

2018 2019 2018 2019 2018 2019

Bjuv

  Studiecirklar 4 4 28 30 97 103

  Annan folkbildningsverksamhet 0 0 0 0 0 0

  Kulturprogram 14 17 286 297 126 153

Summa 18 21 314 327 223 256

Bromölla

  Studiecirklar 6 6 53 51 153 156

  Annan folkbildningsverksamhet 0 0 0 0 0 0

  Kulturprogram 2 3 107 151 18 27

Summa 8 9 160 202 171 183

Burlöv

  Studiecirklar 0 0 0 0 0 0

  Annan folkbildningsverksamhet 0 0 0 0 0 0

  Kulturprogram 0 0 0 0 0 0

Summa 0 0 0 0 0 0

Båstad

  Studiecirklar 0 0 0 0 0 0

  Annan folkbildningsverksamhet 0 0 0 0 0 0

  Kulturprogram 0 0 0 0 0 0

Summa 0 0 0 0 0 0

Eslöv

  Studiecirklar 0 3 0 19 0 114

  Annan folkbildningsverksamhet 7 5 77 52 12 15

  Kulturprogram 7 14 678 431 63 126

Summa 14 22 755 502 75 255

Helsingborg

  Studiecirklar 54 61 304 445 1 924 2 368

  Annan folkbildningsverksamhet 51 37 925 744 845 538

  Kulturprogram 179 138 4 520 3 932 1 611 1 242

Summa 284 236 5 749 5 121 4 380 4 148

Hässleholm

  Studiecirklar 51 27 394 199 1 256 840

  Annan folkbildningsverksamhet 26 25 492 440 436 309

  Kulturprogram 40 42 2 561 2 794 360 378

Summa 117 94 3 447 3 433 2 052 1 527



48

Skåne län
    Antal arrangemang Antal deltagare Antal studietimmar

2018 2019 2018 2019 2018 2019

Höganäs

  Studiecirklar 1 0 5 0 12 0

  Annan folkbildningsverksamhet 0 0 0 0 0 0

  Kulturprogram 11 9 481 378 99 81

Summa 12 9 486 378 111 81

Hörby

  Studiecirklar 0 0 0 0 0 0

  Annan folkbildningsverksamhet 0 0 0 0 0 0

  Kulturprogram 0 0 0 0 0 0

Summa 0 0 0 0 0 0

Höör

  Studiecirklar 9 7 59 35 148 117

  Annan folkbildningsverksamhet 5 6 124 78 141 136

  Kulturprogram 16 15 524 539 144 135

Summa 30 28 707 652 433 388

Klippan

  Studiecirklar 4 6 23 26 78 85

  Annan folkbildningsverksamhet 3 1 22 11 46 8

  Kulturprogram 2 6 250 188 18 54

Summa 9 13 295 225 142 147

Kristianstad

  Studiecirklar 10 15 84 167 315 505

  Annan folkbildningsverksamhet 41 32 436 447 361 382

  Kulturprogram 34 22 2 212 2 151 306 198

Summa 85 69 2 732 2 765 982 1 085

Kävlinge

  Studiecirklar 6 4 42 34 158 122

  Annan folkbildningsverksamhet 1 1 22 19 38 32

  Kulturprogram 0 0 0 0 0 0

Summa 7 5 64 53 196 154

Landskrona

  Studiecirklar 27 23 199 155 1 198 937

  Annan folkbildningsverksamhet 3 5 38 55 31 50

  Kulturprogram 0 0 0 0 0 0

Summa 30 28 237 210 1 229 987
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Skåne län
    Antal arrangemang Antal deltagare Antal studietimmar

2018 2019 2018 2019 2018 2019

Lomma

  Studiecirklar 15 15 114 119 311 338

  Annan folkbildningsverksamhet 1 0 6 0 13 0

  Kulturprogram 174 240 2 237 2 986 1 566 2 160

Summa 190 255 2 357 3 105 1 890 2 498

Lund

  Studiecirklar 40 24 292 169 1 660 971

  Annan folkbildningsverksamhet 43 37 844 784 1 140 805

  Kulturprogram 201 112 7 561 3 279 1 809 1 008

Summa 284 173 8 697 4 232 4 609 2 784

Malmö

  Studiecirklar 342 307 2 006 2 146 21 120 18 992

  Annan folkbildningsverksamhet 162 163 2 521 2 386 3 176 2 622

  Kulturprogram 321 344 25 849 32 080 2 889 3 096

Summa 825 814 30 376 36 612 27 185 24 710

Osby

  Studiecirklar 6 4 60 39 155 101

  Annan folkbildningsverksamhet 2 3 115 138 40 46

  Kulturprogram 24 0 693 0 216 0

Summa 32 7 868 177 411 147

Perstorp

  Studiecirklar 0 0 0 0 0 0

  Annan folkbildningsverksamhet 0 0 0 0 0 0

  Kulturprogram 0 0 0 0 0 0

Summa 0 0 0 0 0 0

Simrishamn

  Studiecirklar 21 20 162 141 492 538

  Annan folkbildningsverksamhet 7 11 101 164 113 115

  Kulturprogram 13 18 825 1 239 117 162

Summa 41 49 1 088 1 544 722 815

Sjöbo

  Studiecirklar 0 0 0 0 0 0

  Annan folkbildningsverksamhet 0 0 0 0 0 0

  Kulturprogram 0 0 0 0 0 0

Summa 0 0 0 0 0 0
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Skåne län
    Antal arrangemang Antal deltagare Antal studietimmar

2018 2019 2018 2019 2018 2019

Skurup

  Studiecirklar 3 4 21 41 104 149

  Annan folkbildningsverksamhet 0 0 0 0 0 0

  Kulturprogram 0 0 0 0 0 0

Summa 3 4 21 41 104 149

Staffanstorp

  Studiecirklar 0 0 0 0 0 0

  Annan folkbildningsverksamhet 0 0 0 0 0 0

  Kulturprogram 0 0 0 0 0 0

Summa 0 0 0 0 0 0

Svalöv

  Studiecirklar 0 0 0 0 0 0

  Annan folkbildningsverksamhet 0 0 0 0 0 0

  Kulturprogram 0 0 0 0 0 0

Summa 0 0 0 0 0 0

Svedala

  Studiecirklar 0 0 0 0 0 0

  Annan folkbildningsverksamhet 0 0 0 0 0 0

  Kulturprogram 0 0 0 0 0 0

Summa 0 0 0 0 0 0

Tomelilla

  Studiecirklar 10 2 92 18 438 74

  Annan folkbildningsverksamhet 1 0 15 0 6 0

  Kulturprogram 0 0 0 0 0 0

Summa 11 2 107 18 444 74

Trelleborg

  Studiecirklar 14 13 125 134 309 309

  Annan folkbildningsverksamhet 5 3 90 56 123 44

  Kulturprogram 31 18 1 344 813 279 162

Summa 50 34 1 559 1 003 711 515

Vellinge

  Studiecirklar 5 3 58 33 138 88

  Annan folkbildningsverksamhet 0 1 0 20 0 39

  Kulturprogram 15 17 363 479 135 153

Summa 20 21 421 532 273 280
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Skåne län
    Antal arrangemang Antal deltagare Antal studietimmar

2018 2019 2018 2019 2018 2019

Ystad

  Studiecirklar 10 11 91 105 277 309

  Annan folkbildningsverksamhet 10 6 100 71 188 131

  Kulturprogram 36 44 1 488 1 455 324 396

Summa 56 61 1 679 1 631 789 836

Åstorp

  Studiecirklar 0 0 0 0 0 0

  Annan folkbildningsverksamhet 0 0 0 0 0 0

  Kulturprogram 0 0 0 0 0 0

Summa 0 0 0 0 0 0

Ängelholm

  Studiecirklar 26 37 171 247 534 1 078

  Annan folkbildningsverksamhet 34 34 320 301 614 472

  Kulturprogram 109 118 2 128 1 868 981 1 062

Summa 169 189 2 619 2 416 2 129 2 612

Örkelljunga

  Studiecirklar 1 0 12 0 14 0

  Annan folkbildningsverksamhet 14 8 380 230 453 160

  Kulturprogram 13 2 798 127 117 18

Summa 28 10 1 190 357 584 178

Östra Göinge

  Studiecirklar 6 6 42 42 355 222

  Annan folkbildningsverksamhet 8 8 186 194 304 300

  Kulturprogram 27 51 4 135 16 840 243 459

Summa 41 65 4 363 17 076 902 981

Summa Skåne län 2 364 2 218 70 291 82 612 50 747 45 790

Västra Götalands län

Ale

  Studiecirklar 20 16 190 172 574 514

  Annan folkbildningsverksamhet 35 29 447 324 1 161 763

  Kulturprogram 81 77 2 878 2 945 729 693

Summa 136 122 3 515 3 441 2 464 1 970

Alingsås

  Studiecirklar 90 59 885 568 3 277 1 947

  Annan folkbildningsverksamhet 39 26 987 683 1 120 641

  Kulturprogram 160 112 8 989 5 636 1 440 1 008

Summa 289 197 10 861 6 887 5 837 3 596
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Västra Götalands län
    Antal arrangemang Antal deltagare Antal studietimmar

2018 2019 2018 2019 2018 2019

Bengtsfors

  Studiecirklar 19 17 212 167 603 587

  Annan folkbildningsverksamhet 4 4 35 36 31 35

  Kulturprogram 8 19 124 1 137 72 171

Summa 31 40 371 1 340 706 793

Bollebygd

  Studiecirklar 0 0 0 0 0 0

  Annan folkbildningsverksamhet 0 0 0 0 0 0

  Kulturprogram 0 0 0 0 0 0

Summa 0 0 0 0 0 0

Borås

  Studiecirklar 97 111 835 957 3 633 4 130

  Annan folkbildningsverksamhet 55 79 897 983 1 204 2 243

  Kulturprogram 274 350 11 072 19 962 2 466 3 150

Summa 426 540 12 804 21 902 7 303 9 523

Dals-Ed

  Studiecirklar 2 1 17 8 33 15

  Annan folkbildningsverksamhet 0 0 0 0 0 0

  Kulturprogram 0 0 0 0 0 0

Summa 2 1 17 8 33 15

Essunga

  Studiecirklar 8 11 59 90 146 230

  Annan folkbildningsverksamhet 1 3 7 31 14 32

  Kulturprogram 19 19 1 014 960 171 171

Summa 28 33 1 080 1 081 331 433

Falköping

  Studiecirklar 27 11 230 111 736 313

  Annan folkbildningsverksamhet 14 10 260 182 378 315

  Kulturprogram 136 112 8 626 6 735 1 224 1 008

Summa 177 133 9 116 7 028 2 338 1 636

Färgelanda

  Studiecirklar 0 0 0 0 0 0

  Annan folkbildningsverksamhet 0 0 0 0 0 0

  Kulturprogram 0 0 0 0 0 0

Summa 0 0 0 0 0 0
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Västra Götalands län
    Antal arrangemang Antal deltagare Antal studietimmar

2018 2019 2018 2019 2018 2019

Grästorp

  Studiecirklar 0 0 0 0 0 0

  Annan folkbildningsverksamhet 0 0 0 0 0 0

  Kulturprogram 1 0 24 0 9 0

Summa 1 0 24 0 9 0

Gullspång

  Studiecirklar 2 1 14 9 34 16

  Annan folkbildningsverksamhet 2 3 31 47 16 26

  Kulturprogram 11 25 431 769 99 225

Summa 15 29 476 825 149 267

Göteborg

  Studiecirklar 1 064 842 7 251 5 619 48 299 35 291

  Annan folkbildningsverksamhet 484 399 9 573 8 424 10 003 7 919

  Kulturprogram 2 032 1 705 143 981 79 395 18 288 15 345

Summa 3 580 2 946 160 805 93 438 76 590 58 555

Götene

  Studiecirklar 3 3 22 16 81 57

  Annan folkbildningsverksamhet 2 10 11 116 15 115

  Kulturprogram 24 8 394 816 216 72

Summa 29 21 427 948 312 244

Herrljunga

  Studiecirklar 8 9 85 77 266 248

  Annan folkbildningsverksamhet 11 9 191 132 236 206

  Kulturprogram 2 0 177 0 18 0

Summa 21 18 453 209 520 454

Hjo

  Studiecirklar 10 9 103 98 162 145

  Annan folkbildningsverksamhet 2 2 42 20 15 14

  Kulturprogram 3 7 465 923 27 63

Summa 15 18 610 1 041 204 222

Härryda

  Studiecirklar 9 8 66 59 351 311

  Annan folkbildningsverksamhet 5 3 101 31 143 97

  Kulturprogram 19 18 494 599 171 162

Summa 33 29 661 689 665 570
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Västra Götalands län
    Antal arrangemang Antal deltagare Antal studietimmar

2018 2019 2018 2019 2018 2019

Karlsborg

  Studiecirklar 10 3 96 49 491 149

  Annan folkbildningsverksamhet 1 0 10 0 60 0

  Kulturprogram 0 3 0 170 0 27

Summa 11 6 106 219 551 176

Kungälv

  Studiecirklar 71 64 725 649 2 032 1 839

  Annan folkbildningsverksamhet 12 12 177 184 163 161

  Kulturprogram 108 110 4 186 4 511 972 990

Summa 191 186 5 088 5 344 3 167 2 990

Lerum

  Studiecirklar 97 57 932 535 2 951 1 756

  Annan folkbildningsverksamhet 39 24 630 440 776 540

  Kulturprogram 141 120 5 146 4 568 1 269 1 080

Summa 277 201 6 708 5 543 4 996 3 376

Lidköping

  Studiecirklar 12 6 145 84 449 229

  Annan folkbildningsverksamhet 15 12 354 255 430 246

  Kulturprogram 24 18 3 858 980 216 162

Summa 51 36 4 357 1 319 1 095 637

Lilla Edet

  Studiecirklar 3 1 33 10 66 18

  Annan folkbildningsverksamhet 9 11 73 104 122 138

  Kulturprogram 1 13 81 242 9 117

Summa 13 25 187 356 197 273

Lysekil

  Studiecirklar 0 1 0 16 0 30

  Annan folkbildningsverksamhet 0 0 0 0 0 0

  Kulturprogram 0 0 0 0 0 0

Summa 0 1 0 16 0 30

Mariestad

  Studiecirklar 4 1 38 10 104 14

  Annan folkbildningsverksamhet 6 7 133 149 139 138

  Kulturprogram 38 34 3 486 1 762 342 306

Summa 48 42 3 657 1 921 585 458



55

Västra Götalands län
    Antal arrangemang Antal deltagare Antal studietimmar

2018 2019 2018 2019 2018 2019

Mark

  Studiecirklar 11 12 111 123 838 722

  Annan folkbildningsverksamhet 0 0 0 0 0 0

  Kulturprogram 1 1 120 136 9 9

Summa 12 13 231 259 847 731

Mellerud

  Studiecirklar 15 15 112 106 401 249

  Annan folkbildningsverksamhet 2 3 11 17 20 32

  Kulturprogram 4 1 233 85 36 9

Summa 21 19 356 208 457 290

Munkedal

  Studiecirklar 0 0 0 0 0 0

  Annan folkbildningsverksamhet 0 0 0 0 0 0

  Kulturprogram 0 0 0 0 0 0

Summa 0 0 0 0 0 0

Mölndal

  Studiecirklar 26 35 241 290 721 927

  Annan folkbildningsverksamhet 13 5 197 89 328 207

  Kulturprogram 132 101 3 074 2 122 1 188 909

Summa 171 141 3 512 2 501 2 237 2 043

Orust

  Studiecirklar 0 0 0 0 0 0

  Annan folkbildningsverksamhet 0 0 0 0 0 0

  Kulturprogram 0 0 0 0 0 0

Summa 0 0 0 0 0 0

Partille

  Studiecirklar 0 2 0 25 0 38

  Annan folkbildningsverksamhet 0 3 0 117 0 38

  Kulturprogram 23 18 1 287 1 082 207 162

Summa 23 23 1 287 1 224 207 238

Skara

 Studiecirklar 21 12 197 124 999 921

  Annan folkbildningsverksamhet 0 2 0 15 0 20

  Kulturprogram 59 91 3 419 6 576 531 819

Summa 80 105 3 616 6 715 1 530 1 760
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Västra Götalands län
    Antal arrangemang Antal deltagare Antal studietimmar

2018 2019 2018 2019 2018 2019

Skövde

  Studiecirklar 93 87 695 650 3 577 3 196

  Annan folkbildningsverksamhet 51 47 548 476 1 452 1 260

  Kulturprogram 89 100 10 890 15 547 801 900

Summa 233 234 12 133 16 673 5 830 5 356

Sotenäs

  Studiecirklar 9 9 88 80 298 284

  Annan folkbildningsverksamhet 1 3 5 15 18 52

  Kulturprogram 21 0 418 0 189 0

Summa 31 12 511 95 505 336

Stenungsund

  Studiecirklar 9 8 86 79 338 219

  Annan folkbildningsverksamhet 1 2 10 22 10 19

  Kulturprogram 26 49 878 1 568 234 441

Summa 36 59 974 1 669 582 679

Strömstad

  Studiecirklar 0 0 0 0 0 0

  Annan folkbildningsverksamhet 0 0 0 0 0 0

  Kulturprogram 0 0 0 0 0 0

Summa 0 0 0 0 0 0

Svenljunga

 Studiecirklar 2 3 30 31 68 92

  Annan folkbildningsverksamhet 3 1 19 7 32 4

  Kulturprogram 0 0 0 0 0 0

Summa 5 4 49 38 100 96

Tanum

  Studiecirklar 23 9 187 85 713 218

  Annan folkbildningsverksamhet 2 2 28 16 25 17

  Kulturprogram 67 2 1 914 57 603 18

Summa 92 13 2 129 158 1 341 253

Tibro

  Studiecirklar 12 12 120 122 239 259

  Annan folkbildningsverksamhet 6 9 86 102 75 124

  Kulturprogram 5 9 889 637 45 81

Summa 23 30 1 095 861 359 464
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Västra Götalands län
    Antal arrangemang Antal deltagare Antal studietimmar

2018 2019 2018 2019 2018 2019

Tidaholm

  Studiecirklar 5 5 50 41 132 74

  Annan folkbildningsverksamhet 6 6 55 55 354 278

  Kulturprogram 0 4 0 180 0 36

Summa 11 15 105 276 486 388

Tjörn

  Studiecirklar 4 2 42 20 89 46

  Annan folkbildningsverksamhet 0 0 0 0 0 0

  Kulturprogram 3 0 166 0 27 0

Summa 7 2 208 20 116 46

Tranemo

 Studiecirklar 46 40 446 360 1 867 1 474

  Annan folkbildningsverksamhet 3 2 20 29 35 35

  Kulturprogram 121 79 3 808 2 642 1 089 711

Summa 170 121 4 274 3 031 2 991 2 220

Trollhättan

  Studiecirklar 44 37 372 327 1 651 1 156

  Annan folkbildningsverksamhet 35 23 460 267 1 011 452

  Kulturprogram 96 153 2 487 9 904 864 1 377

Summa 175 213 3 319 10 498 3 526 2 985

Töreboda

  Studiecirklar 7 6 68 46 191 144

  Annan folkbildningsverksamhet 0 0 0 0 0 0

  Kulturprogram 0 0 0 0 0 0

Summa 7 6 68 46 191 144

Uddevalla

  Studiecirklar 9 4 85 25 196 116

  Annan folkbildningsverksamhet 1 2 17 30 10 26

  Kulturprogram 26 8 943 241 234 72

Summa 36 14 1 045 296 440 214

Ulricehamn

  Studiecirklar 9 9 69 65 343 272

  Annan folkbildningsverksamhet 8 13 66 138 98 243

  Kulturprogram 2 0 47 0 18 0

Summa 19 22 182 203 459 515
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Västra Götalands län
    Antal arrangemang Antal deltagare Antal studietimmar

2018 2019 2018 2019 2018 2019

Vara

 Studiecirklar 2 1 18 13 56 56

  Annan folkbildningsverksamhet 0 0 0 0 0 0

  Kulturprogram 0 0 0 0 0 0

Summa 2 1 18 13 56 56

Vårgårda

  Studiecirklar 58 59 545 626 1 779 1 612

  Annan folkbildningsverksamhet 40 41 728 719 874 864

  Kulturprogram 89 78 25 649 7 666 801 702

Summa 187 178 26 922 9 011 3 454 3 178

Vänersborg

  Studiecirklar 44 50 346 432 1 189 1 372

  Annan folkbildningsverksamhet 8 10 86 252 77 308

  Kulturprogram 23 79 1 190 6 673 207 711

Summa 75 139 1 622 7 357 1 473 2 391

Åmål

  Studiecirklar 30 18 276 159 617 414

  Annan folkbildningsverksamhet 5 1 51 3 58 2

  Kulturprogram 12 8 189 220 108 72

Summa 47 27 516 382 783 488

Öckerö

  Studiecirklar 22 10 196 91 612 236

  Annan folkbildningsverksamhet 41 17 801 258 742 358

  Kulturprogram 169 99 23 903 15 642 1 521 891

Summa 232 126 24 900 15 991 2 875 1 485

Summa Västra Götalands län 7 069 6 141 310 395 231 080 138 897 112 574

Totalt 10 214 9 175 439 436 370 002 201 831 170 680
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