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Folkbildningens 
tid är nu!

FOLKBILDNING, FÖR VISSA LÅTER DET lite gammal-
dags, som en rest från en svunnen tid med drömmar 
om folkhemsbygge. För många betyder ordet ingen-
ting. De har aldrig hört det eller reflekterat över vad 
det betyder. Folkbildning? ”Vad är det ens?”

För oss i Bilda Sydöst betyder folkbildning allt. Det är 
vägen till kunskap och utveckling för både personer 
och organisationer. Folkbildning är framtidstro och 
kreativitet, skapande och gemenskap. Folkbildning är 
motmedlet mot ensamhet, hopplöshet och utanför-
skap.

Vi lever i en tid med många samhällsutmaningar. En-
samma äldre söker gemenskap i en värld där digitala 
möten har ersatt kafferepen. Nyanlända kvinnor som 
aldrig har fått gå i skolan försöker hitta sin plats i ett 
arbetsliv som kräver både betyg och förståelse för de 
sociala koderna. Avståndet mellan stad och land ökar, 
om inte geografiskt så strukturellt och kulturellt. Mu-
sik växer fram på datorer hemma istället för att lekas 
fram i en svettig replokal. Den psykiska och existen-
tiella ohälsan ökar och i det sekulariserade Sverige 
saknar många människor orden och referenserna som 
krävs för att beskriva det de upplever. Och som grädde 
på moset måste vi förhålla oss till klimatförändringar 
som kräver vårt ställningstagande och engagemang.

För att möta dessa samhällsutmaningar behövs kun-
skap, gemenskap och framtidstro. Under 2019 slog vi 
i Bilda Sydöst rekord. Aldrig tidigare har vi genomfört 
så många studietimmar under ett år. Genom stu-
diecirklar, föreläsningar och kurser ger vi enskilda, 

församlingar och andra grupper möjlighet att mötas, 
lära sig nya saker, roliga saker, eller viktiga saker. I 
samarbete med kyrkor, kommuner och myndighe-
ter söker vi vägar för att hjälpa nyanlända in i vårt 
svenska samhälle. Vi erbjuder filmkvällar och samtal 
om tro och existentiella frågor och våra replokaler står 
öppna för de som vill lära sig spela eller kanske starta 
ett band.

Vårt formella och fullständiga namn är Studieför-
bundet Bilda Sydöst - för kyrka och samhälle. Vår 
uppgift är att vara en resurs 
och ett stöd för kyrkor och 
församlingar i deras arbete 
med utbildning och för-
djupning. Tillsammans med 
våra medlemsorganisationer 
arbetar vi för mer kunskap, 
mer delaktighet och mer gemenskap. Bilda finns också 
till för hela det svenska samhället. I våra 5 län och 51 
kommuner vill vi vara med och erbjuda verksamhet 
som minskar utanförskap och bildningsklyftor, som 
skapar delaktighet och ökar förståelsen för och viljan 
att vara delaktig i demokrati och samhällsliv. Tillsam-
mans med våra medlemmar och hela civilsamhället 
blir vi en sammanhållande kraft som bygger upp den 
samhällsgemenskap som alla politiker talar om.

Folkbildningens tid är nu! Vi behövs! Vi ser med tack-
samhet tillbaka på ett fantastiskt Bilda-år men vårt 
fokus ligger redan på framtiden. Det finns alltid mer 
att lära sig!

Ensamma äldre 
söker gemenskap i 

en ny värld där 
digitala möten har 
ersatt kafferepen

Mattias Ingeson
Regionchef  

Filippa Millenberg
Regionordförande



4

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 verksamheten 
ofta överlappande, inte minst eftersom det sker myck-
et samhälls- och kulturarbete i samverkan med med-
lemsorganisationer och samverkansparter inom de 
tre kyrkofamiljerna. Det är också en av Bildas viktiga 
uppgifter, att bedriva folkbildningsarbete som svarar 
mot behov i kyrka och samhälle där kulturen har ett 
viktigt egenvärde. 
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Tillsammans  
bildar vi för livet. 
Det är i mötet med 
andra, som vi lär 
av varandra.

Ur Bildas vision
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BILDA HAR EN RIK OCH BRED kulturverksamhet som 
till stor del består av musik i olika former, men även 
andra uttryck, som dans, litteratur, film, foto och 
hantverk. Kultur och kreativitet har djupa rötter i Bil-
da och i folkbildningen i stort. Vår verksamhet präglas 
av stark deltagarkultur och medskapande eftersom vi 
tror att utövarna ska få utvecklas på sina egna villkor. 
Vi arbetar för medskapande, inkludering och tillgäng-
lighet för att tillgodose många olika behov. Under 
flera års tid har vi arbetat med att främja deltagarkul-
tur, lyfta amatörkulturen och stödja ideella föreningar 
i deras kulturgärning genom olika samarbeten och 
projekt.

Bilda har ett stort kulturarbete inom populärmu-
sik, dans, folkmusik, teater, film, kör, hantverk och 
blåsmusik. Vårt arbete handlar om att 
i nära dialog stötta på bästa sätt. Det 
kan röra sig om verksamhetslokaler, 
utrustning, studiematerial, en scen att 
framträda på eller kompetensutveck-
ling.

Mötesplatser för utveckling
För att fortsätta inspirera våra ledare 
och deltagare att utvecklas har vi erbjudit och arrang-
erat en mängd olika mötesplatser. Målgruppsanpassa-
de utbildningar och workshops är en naturlig del i vårt 
arbete med att låta människor pröva på, upptäcka och 
fördjupa sig inom olika sorters kultur.

Tillsammans med Filmregion Sydost arrangerades 
”Filmfika” för filmare i alla åldrar och med olika 
filmerfarenhet. Här träffades deltagare för tips, idéer 
och inspiration. En kväll premiärvisades den lokalt 
producerade filmen Brinn som solen där regissör 
och skådespelare hade ett samtal efter visningen. Ett 
annat exempel var ett besök på inspelningen av nya 
säsongen av SVT-serien Eagles i Oskarshamn. 

Tillsammans med Växjö kommun och Filmregion 
Sydost arrangerade vi under Vårstad och Karl Oskar-
dagarna workshops och öppet hus-tillfällen där barn 

Kultur

och unga fick pröva på att göra film och animera.

Med fritidsverksamheten UngPuls i Linköping arrang-
erade vi ett antal workshops och pröva på-tillfällen för 
ungdomar kring att göra film, musikvideos och ani-
mationer. Under hösten fortsatte ungdomarna i egna 
konstellationer med teknikstöd från Bilda. Dessutom 
framkom önskan att utveckla dansen, vilket resultera-
de i en dansinspirationskväll för dansintresserade och 
potentiella ledare.

Vi samarrangerade föreställningar med Eldmörja där 
livemusik, kortfilmer, eldshow och opera sammanflä-
tades kring några av Ölands unika platser. Eldmörja 
är ett projekt initierat av musikern Patrik Arthursson 
och fotografen Roine Magnusson. Två föreställningar 

ägde rum i Degerhamns kalkbrott på 
Öland under Skördefesten i september.

Norrköpings folkmusikfestival, på Lou-
is De Geer Konsert & Kongress, bjöd 
traditionsenligt på en mängd konserter 
och spel till dans på fyra scener med 
deltagare från hela Sverige. 

Under folkmusikdagen på Himmelsberga Muse-
um släpptes skivan Folkmusik från Öland. Flera av 
skivans artister var med och framförde sina bidrag. 
Ambitionen med skivan är att lyfta fram en bortglömd 
låttradition och att stärka Ölands musikliv.

I Blekinge arrangerades två Diaserter, Bildas live-
koncept med konsert och dialog, med ambition att 
öka medvetenheten om psykisk ohälsa. I maj deltog 
Hildur Höglind i Sparresalen, och i november Karl 
Martindahl på Lilla Elsas Krog i Karlskrona.

Inom folkmusikarbetet arrangerades pröva på-till-
fällen inom olika dans- och musikstilar bland annat 
på Korröfestivalen i Tingsryds kommun. Där erbjöds 
flerdagarskurser inom dans, sång och spel på Rävemå-
la skola i anslutning till festivalen.

Jag vågar vara mig 
själv mer och säga 

vad jag tycker.
Resultat ur deltagar-

utvärdering från 
cirkeldeltagare
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I samarbete mellan Region Jönköpings län, Habo 
kommun, Habo kulturskola och Studieförbundet Vux-
enskolan hölls en regional danstävling i koreografi i 
Habo. Det vinnande bidraget framfördes av dansgrup-
pen Clon3s från Studio In Motion, som sedan även 
vann riksfinalen i Stockholm.

Ett ökat öppet utbud
Bilda erbjuder ett öppet utbud inom flertalet kultur-
former där kompetenta ledare hjälper deltagarna att 
utvecklas och förkovra sig på ett valt musikinstrument 
eller i olika dansformer. Vår stora dansverksamhet, 
Studio In Motion, med ca 230 deltagare är ett samar-
bete med KFUM/Ungdomens Hus med inriktning på 
Street dance. Ur denna verksamhet uppmuntras våra 
ledare att utveckla egna initiativ. Exempel på detta 
är Face The Rythm, ett dansevent med inriktning på 
Breakdance, Hip hop och House och Streetdance day-
camp, en helg där ungdomar utvecklades inom olika 
dansstilar, samt fick prova på graffiti. 

I verksamhetshuset Bullerbyn i Linköping har vi 
arrangerat studiecirklar i oud, ett stränginstrument 
förekommande i arabisk musik, och i gitarr. Vi har 
även erbjudit en allmän kurs i orientalisk musik.

Samverkan eller när 1 + 1 = 3
Vi lägger stor vikt vid goda samarbeten och söker 
ständigt nya. Under året har vi utvecklat arbetet med 
kulturgården Residenset som drivs tillsammans med 
Jönköpings kommun och KFUM/Ungdomens Hus. 
Här skapas en trygg plats för ungdomar att pröva 
på, utforska och skapa i en mängd olika kulturfor-
mer som film, dans och musik. Det sker i en öppen 
drop-in-verksamhet, mer organiserad ledarledd 
cirkelverksamhet och i egen regi där ungdomars egen 
drivkraft coachas. Då tjejer är i minoritet inom DJ-ing 
arrangerades därför en kurs speciellt för tjejer. 

På SiS ungdomshem Stigby på Visingsö fortsatte vi ar-
betet med att ge intagna ungdomar möjlighet att, med 
filmspråket, få uttrycka sig när livet är som tuffast. Vi 
arrangerade ett antal pröva-på-workshops.

Teater med samtal i efterföljande studiecirklar har 
genomförts under året. I samverkan med Amnesty 
Jönköping, Röda Korset Jönköping, KFUM/Ungdo-
mens hus och Immanuelskyrkan framfördes föreställ-
ningarna Spela aldrig Mozart så länge jag lever och I 
glömskans land. Föreställningarna satte ljus på frågor 
om alla människors lika värde, och vikten av att vi till-
sammans värnar ett demokratiskt samhälle. Samver-
kande organisationer ansvarade för var sitt tema.

Körsångarens kraft

Under hösten genomfördes en nationell workshopturné i körsång med 
Katarina Henryson.

I workshopen lyftes hur den kollektiva kraften samspelar med den en-
skilde sångarens engagemang och energi samt hur alla i kören tillsam-
mans kan öka den musikaliska friheten. 

Omkring 250 deltagare samlades i Luleå, Stockholm, Västerås, Örebro, 
Malmö, Växjö, Jönköping och Visby. Detta i samarbete med lokala 
samverkansparter och medlemsorganisationer. I Sydöst var dessa 
Södra Vätterbygdens Folkhögskola och Equmeniakyrkan i Växjö. 
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Trall & Sprall - på barnens 
nivå

Varje tisdagförmiddag samlas föräldralediga 
med sina barn i Equmeniakyrkan i Växjö för 
att sjunga, spela, och leka tillsammans.

En rund röd matta blir en naturlig ring i ett 
mysigt mindre rum. Ledaren Magdalena 
Gustavsson, diakon i Equmeniakyrkan Växjö, 
anpassar sången och musiken till de barn som 
är där och ser till att alla barn blir sedda. 

- Det bästa med verksamheten är att det är på 
barnens nivå, säger en förälder.

Trall & Sprall har sett lite olika ut under åren, 
men har funnits i 30 år. Sång, musik och 
rytmik är utvecklande för både språk och mo-
torik och stärker och utvecklar kommunikatio-
nen mellan förälder och barn. Trall & Sprall är 
ockå en viktig mötesplats och ett nätverk för 
föräldrarna.

En scen att spela på!

Vi samverkar med en stor mängd arrangörer för 
att kunna erbjuda ett varierat utbud av konserter 
och framträdanden. Detta för att ge en scen att 
synas på för våra många hundra band, dans- och 
folkmusikgrupper.

Expempel på samverkan:
Markaryds spelmansstämma - Musik i Syd
Gardenparty i Knektaparken - Dunebug
Öland Roots - kulturföreningen Öland Roots
Liveklubben - Palatset i Linköping
Sofiehof Underjord - föreningen Sofiehof Underjord
Pop i sommarnatt - Nässjö kommun
SjöÖset i Sävsjö - lokala entusiaster

Förståelse förändrar!

Vad får vi med oss i biosalongen där vi sitter be-
kvämt tillbakalutade med popcorn och läsk?

 #movemetoo är ett filmpedagogiskt projekt som 
handlar om normer, stereotyper och strukturer som 
förmedlas i film och tv. Målet är att skapa förstå-
else för varandra - det är så vi kan förändra! Vi har 
arrangerat 18 filmworkshops på gymnasieskolor i 
Jönköpings kommun. Projektet drivs av Kultur- och 
fritid Jönköping i samarbete med Svenska Filmin-
stitutet, Studieförbundet Bilda, Filmcentrum, Medi-
acenter Jönköpings Län och Changing Attitudes.



9

Ett nytt samarbete med Forumteaterföreningen i 
Sverige inleddes på Blekinge Folkhögskola. Under två 
dagar arrangerades workshops och seminarier under 
namnet Forumteaterseminariet 2019. 

Ökad mångfald och jämställdhet
Fler orientaliska musikgrupper har vänt sig till Bilda 
för samarbete under året. Under hösten arrangera-
des en Orientalisk festival i Agorahuset, Skäggetorps 
Centrum.

Songlines är ett arvsfondsprojekt med kulturinrikt-
ning med ungdomar som målgrupp och i synnerhet 
ungdomar på flykt. I Kalmar har Songlines och Bilda 
samverkat och anordnat ledarutbildningar, workshops 
och studiecirklar i bland annat dans, fiol, gitarr, orkes-
ter, ljudteknik och livsåskådning. 

Musikschlaget är en årlig melodifestival av och för 
musiker med funktionsnedsättning, som drivs av 
Bilda tillsammans med Maitraiders, ett band och en 
daglig verksamhet i Sundsvall. Under året arrang-
erades deltävlingar i Västerås, Stockholm, Umeå, 
Sandviken, Ljungby, Jönköping, Göteborg och Timrå. 
Tio bidrag gjorde sedan upp i riksfinalen i Sundsvall i 
november. I regionen arrangerades två delfinaler där 
deltagare kom från stora delar av södra Sverige. De 
spelade inför en livepublik samtidigt som det streama-
des i sociala medier.

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

411

cirkeltimmar varje 
vecka övar våra körer 

och lovsångsband 

265

studiecirklar i hantverk 
har ägt rum 2019

217

kulturarrangemang har 
genomförts i sam-

arbete med medlems-
organisationer

5627
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Så mycket 
Bilda



Så mycket 
Bilda

UNDER VÅREN TOLKADE tio artister/band 
i åldern 20-35 år varandras låtar i projektet 
Så mycket Bilda. Varje artist spelade in sin 
tolkning i Hobo Rec studios i genres som 
hiphop, punk, singer/songwriter och metal. 
På musikklubben Idlewild i Jönköping möt-
tes sedan artisterna för samtal, erfarenhets-
utbyte och för att spela låtarna för varann. 
Nya relationer skapades och artisterna fick 
utvecklas inom genrer som de i vanliga fall 
inte lyssnar på.

Gustav Wremer, verksamhetsutvecklare 
på Bilda, berättar att de ville hitta ett roligt 
projekt där musiker kunde lära känna var-
andra och få utmanas i andra genres. 

- Vi ville också visa banden att oavsett 
musikstil, ålder och hur länge man hållit på 
att spela så har alla något att bidra med. I 
projektet får alla samma utmaning, fortsät-
ter Gustav.

Catalina Blue var ett av banden som med-
verkade i projektet. Catalina Blue består av 
Ellen Hall och Sofie Lundgren. Deras musik 
kan beskrivas som en blandning av blues, 
country och popmusik.

- Så mycket Bilda var dels en spännande 
utmaning för att hitta inspiration i andra 
genrer och arbeta utanför sin comfort zone 
samt en unik möjlighet att nätverka med 
andra lokala band, berättar Ellen.

- Det svåraste för oss var att ta låten 
och göra den till vår och inte bara till en 
akustisk version av originalet. Eftersom vi 
inte använder så mycket instrument fick vi 
stegvis ta oss från originalet till något mer 
eget genom att leka lite med melodierna 

och ackordbyten, berättar Sofie. 

Sofie fortsätter:  - Detta var nog också 
det roligaste, att utmana sig själv. Oftast 
är det lättare att göra egna versioner av 
låtar i sin egen genre, men att få göra nåt 
som är så långt från sig själv och ändå få 
ihop nåt bra till slut var väldigt roligt och 
tillfredsställande. 

- Sen själva kvällen där alla fick spela upp 
låtarna var ju helt magisk, gick på moln 
hem den kvällen, inflikar Ellen.
 
- Eftersom själva skrivprocessen var så 
utmanande har vi lärt oss att fortsätta när 
man känner att man inte kommer nånvart. 
Nu var vi tvungna att "push through" 
och få det gjort. Det gav mig hopp att gå 
tillbaka till andra gamla låtar som det aldrig 
blivit nåt av och försöka skriva klart dem, 
fortsätter Ellen.
 
 - Vi rekommenderar verkligen andra 
musiker att hänga på nästa Så mycket 
Bilda, till 100%, säger Ellen och Sofie i mun 
på varandra.

- Alla som har varit med har varit sjukt 
nöjda och det är vi också. Vi kommer jobba 
vidare med konceptet med andra band 
framöver, avslutar Gustav och skyndar 
vidare till ett möte i en av Bildas replokaler.

Det är lite nervositet i rummet, men mest en skön 
stämning av gemenskap. Vi är på musikklubben 
Idlewild i Jönköping en kväll i maj och det är final för 
projektet Så mycket Bilda. Nu är det dags att spela upp 
låtarna för varandra. 

Så mycket Bilda på Spotify
https://open.spotify.com/album/
0culBgxhlklLBBwQaPMRYQ?-
si=9Iki33GZTvuVR5v7ULSPWw
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Samhälle

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

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

Etablering och egen-
makt
Under 2019 minskade 
antalet asylsökande i vår 
region ytterligare, men 
vi har inte minskat våra 
satsningar på asylsökande. 
Tillsammans med Pingst-
kyrkan i Jönköping har vi en 
stor verksamhet med studie-
cirklar i Vardagssvenska där över 
200 personer har deltagit. Studiecirklar 
med Svenska från dag ett har ägt rum i Finspång, 
Högsby, Hultsfred, Jönköping, Mönsterås, Tranås och 
Vetlanda.

På många platser fortsätter arbetet med deltagare som 
fått uppehållstillstånd och är folkbokförda i Sverige. 
Språkcafeér med möjlighet att prata svenska och 
komma in i ett sammanhang finns på många platser. I 
Nybro har Bilda i samarbete med kommunen anord-
nat studiecirklar där nyanlända kvinnor får lära sig 
cykla, ett måste för att t.ex. få arbeta i hemtjänsten. På 
många platser kombinerar vi mötet med svenska språ-

ket med praktiska övningar som matlagning, musik 
och friskvård.

Ytterligare ett riktat uppdrag från staten är uppsökan-
de och motiverande insatser för utrikesfödda kvinnor. 
Målet är att nå utrikesfödda kvinnor som står långt 
från studier och jobb. Vi har haft studiecirklar för 
målgruppen i Jönköping, Kalmar, Linköping, Mot-
ala och Nybro. Verksamheten har handlat om vägar 
till studier och jobb samt att stärka självkänsla och 
egenmakt.

Tillsammans med Vårt Nygård i Linköpings kom-
mun bedrivs verksamhet för utrikesfödda 

kvinnor. Innehållet i verksamheten 
har baserats på ”Hej Sverige!”, 

ett digitalt material som vi har 
tagit fram nationellt. 

Två grupper med utrikes-
födda föräldrar till barn i 
grundskolan har genom-
fört studiecirkeln ”Hej 
Skola!". Föräldrarna har 
varit förhållandevis nya i 

Sverige. Studiecirkeln har 
fått stor betydelse för deras 

förståelse av den svenska sko-
lan och barnuppfostran. 

Kulturkompis, ett koncept där nyanlän-
da och etablerade svenskar möts för att uppleva 

kultur och prata svenska tillsammans, fortsätter att 
utvecklas. Ett samarbete med Röda Korset i Växjö 
har startats, där vi ser fördelar med att samverka på 
ett bredare plan lokalt. I Kalmar och Jönköping har 
verksamheten tillfälligt stannat av.

I samarbete med IKF Kinda, Internationella Kvinno-
föreningen med förankring i Kisa har Bilda bedrivit 
samhällsorienterad verksamhet samt kulturutbyte. 
Föreningen har medlemmar från Syrien, Libanon, 
Irak, Eritrea, England, Frankrike, Sverige  
och Somalia. 

Att vi har olika 
åsikter och idéer 

har uppfattats som 
något positivt i 

gruppen.
 

Deltagare i studiecirkel
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Tillsammans är en samverkansgrupp där Söderkö-
pings kommun, Svenska kyrkan, Bilda, Röda Korset, 
Pingstkyrkan och Rotary ingår. Tillsammans arbetar 
med läxhjälp, läger, drakfest och språkcafé. Fokus är 
integration, möten mellan människor och kulturer i 
samhället.

Folkbildning i vården
Bilda vill vara med och bidra till att vården av de äldre 
ska präglas av trygghet och god kvalité. Bilda arrang-
erar kulturarrangemang för pensionärer tillsammans 
med äldreboendena i många kommuner i vår region. 
Kulturarrangemangens teman är mångfacetterade och 
olika till sitt uttryck. Exempel på detta är bildvisning-
ar, sång- och musikstunder, musikaliska äventyr, his-
torieskildringar och föreläsningar om aktuella ämnen. 
Allt för att de äldres olika intressen skall tillgodoses på 
bästa möjliga sätt. 

Under sommaren erbjöds äldreboenden i Linköpings 
kommun besök av årets Musikpatrull, där ungdo-
mar framförde musikstycken till de boendes glädje. 
Konceptet med Musikpatrull startades på initiativ av 
Riksförbundet PensionärsGemenskap (RPG) och har 
utvecklats till ett värdefullt samarbete mellan oss, 
RPG och Linköpings kommun. Ungdomarna får träna 
på att ta ansvar och möta äldre. 

Vi har arrangerat studiecirklar med inspiration från 
våra material Seniorsamtal och Livet och hälsan som 
tar upp existentiella frågor. Vi har bland annat till-
sammans med RPG genomfört ett antal studiecirklar i 
att lära sig använda sin smartphone.

I linje med socialstyrelsens uppdrag att bidra med 
insatser för att bryta mönster för äldre som är ofri-
villigt ensamma, har Bilda startat ett berättarcafé på 
Hemgården i Norrköping. Varje fredag förmiddag är 
man välkommen till samtal och berättelser. Berättel-
serna dokumenteras digitalt.

Digital inkludering 
Vi har valt att fokusera vår verksamhet när det gäller 
digital inkludering till Östergötlands län. Studiecirklar 
i formen Digital Kulturverkstad har genomförts i Kisa, 
Linköping, Björkfors, Tjällmo, Borensberg och Norr-
köping. Detta är en mycket uppskattad form av folk-
bildning och där deltagarna som är äldre och aktiva i 
olika kulturarvsföreningar (hembygd, släktforskning, 
museer) nu blir de som genomför digitaliseringen. 

I och med stort intresse från seniorer att få mer kun-
skap om sin smartphone och/eller surfplatta har vi 
utbildat ett antal unga ledare som kan leda dessa stu-
diecirklar. Detta har bidragit till uppskattade möten 
mellan den yngre och äldre generationen. 

Sång har betydelse!

Hösten 2019 startade vi Jönköpings första Vi sjunger  
Hjärna-kör i samarbete med Jönköpings kommun. Kören vänder 
sig till personer med minnesproblematik, till följd av demens-
diagnos, afasi eller stroke, och deras anhöriga.

Att sjunga tillsammans har visat sig ha häpnadsväckande syner-
gieffekter. Deltagarna berättar om hur den gemensamma sång-
en fortsätter hemma. Strokepatienter har kunnat påskynda sin 
läsförståelse genom deltagande i körverksamheten, vilket har stor 
betydelse för det vardagliga livet.



14

Region Östergötland Digitala KulturKluster (Rödikk), 
har tillsammans med Bilda genomfört studiecirklar 
i Linköping och Norrköping för att skapa film med 
hjälp av smartphone/surfplatta. Deltagarna har in-
tresse inom kulturarv, turism och att använda berät-
telsen för att förmedla information och budskap via 
olika digitala kanaler. 

Nätverksbyggande och öppet utbud 
Studieförbunden i Sverige har under 2019 arbetat 
med kampanjen #vimåsteprata. En satsning som 
handlar om att lyfta medvetenheten kring demokra-
tifrågor. I Kalmar har vi haft en studiecirkel på temat 
Vad kan vi göra för att skydda demokratin i samar-
bete med Kalmar Stadsbibliotek. I samverkan med 
samma bibliotek har vi även bjudit in till författar-
kvällar med Elisabeth Åsbrink (Orden som formade 
Sverige) och Julie Lindahl (Pendeln, om hur författa-
ren upptäcker sin släkts nazistiska rötter).

I stadsdelen Norrliden i Kalmar arbetar vi med att 
utveckla studiecirklar för de boende i området, till 
exempel datorkunskap för seniorer, liv och hälsa för 
kvinnor, träning i svenska samt samtalscirkel om 
ortodox tro och liv.

Flertalet föreläsningar har riktat sig till allmänheten. 
Samhällsdialogen i Immanuelskyrkan Jönköping ar-
rangerar föreläsningar inom samhälle, kultur och teo-
logi. Exempel är Vart är Sverige på väg och Båt370 
- döden på medelhavet. Tillsammans med bibliotek, 
föreläsningsföreningar och civilsamhällsorganisatio-
ner arrangerar vi också författarkvällar, Earth hour-
satsningar och diverse demokratisamtal. Exempel 
på föreläsningar inom hållbarhet är Mat och klimat, 
Hållbart miljötänk samt Miljö- och rättvisefrågor. 

Vi har uppmärksammat existentiell och psykisk hälsa. 
Tillsammans med S:t Lukas i Linköping genomför-
de vi en utbildningsdag på temat Ungas hälsa och 
existentiella frågor för personer som arbetar med eller 
möter unga människor i sin vardag. 
 
Bilda har varit delaktig i flertalet nätverk, både inom 
våra medlemsorganisationer och samverkansparter 
men också i flera kommunledda nätverk. Exempel på 
dessa är Nätverket för flyktingstöd och integration, 
Nätverket för civilsamhällsfrågor i Jönköping, Nät-
verket VÄV (Vi i Växjö), lokala folkbildningsråd samt 
diverse intressenätverk för miljöfrågor och hållbarhet.

29
arrangemang 

med demokrati 
som tema

Cirklarna i Vardags-
svenska förbereder 

deltagarna för ett liv i 
Sverige och gör vänte-
tiden mera meningsfull.

3486
arrangemang i folkhälsa 

Ingemar Karlsson
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Skriv ditt liv!

"Vi har från början kommit överens om att rödpennans tid är förbi. 
Hitta fel på en människa eller det hon skriver är ingen konst. Där-
för är uppmuntran vårt honnörsord."

- VI ÄR EN HANDFULL DAGLEDIGA som träffas några 
timmar en gång i månaden. En vecka före träffen har 
halva gruppen skrivit några sidor och mejlat till oss 
övriga. Då har vi tid på oss att läsa deras texter och 
komma med uppslag och synpunkter på träffen, be-
rättar Robert Rungstad, ledare för studiecirkeln Skriv 
ditt liv.
- Vi har från början kommit överens om att rödpen-
nans tid är förbi. Hitta fel på en människa eller det 
hon skriver är ingen konst. Därför är uppmuntran 
vårt honnörsord. Ett positivt bemötande gör också att 
samtalen runt bordet väcker minnen till liv och ger 
oanade associationer. Detta går så mycket enklare då 
vi redan första gången kom överens om gemensam 
tystnadsplikt kring det vi skriver och pratar om, fort-

sätter Robert.
Verksamhetsutvecklare Lina Asklöv är glad över att 
två grupper i Skriv ditt liv har startat under året.

- Genom en mycket driven och kompetent ledare har 
grupperna guidats i hur man kan skriva och reflektera 
över sitt liv tillsammans med andra, säger Lina.

- Förutom den viktiga fikapausen ges tips på bra 
böcker och radioprogram om skrivande. Exempel på 
olika skrivartips är hur man tvättar manus eller hur 
pratminus ger texten liv. En god bieffekt av skrivan-
det är dess terapeutiska verkan. Man mår bra av att 
skriva, träffa andra och berätta, avslutar Robert med 
ett leende.
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VI VILL VARA ETT STUDIEFÖRBUND för kyrkor och 
för kyrkornas samspel med samhället. Frikyrkornas, 
de ortodoxa och österländska kyrkornas och den ka-
tolska kyrkans bildningsarbete är identitetsskapande 
för Bilda. När vi samarbetar med våra medlemsorga-
nisationer gör vi det utifrån deras sammanhang och 
deras behov. Vi tar tillvara våra medlemsorganisatio-
ners unika kompetens och erbjuder redskap för bild-
nings- och kulturverksamhet i församlingarna, med 
utrymme såväl för teologisk reflektion som andlighet 
och tradition. Vi har till exempel stor musikverksam-
het, ledarutveckling, bibelstudier och smågrupper 
i samverkan med församlingarna. Här ryms även 
församlingars språkcaféer som verkar för att hjälpa 
medmänniskor in i samhället och andra samlingar 
som riktar sig till nyanlända och asylsökande. 

Psykisk ohälsa är ett stort problem i Sverige och ökar 
som mest i den unga generationen. Världshälsoorga-
nisationen WHO har identifierat åtta aspekter som 
är viktiga för en god existentiell hälsa. Det handlar 
om allt från vårt behov av hoppfullhet och optimism 
som ger framtidstro även när livet är svårt, till att en 
personlig tro ger styrka i vardagen och hjälper oss 

Tro och religion

att njuta av livet. Livet behöver helhet där tankar, 
känslor, handlingar, kropp, psyke och det andliga är 
en enhet och här menar WHO att vi behöver en andlig 
kontakt där vi upplever något större än oss själva vil-
ket ger trygghet och tillförsikt. I våra olika kyrkofamil-
jer, traditioner och lokala församlingsgrupper arbetar 
vi ständigt med dessa frågor för att kunna erbjuda en 
god existentiell hälsa och samtidigt följa statens syften 
med folkbildningen. Fokus har under året varit arbe-
tet med relationen till våra medlemsorganisationer, 
ledararutbildningar och det stora mångfaldsarbete 
som bedrivs i våra olika kyrkors verksamhet. 

Ekumenik och möten mellan de tre 
kyrkofamiljerna 
Sverige beskrivs ofta som ett av världens mest seku-
lariserade länder. Samtidigt blir framförallt katolska, 
ortodoxa och österländska kyrkor samt muslimska 
samfund större men även vissa frikyrkoförsamlingar. 
Bilda arrangerade därför samtalsturnén Finns det 
plats för tro och religion i Sverige? på sex orter i lan-
det för att undersöka hur det är att leva som troende 
i Sverige idag. En av kvällarna hölls i Jönköping och 

Cirka 140 personer deltog i samtalet Finns det plats för tro och religion i Sverige? Flera dröjde sig kvar för att prata med Anna, 
panelen och med varandra.
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Anna Lindman, journalist och programledare 
på SVT, ledde det välbesökta samtalet om tro, 
vardag och samhälle med troende från olika 
religioner. 

I Vaggeryds kommun samarbetade vi med 
frikyrkoförsamlingarna kring en uppskattad 
gemensam kvällsbibelskola under hösten.

I samverkan med Syrisk Ortodoxa Kyrkans 
Ungdomsförbundet (SOKU), Syrisk Ortodoxa 
Ungdomsförbundet (SOUF) och Sveriges Unga 
katoliker (SUK) arrangerade vi en konferens 
om psykisk (o)hälsa bland barn och ungdomar. 
160 barn- och ungdomsledare från hela landet 
deltog.

Bilda samverkar med Global Leadership Sum-
mit Sverige, (GLS) en ledarskapskonferens där 
syftet är att uppmuntra, utrusta och utmana 
ledare i både näringsliv och församlingar. 
Konferensen hölls bland annat i Linköping, 
Huskvarna och Växjö. Det är en återkommande 
mötesplats med lokala konferenser, samtalspa-
neler, tid för diskussion och nätverkande med 
andra ledare. 

För fjärde året i rad arrangerade vi en interor-
todox julkonsert tillsammans med de ortodoxa 
församlingarna i Jönköpings län. Körer på 
olika språk lovsjunger med hymner utifrån sina 
tusenåriga kyrkliga traditioner och kulturer.  

Samverkan med medlemsorganisationer 
inom tro och religion
Equmeniakyrkans kyrkokonferens hölls i Jön-
köping och vi fanns med i praktiska konferens-
uppgifter, medverkan och arbetet med innehåll. 
Under festkvällen stod Bilda för produktionen. 
Storband, teaterinslag, Andréa Brändström 
(Hela Sverige bakar), tal från kommunledning-
en, musik med familjen Glans med mera. 
Katolska Filippinska missionen, som finns 

Möten som berikar

Vi tror att det är i mötet med andra som vi 
får nya perspektiv på tillvaron och växer 
som människor. Vår övertygelse är varje 
människas rätt att söka kunskap och att få 
uttrycka sig, och tillsammans med andra 
bilda mening.
 
Tillsammans med våra medlemsorganisatio-
ner, samverkansparter och deltagare skapar 
vi verksamheten. Våra medlemsorganisationer 
finns främst inom frikyrkorna, ortodoxa kyr-
korna och katolska kyrkan och därför tycker 
vi det är viktigt att skapa mötesplatser mellan 
kyrkofamiljerna. Vad har vi gemensamt med 
varandra? Finns det möjligheter till fördjup-
ning, förståelse och insikter både om oss 
själva och andra? 
 
Ett exempel på den typen av mötesplatser är 
RPG-föreningen i Karlskrona som samarbe-
tar med Bilda. Under flera år har det pågått 
en intressant och spännande studiecirkel i 
RPG-gruppen där man utforskar Katolska kyr-
kans historia. Ledare för denna cirkel är Ulla 
och Ivar Karlstrand som på ett intressant och 
djupgående sätt belyser en annan kyrkotra-
dition än den egna. En av deltagarna är själv 
katolik och kan därför delge övriga deltagare 
mycket kunskap. Gruppen har bland annat 
gjort studiebesök i S:ta Clara Kapell.
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över hela Sverige, arrangerade en stor konferens i 
Jönköping och Bilda Sydöst var med som medarrang-
ör. Medverkade gjorde bland annat kardinal Anders 
Arborelius. Konferensen innehöll föreläsningar samt 
kreativa aktiviteter. 

Över 200 smågrupper har samlats för att samtala om 
kristen tro. Unga, medålders och äldre från olika delar 
av världen har hittat varandra för dessa regelbundna 
samlingar. Det finns nästan lika många teman och 
innehåll som det finns grupper. Allt från smågrup-
per som möts i hemmen för samtal om tro, Bibel och 
bön till konfirmationsgrupper där föreläsningar och 
bibelstudier varvas med samtal om existentiella frå-
gor. Här finns grupper där man talar farsi, syrianska, 
arabiska, arameiska och grupper med olika traditioner 
och kulturer. Diakoni, församlingsutveckling, kultur 
och teologi varvas med musik och gemenskap. Vi har 
Alphakurser, grundkurs i kristen tro, i samtalsform 
där alla frågor kring tro och liv är lika viktiga. Gemen-
samt för alla dessa grupper är att det finns en genuin 
önskan att lära av varandra. 

Att få bli en del av det land man bor i, är en förut-
sättning för att fungera som människa. För många 
nysvenskar är språkcirklar ett bra sätt att få träna 
svenska och lära känna nya människor. Tillsammans 
med kyrkor runt om i regionen arrangerades över 70 

studiecirklar med en utbredd och gedigen önskan att 
hjälpa människor att integreras. Exempel på verk-
samhet är språkcafé, vardagssvenska, träna svenska, 
verksamhet för asylsökande och svenska för utrikes-
födda kvinnor.

Över 2200 föreläsningar har genomförts i våra olika 
kyrkor som ett led i vår strävan att lära oss mer om 
tro och existentiella frågor. Här är det efterföljande 
samtalet ofta lika viktigt som föreläsningen. 

Tillsammans med rumänska-ortodoxa församlingen 
i Jönköping arrangerade vi en bysantinsk-ortodox 
festival i Jönköping. Kyrkliga aktiviteter, föreläsningar 
samt flera föreställningar med musik och kultur stod 
på programmet. 

Målgruppsanpassade ledarutbildningar. 
Bilda har i samverkan med Syrisk Ortodoxa Kyrkans 
Ungdomsförbundet (SOKU), Syrisk Ortodoxa Ung-
domsförbundet (SOUF) och Suryoyo youth global 
gathering (SYGG) Sverige arrangerat en ungdoms-
konferens under ledning av syrisk ortodoxa patriar-
ken. Konferensen lockade många ungdomar och var 
uppskattad av både deltagare och ledare. 

I S:t Nikolai katolska kyrka i Linköping höll försam-

Värnar natur och miljön!

På Scoutlägeret Oslagbart 2019, arrangerat av SAU (Svenska Al-
liansmissionens Ungdom) i samarbete med Bilda, deltog ungefär 
4000 scouter och ledare.

Varje by byggde sina egna kök, spisar och slaskgropar. Sopsorte-
ring och att inte lämna kvar skräp i naturen är att värna natur och 
miljö, vilket är en viktig del i scouting. Deltagarna fick vara med om 
dagliga bibeldraman, olika scoutprojekt som att bygga risflotte, 
göra kåsa av kokosnöt, slå knopar samt lägerbål och andra roliga 
aktiviteter.
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lingen tillsammans med Bildas verksamhetsutvecklare 
en utbildning för lektorerna, de lekmän som läser 
bibeltexterna i mässorna. Många kämpar med uttal, 
med krångliga namn och osäkerhet inför sin medver-
kan. Deltagarna upplevde att dagen gav dem mycket 
större trygghet. 

Tillsammans med S:t Nikolai katolska församling 
arrangerade vi en utbildningsdag för alla volontärer i 
barnverksamheten.

Det fanns ett behov för utbyte av idéer och nätverkan-
de och därför arrangerade vi en inspirationsdag för 
ledare i Småbarnsmusik och babyrytmik i Equmenia-
kyrkan i Huskvarna. 

Syrisk ortodoxa ungdomsförbunden samt de ortodoxa 
scoutförbunden har arrangerat ledarutbildningar för 

Det är viktigt att känna trygghet

För att utveckla och stärka kyrkornas integrationsverk-
samhet har vi arbetat med språkträning och samhällsin-
formation.

Det är lunchtid och verksamhetsutvecklare Jörgen Tho-
lander har stämt träff med en grupp kvinnor på Frälsnings-
armén i Finspång. Samtalsgruppen som träffas varannan 
tisdag, startade 2011. Här möter vi Farah, en kvinna från 
Pakistan som har varit med i samtalsgruppen i ett år. Hon 
trivs bra i gruppen men vill gå klart SFI och komma tillbaka 
till arbetet. Gemensamt för deltagarna är att alla står 
utanför arbetsmarknaden på grund av sjukdom. Någon 
är läkare, en annan socionom och en tredje har arbetat i 
kommunen. De säger att det inte finns någon annan sådan 
här mötesplats i kommunen. Här kan vi skratta och gråta 
tillsammans. Det är viktigt att känna trygghet och få stöd 
av varandra. 

- Målet är att vi ska gå med lite lättare steg härifrån än när 
vi kom hit, säger Cicci Gillberg en av deltagarna, som varit 
med i gruppen under alla år.

- De känner att de blir sedda, lyssnade på och får bekräf-
telse av de andra deltagarna, fortsätter Cicci. 

Metoden i gruppen är att ha ett fokusföremål där var och 
en får berätta vad man känner och tänker just nu. Ledaren 
Birgitta Lundin brukar läsa ur boken Att göra skillnad och 
komma med olika tankar och perspektiv från något tema 
som gruppen får diskutera.

- Det är mitt ansvar som ledare att komma med olika per-
spektiv, säger Birgitta. 
Birgitta Lundin är socionom och kårledare i Frälsningsar-
mén och har rätt kompetens för uppdraget. Flera deltagare 
poängterar att ledaren är viktig för gruppen.

Studieförbundet Bilda samverkar med många olika språk-
caféer där de lokala kyrkorna öppnar sina lokaler, bjuder på 
fika och hjälper till med det svenska språket. Det handlar 
om allt från rena språkkurser till gemenskap på svenska. 

- När man ser och hör hur mycket det här betyder för 
deltagarna och hur mycket de växer så inser man vad god 
folkbildning gör för skillnad, berättar Jörgen.

- Deltagarna får tolka livet tillsammans och får nya per-
spektiv. Den här studiecirkeln är en frizon där kvinnorna 
kan känna tillit och mötas på ett djupare plan. En sådan 
verksamhet är jag riktigt stolt över, avslutar Jörgen.  

Deltagare i samtalsgruppen.

sina medlemmar i samverkan med Bilda.

Pingstkyrkan i  Jönköping samarbetade med oss kring 
föreläsningar om nätpornografi bland barn och unga. 
Chatrine Carlson, pastor i Pingstkyrkan i Jönköping, 
upptäckte att många föräldrar stod handfallna inför 
det växande problemet i unga åldrar. Därför arrang-
erades uppskattade föreläsningar med författaren 
Maria Ahlin, och kriminologen Nina Rung, Porren- 
Elefanten i rummet samt ett föräldracafé med samma 
tema.

Bilda har under många år varit en del av Frälsningsar-
méns arbete I Trygga Händer, en etisk vägledning för 
arbete med barn och ungdomar. Verksamhetsutveck-
lare Gärd Lillan Kinnander och Henrik Demetriades 
har hållit ett flertal kurser under året.
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Något för både kropp och själ

STÄMNINGEN ÄR GOD, kaffet är upphällt, ljusen är 
tända på bordet och deltagarna i mötet pratar nästan i 
mun på varandra. En av dem börjar berätta:
- Dagledigsamlingarna är en viktig mötesplats för 
många äldre, säger Ulf. 
- Det är viktigt att bli sedd och någon som hälsar på 
dem, fortsätter han. Det kan vara upp till 50 besökare 
från både Söderköpings- och Norrköpings kommun. 
-Det är bra för det psykosociala och för många ensam-
ma människor. Man får något både för kropp och själ, 

Vi sitter i Betaniaförsamlingen i Östra Ryd en kall onsdagsförmid-
dag. Det är planeringsgruppen för dagledigsamlingar som möts. 
Vi fikar, samtalar, utvärderar och planerar. Det kan vara upp till 
50 besökare på dagledigsamlingarna och det är en viktig mötes-
plats. 

säger Eva.

Det är dags att utvärdera 2019 och en av dem berättar: 
- Vi har haft dagledigsamlingar med intressanta 
föreläsningar.
- Ja, och vi har haft flera sång- och musikprogram och 
filmvisning, fyller någon annan i.
Ytterligare någon säger: 
- Vi har haft vårutflykt med studiebesök också.
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Något för både kropp och själ

29
dagledigsamlingar äger rum 
varje vecka i samverkan med 
våra medlemsorganisationer

Verksamhetsutvecklare Jörgen Tholander är på besök i 
planeringsgruppen för dagledigsamlingar i Betaniaför-
samlingen i Östra Ryd. Våra verksamhetsutvecklare 
besöker ofta olika grupper och ledare i regionens lokala 
kyrkor för att planera tillsammans och skapa bra förut-
sättningar för fortsatt samverkan.  

- Det är bra att samarbeta med Bilda då vi får tips på 
olika personer som kan medverka hos oss. Vi får råd och 
erfarenhetsutbyte och hjälp och stöd med ekonomi och 
administration, berättar de.

När planeringsgruppen summerat och utvärderat 2019 
sätter de ivrigt igång med planeringen av dagledigsam-
lingar för våren 2020.

Jörgen lämnar planeringsgruppen i Betania, Östra Ryd 
med en god eftersmak, och då inte bara av kaffet utan av 
vetskapen om den goda folkbildning som äger rum på 
deras samlingar. Vi i Bilda kan bidra till att skapa mötes-

platser och hjälpa människor att må både fysiskt och 
socialt bra.

Som verksamhetsutvecklare använder vi våra nätverk, 
vår arbetstid och våra kontakter till att stärka rela-
tionen mellan medlemsorganisation, lokala kyrkor 
och studieförbundet Bilda. Samverkan mellan den 
lokala församlingens olika ledare och verksamhets-
utvecklaren ger förutsättningar vad gäller planering 
av studieverksamhet och uppföljning av genomförda 
arrangemang. Ibland gör vi besök i olika grupper för 
att försäkra oss om att man förstått samarbetets natur 
och förtydliga vår roll som studieförbund.

- De verkar nöjda med samarbetet och
det känns bra, avslutar Jörgen medan han hoppar in i 
bilen för att åka till nästa besök.
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JERUSALEM FUNGERAR SOM en unik mötesplats för 
svenskt folkbildningsarbete. Vi har sedan 1991 drivit 
Swedish Christian Study Centre (SCSC) i Jerusalem 
med fler än 1 000 årliga besökare. Vårt bildningsarbe-
te sker genom studiecirklar och seminarier i Sverige 
och studieresor som arrangeras genom vårt studiecen-
ter 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 religiösa och sekulä-
ra, 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

Studieresor 2019
Under 2019 gjordes inte mindre än åtta studieresor 
från vår region. Två folkhögskolor i regionen, Södra 
Vätterbygdens folkhögskola och Mariannelunds folk-
högskola har i samarbete med Bilda gjort studieresor 
med sina bibellinjer. Resor där tonvikten legat på att 
besöka bibliska platser men även studiebesök och 
möten med människor och reflektioner kring hur kon-
flikten påverkar det dagliga livet i Israel och Palestina. 
Södra Vätterbygdens folkhögskola gjorde dessutom en 
resa med sin musiklinje med över 50 deltagare. Resan 
innehöll både studiebesök och framförande av konser-
ter på olika platser i Israel och Palestina.

Tre nya koncept för resor initierades och genomför-
des:
• Studieresa med möjlighet att delta i Betlehem 

Marathon - en resa med fokus på historia, arkeo-
logi och den aktuella situationen. Resan ägde rum 
i anslutning till Betlehem Marathon där flera av 
deltagarna även var med och sprang.

• Studieresa för kvinnliga politiker - en resa med 
fokus på möten med politiskt och samhälleligt 
engagerade kvinnor i Israel och Palestina.

• Vandra med Lukas - en resa med fokus på biblis-
ka platser och med kortare vandringar.

Dandanat -  
en resa, en festival, ett äventyr

Dandanat är en årligen återkommande kulturfestival i 
Betlehem där band som samverkar med Bilda har möjlig-
het att delta.

För fjortonde gången arrangerades Dandanet i samarbete 
med kultur- och utbildningsorganisationen Diyar i Bet-
lehem. Svenska musikgrupper anslutna till Bilda utbytte 
erfarenheter, repade och uppträdde tillsammans med 
palestinska grupper. Resan omfattade även studiebesök 
i Israel och Palestina. Deltog gjorde banden Greybeards, 
Gävle samt Skogsfönk och Spring City från Jönköping.
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Ledarutveckling

FÖR ATT BEDRIVA OCH SÄKRA en god folkbildnings-
verksamhet är våra cirkelledare viktiga. Vår strävan 
är att hela tiden ge ledarna stöd och uppmuntran så 
att de känner sig trygga i sin ledarroll. Vi erbjuder 
kontinuerligt olika typer av utbildningar där ledarna 
får möta varandra för erfarenhetsutbyte och reflektion 
kring ledaruppdraget.

I Bilda Sydöst var 3858 ledare aktiva under 
2019 i studiecirklar eller annan folkbild-
ningsverksamhet. Tack vare ledarnas 
engagemang kan vi, i vår region, erbjuda 
människor ett stort utbud av studiecirklar 
och kulturupplevelser.

Under 2019 har vi arbetat vidare med att få 
alla våra ledare att göra den webbaserade 
grundutbildningen som lanserades 2018. 
Fokus har varit att ge både gamla och nya 
ledare en uppdaterad grund till stöd för 
ledaren i dess roll. Vi har också erbjudit alla 
ledare att ta del av vår cirkelledarutbildning 
där vi reflekterar lite djupare tillsammans 
kring ledarskap, gruppdynamik, kommuni-
kation och folkbildning.

Den ledarlåda med material och metodtips 
som vi under flera år gett till medlemsor-
ganisationer och ledare har under 2019 uppdaterats 
och blivit en ledarväska. Den kommer vi fortsatt att 
erbjuda våra ledare till stöd för samtal och utveckling 
i grupperna.

Förutom ledarutbildningar och material erbjuder vi 
ledarvård och ledarstöd, där vi på olika sätt försöker 
möta den unika ledarens behov.

Bildas ledarväska
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Offentliga arrangemang

VARJE ÅR MEDVERKAR Bilda i flera större offentli-
ga arrangemang, där vi bidrar med god folkbildning 
genom olika former av möten, fördjupande samtal 
och kulturupplevelser. Ibland skapar vi arenorna 
själva, ibland tar vi plats på redan existerande are-
nor. Genom dessa offentliga arrangemang vill vi göra 
vår verksamhet relevant för såväl nuvarande som 
nya deltagare och målgrupper. I detta arbetar vi ofta 
i nära samarbete med våra medlemsorganisationer 
och andra – etablerade och nya – samarbetsparter. 
Genom att finnas med där andra samhällsaktörer 
finns, skapar vi också kreativa nätverk och utvecklar 
nya samarbeten. 

Bilda i Almedalen  
Sedan flera år tillbaka arrangerar vi i samverkan med 
andra ett stort antal seminarier under Almedalsveck-
an i Visby. Avgörande för vår framgång i Almedalen är 
just våra olika samarbeten. Våra främsta samarbets-
parter under veckan är Equmeniakyrkan och New-
maninstitutet/Signum. Men vi arrangerade i år också 
seminarier tillsammans med Enskilda Högskolan 
Stockholm, RPG, Studieförbunden, Erikshjälpen, S:t 
Lukas, Sveriges Unga Katoliker (SUK), Syrisk Orto-
doxa Ungdomsförbundet (SOUF), Kristna Fredsrörel-
sen och många fler.  

Folk och Kultur 
Folk och Kultur är ett nystartat kulturpolitiskt kon-
vent i Eskilstuna som vill sätta fokus på kulturens roll 
som motor och nav i ett hållbart och inkluderande 
samhälle. Hit kommer en rad kulturpolitiker och 
tjänstemän på regional och kommunal nivå från hela 
landet, även från regerings- och departementsnivå 
liksom olika kulturarbetare och arrangörer. Vi arrang-
erade fyra olika seminarier, där vi presenterade fyra 
större kulturprojekt: Kulturkompis, Musikschlaget, 
Dandanat och Körkraft.  

Mänskliga Rättighetsdagarna
Mänskliga Rättighetsdagarna arrangerades i Linkö-
ping 2019. Vi var medarrangör till en rad seminarier, 
framför allt i samarbete med Högskolan för Mänsk-
liga rättigheter, men också Myndigheten för stöd till 
trossamfund och Kristna Fredsrörelsen. Temat för 
årets dagar var Rätten till hälsa, och våra välbesökta 
seminarier lyfte bland annat frågor om klimat och häl-
sa, religion och hälsa och ungdomars psykiska hälsa. I 
vår monter presenterade vi olika projekt och verksam-
heter. I samband med MR-dagarna startade också ny-
satsningen Existentiell filmkväll på Babettes Kafferi, 
ett kulturcafé som Bilda samarbetat med sedan länge. 
Kvällen blev lyckad med visning av filmen Kapernaum 
och efterföljande reflekterande samtal med journalis-
ten Anna Lindman och juristen Donna Hariri.
 
Ett annat kringarrangemang var en vernissage till-
sammans med Gårdshusdeltagare samt föreläsning 
om kulturkrockar och hur det påverkar ens hälsa. 

 
Bokmässan
För andra året i rad valde vi att satsa våra resurser på 
kringarrangemang till Bokmässan, istället för som ti-
digare seminarier och monter på själva mässan. Vi var 
medarrangör till Bokmässan i BK i Betlehemskyrkan 
med fokus på litteratur, kultur och existentiella frågor.

 
Framtida mötesplatser 
Vårt arbete med större offentliga arrangemang präg-
las av omsorg, tålamod och organisk utveckling av 
former, innehåll, samarbeten och relationer. Vi börjar 
ofta i mindre skala, med fokus på kvalitet i genom-
förandet, för att sedan växa där vi ser att det funge-
rar. Ett område som har och kommer att ha fortsätt 
tydligt fokus i vårt deltagande i olika arrangemang är 
livstolkning och existentiella frågor, liksom frågan om 
religionens plats i vårt samhälle. 
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FÖR ATT ÖKA vår relevans i dagens samhälle och sam-
ordna förändringsresan startade vi ett digitalt utveck-
lingsprojekt under 2018 med extra resurser centralt 
och regionalt. Projektgruppen arbetar brett över hela 
verksamheten med att öka den digitala kunskapen och 
förmågan inom Bilda, samt för våra medlemsorganisa-
tioner, samarbetsparter, 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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Verksamhetshus med fokus 
på hela människan
MED VÅRT ARBETE på Gårdshuset för arbetslösa ska-
par vi förutsättningar och nya möjligheter till arbete 
och studier. Genom vårt integrationsarbete vill vi öka 
möjligheterna för flyktingar och invandrare att känna 
sig hemma i det svenska samhället och påverka sin 
egen livssituation.

Vi arbetar med fokus på hela människan för att med 
olika metoder och teman stärka individens självkänsla 
och självförtroende. Det är en viktig del i integrations-
arbetet – vi behöver trygga människor som kan fung-
era som föräldrar, medborgare och sakta men säkert 
komma närmare arbetsmarknaden och egen försörj-
ning. På Gårdshuset bedrivs verksamhet i samarbete 
med Linköpings kommun, Liljeholmens folkhögskola, 
Länsstyrelsen och Tillväxtverket.

Folkbildning på Gårdshuset
Vår verksamhet är uppdelat i uppdragsutbildning och 
folkbildningsverksamhet. Studiecirkelverksamheten 
har tredubblats under 2019 och nu består minst hälf-
ten av vår verksamhet av folkbildningsverksamhet.

Vi arrangerar kurser och studiecirklar främst för 
personer med utländsk bakgrund. Exempel är kurser 
i svenska med yrkesspår, datakurser med grundläg-
gande datakunskap, mammabarnsvenska, svenska för 
asylsökande och praktiska verksamheter som verk-
stad, syateljé, kök, keramik och data.

Praktik leder till jobb 
Väglednings- och jobbinsatser är en del av vårt ar-
betssätt. Där ingår bland annat praktik i arbetslivet, 
temadagar om jobb, yrkessvenska, stöd till körkorts-
teori och trafiksvenska samt studiebesök. Insatserna 
har varit permanenta i många år. Under året har 22 
deltagare fått något slags jobb.

Verksamheter
Bildavägen är ett Idéburet offentligt partnerskap 
(IOP) mellan Bilda Gårdshuset, Linköpings kommun 

och Erikshjälpen i Linköping. Partnerskapet syftar 
till att gemensamt stärka arbetslösa människor som 
befinner sig i social isolering på grund av kulturella 
och sociala kontexter. Syftet är att påbörja en process 
för individer som har försörjningsstöd så att dessa 
blir mer motiverade att bygga på sina kunskaper och 
erfarenheter för att närma sig egenförsörjning. Sär-
skilt fokus är att målgruppen ska öka sin självtillit, sin 
kunskap om samhället och uppleva sig mer integrera-
de i Linköping.   

Gårdshuset har fått beviljat ett 3-årsprojekt, Bil-
dabron, via Tillväxtverket som syftar till att fler 
utrikesfödda kvinnor i regionen ska komma i arbete. 
Projektet sker i samverkan med flera kommuner i 
Östergötland. 
 
TIA-projektet är en verksamhet med syfte att i 
kursform ge asylsökande grundläggande kunskaper 
i svenska språket integrerat med kunskaper om det 
svenska samhället och den svenska arbetsmarknaden. 

Allmän kurs riktar sig till personer som behöver stöd, 
motivation och ett mindre sammanhang för att börja 
studera igen. Syftet med kursen är att förbereda delta-
gare för vidare studier eller jobb. 

Gårdshuset driver även fyra grupper i mammabarn-
svenska i stadsdelarna Berga, Skäggetorp och Ryd. 
Syftet är att föräldralediga ska få möjlighet att under-
hålla och förbättra sin svenska för att inte tappa fart i 
språkutvecklingen och få stimulerande sysselsättning 
under barnledigheten och som förberedelse för sfi.

Snabbfakta Gårdshuset 2019
• deltagare från 30 länder
• över 200 inskrivna deltagare
• 22 deltagare har fått jobb
• 20 deltagare lärde sig cykla
• ca 1500 handikapphjälpmedel re-

parerades och skickades till behö-
vande länder
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UNDER ÅRET HAR Circular Center tagit ytterligare 
stora kliv på utvecklingsstegen. Circular Center är en 
satsning som har som syfte att lösa några av sam-
hällets svåraste utmaningar. Projektet tar nämligen 
avsats i att lösa det sociala utanförskapet och korta 
avståndet för utrikesfödda kvinnor som står långt från 
arbetsmarknaden.

Utlandsfödda kvinnor med kort utbildningsbakgrund 
är även en viktig målgrupp för integrationsinsatser. 
De riskerar att isoleras i hemmet vilket försvårar 
både språkinlärning och anpassning till det svenska 
samhället. Projektet Circular Center riktar sig i första 
hand till denna målgrupp med syftet att erbjuda både 
praktisk arbetsträning, språkträning, nätverksbyggan-
de och samhällsorientering i en trygg miljö.

Genom att använda den cirkulära ekonomin som 
finansieringskälla och utgångspunkt bidrar projektet 
till uppfyllnad av flera mål inom Agenda 2030. 

Cirkulär ekonomi innebär att varor och produkter 
ses som resurser och råvaror för återbruk och åter-
vinning. Målet är hållbarhet genom att materialet 
återanvänds i så många cykler som möjligt. Denna 
typ av affärsmodeller är under utveckling och många 
kommersiella företag söker efter lönsamma och håll-
bara arbetssätt.

Circular Center är ett samverkansprojekt mellan Bilda 
och Business for inclusion, IM Sweden, Kvinnor Kan, 
CSR Småland, IKEA Torsvik, Arbetsförmedlingen och 
Jönköpings kommun.

Föreläsning på Gårdshuset med fokus på sommarjobb. Några av Gårdshusets deltagare sommarjobbar inom lantbruk.
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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 genomfördes 
basutbildningar i form av Ny i Bilda samt 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 dagens 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
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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 mediean-
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 kon-
tor runt om i Sverige, vilket innebär mycket resande. 
Med Teams istället för Skype for Business har kvalite-
ten på videomöten förbättrats avsevärt. Resekostna-
derna 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 och genvägar till mobilerna. Överlag upplevs 
plattformen mer modern och möjligheterna att använ-
da 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.  

Sammanställning deltagarundersökningar
(Skala 1–5. Fem är högst värde.)

Delaktighet 4,45

Lärande 3,99

Egenmakt 3,76

Meningsskapande 4,36

Engagemang 3,15



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. 

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.     
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Verksamhetsstatistik

Verksamhetsvolym (Asylverksamhet ej inräknat)

Verksamhetsform
   Antal arrangemang Antal unika deltagare    Antal studietimmar

2018 2019 2018 2019 2018 2019

Studiecirklar 2 674 2 897 10 394 10 534 135 690 152 291

Annan folkbildningsverksamhet 1 965 1 907 17 141 16 203 42 128 44 247

Kulturprogram* 7 881 8 041 - - 70 929 72 369

Totalt 12 520 12 845 27 535 26 737 248 747 268 907

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

Riktade insatser 2019

Verksamhetsform    Antal arrangemang Antal unika deltagare    Antal studietimmar

Svenska från dag 1 25 141 975

Vardagssvenska 36 148 1368

Uppsökande och motiverande insatser 13 57 643

Totalt 74 346 2986

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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Verksamhet medlemsorganisationer, samverkande organisationer, fria grupper och egen regi

Organisation
   Antal arrangemang Antal deltagare    Antal studietimmar*

2018 2019 2018 2019 2018 2019

Medlemsorganisationer 8 572 8 999 413 260 400 994 147 342 157 518

  Därav Frikyrkor 6 134 5 897 323 676 282 378 85 921 85 380

  Därav Ortodoxa kyrkor 1 360 2 048 57 464 87 695 39 112 51 336

  Därav Katolska kyrkan 570 568 8 664 9 073 17 405 16 068

  Därav Ekumeniska organisationer 508 486 23 456 21 848 4 904 4 734

Samverkande organisationer 2 367 2 068 82 297 63 373 27 488 23 802

  Därav kulturföreningar 401 324 19 085 16 766 8 246 5 989

  Därav kyrkliga organisationer 438 376 24 191 15 295 4 289 3 890

  Därav övriga 1 528 1 368 39 021 31 312 14 953 13 923

Fria grupper** 1 044 1 090 105 918 49 684 62 416 70 684

  Därav kulturgrupper 1 038 1 090 105 859 49 684 62 363 70 684

  Därav övriga 6 0 59 0 53 0

Verksamhet i egen regi 537 688 21 777 19 872 11 501 16 903

Totalt 12 520 12 845 623 252 533 923 248 747 268 907

* 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

Religion

Hållbart liv

Musikverksamhet

Språk och litteratur

Kör

Folkhälsa

Övrigt***

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

41%

59%

20%

46%

21%

13%

8%
4%

6%

6%

14%

25%

38%
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Verksamhet fördelad på län och kommuner

Blekinge län

    Antal arrangemang Antal deltagare Antal studietimmar

2018 2019 2018 2019 2018 2019

Karlshamn

  Studiecirklar 7 10 41 69 266 192

  Annan folkbildningsverksamhet 6 4 102 52 39 34

  Kulturprogram 13 9 1 339 742 117 81

Summa 26 23 1 482 863 422 307

Karlskrona

  Studiecirklar 57 56 458 470 1 183 1 046

  Annan folkbildningsverksamhet 28 24 392 348 434 443

  Kulturprogram 242 189 10 312 6 466 2 178 1 701

Summa 327 269 11 162 7 284 3 795 3 190

Olofström

  Studiecirklar 7 8 60 65 226 187

  Annan folkbildningsverksamhet 11 11 102 150 129 123

  Kulturprogram 85 81 2 342 3 617 765 729

Summa 103 100 2 504 3 832 1 120 1 039

Ronneby

  Studiecirklar 2 5 15 25 66 256

  Annan folkbildningsverksamhet 1 14 9 334 27 46

  Kulturprogram 26 13 424 212 234 117

Summa 29 32 448 571 327 419

Sölvesborg

  Studiecirklar 18 22 137 139 510 804

  Annan folkbildningsverksamhet 2 1 20 8 36 5

  Kulturprogram  72 101 3 090 3 825 648 909

Summa 92 124 3 247 3 972 1 194 1 718

Summa Blekinge län 577 548 18 843 16 522 6 858 6 673

Jönköpings län

Aneby

  Studiecirklar 13 16 107 136 389 316

  Annan folkbildningsverksamhet 3 3 27 57 28 25

  Kulturprogram 62 58 3 634 4 029 558 522

Summa 78 77 3 768 4 222 975 863
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Jönköpings län
    Antal arrangemang Antal deltagare Antal studietimmar

2018 2019 2018 2019 2018 2019

Eksjö

  Studiecirklar 33 28 213 184 1 714 1 681

  Annan folkbildningsverksamhet 17 11 251 211 246 157

  Kulturprogram 45 49 3 445 4 787 405 441

Summa 95 88 3 909 5 182 2 365 2 279

Gislaved

  Studiecirklar 39 34 288 257 2 249 2 714

  Annan folkbildningsverksamhet 29 29 391 376 346 310

  Kulturprogram 292 315 10 943 10 949 2 628 2 835

Summa 360 378 11 622 11 582 5 223 5 859

Gnosjö

  Studiecirklar 21 18 151 162 1 122 798

  Annan folkbildningsverksamhet 17 6 412 174 438 184

  Kulturprogram 189 203 7 041 7 414 1 701 1 827

Summa 227 227 7 604 7 750 3 261 2 809

Habo

  Studiecirklar 33 37 285 311 1 484 2 800

  Annan folkbildningsverksamhet 19 16 244 224 216 343

  Kulturprogram 43 43 3 888 2 864 387 387

Summa 95 96 4 417 3 399 2 087 3 530

Jönköping

  Studiecirklar 763 825 5 299 5 503 46 915 54 349

  Annan folkbildningsverksamhet 836 924 11 406 12 534 17 547 21 058

  Kulturprogram 1 622 1 990 184 957 164 177 14 598 17 910

Summa 3 221 3 739 201 662 182 214 79 060 93 317

Mullsjö

  Studiecirklar 10 9 76 74 246 446

  Annan folkbildningsverksamhet 8 7 172 107 184 71

  Kulturprogram 139 164 22 510 32 800 1 251 1 476

Summa 157 180 22 758 32 981 1 681 1 993

Nässjö

  Studiecirklar 60 55 474 426 2 749 2 897

  Annan folkbildningsverksamhet 56 45 994 933 1 123 1 148

  Kulturprogram 390 439 27 568 30 248 3 510 3 951

Summa 506 539 29 036 31 607 7 382 7 996
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Jönköpings län
    Antal arrangemang Antal deltagare Antal studietimmar

2018 2019 2018 2019 2018 2019

Sävsjö

  Studiecirklar 20 22 146 169 657 696

  Annan folkbildningsverksamhet 16 11 194 146 264 207

  Kulturprogram 68 70 2 718 6 425 612 630

Summa 104 103 3 058 6 740 1 533 1 533

Tranås

  Studiecirklar 27 30 263 282 579 564

  Annan folkbildningsverksamhet 19 16 392 290 517 340

  Kulturprogram 117 155 7 356 9 743 1 053 1 395

Summa 163 201 8 011 10 315 2 149 2 299

Vaggeryd

  Studiecirklar 48 75 308 426 1 778 2 682

  Annan folkbildningsverksamhet 15 16 228 193 121 139

  Kulturprogram 164 234 8 493 11 811 1 476 2 106

Summa 227 325 9 029 12 430 3 375 4 927

Vetlanda

  Studiecirklar 82 77 627 584 2 473 2 435

  Annan folkbildningsverksamhet 50 51 552 508 690 645

  Kulturprogram 276 220 14 773 12 256 2 484 1 980

Summa 408 348 15 952 13 348 5 647 5 060

Värnamo

  Studiecirklar 83 101 698 853 3 511 3 753

  Annan folkbildningsverksamhet 58 54 1 254 1 261 1 354 1 313

  Kulturprogram 335 365 18 429 16 513 3 015 3 285

Summa 476 520 20 381 18 627 7 880 8 351

Summa Jönköpings län 6 117 6 821 341 207 340 397 122 618 140 816

Kalmar län

Borgholm

  Studiecirklar 3 4 21 34 199 109

  Annan folkbildningsverksamhet 0 2 0 19 0 72

  Kulturprogram 152 176 9 790 12 677 1 368 1 584

Summa 155 182 9 811 12 730 1 567 1 765

Emmaboda

  Studiecirklar 0 1 0 12 0 63

  Annan folkbildningsverksamhet 0 0 0 0 0 0

  Kulturprogram 29 17 572 272 261 153

Summa 29 18 572 284 261 216
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Kalmar län
    Antal arrangemang Antal deltagare Antal studietimmar

2018 2019 2018 2019 2018 2019

Hultsfred

  Studiecirklar 14 15 132 144 248 249

  Annan folkbildningsverksamhet 8 10 65 144 94 88

  Kulturprogram 38 26 1 416 1 136 342 234

Summa 60 51 1 613 1 424 684 571

Högsby

  Studiecirklar 4 2 43 37 132 113

  Annan folkbildningsverksamhet 3 4 29 43 45 33

  Kulturprogram 49 46 1 630 1 628 441 414

Summa 56 52 1 702 1 708 618 560

Kalmar

  Studiecirklar 76 86 520 638 3 673 4 250

  Annan folkbildningsverksamhet 27 25 384 296 336 523

  Kulturprogram 262 237 9 316 8 676 2 358 2 133

Summa 365 348 10 220 9 610 6 367 6 906

Mönsterås

  Studiecirklar 13 12 114 96 320 317

  Annan folkbildningsverksamhet 2 2 36 37 26 30

  Kulturprogram 40 37 1 343 1 445 360 333

Summa 55 51 1 493 1 578 706 680

Mörbylånga

  Studiecirklar 17 11 75 41 981 785

  Annan folkbildningsverksamhet 5 5 29 30 53 44

  Kulturprogram 88 64 70 516 10 218 792 576

Summa 110 80 70 620 10 289 1 826 1 405

Nybro

  Studiecirklar 23 29 180 211 846 1 024

  Annan folkbildningsverksamhet 4 4 57 44 63 25

  Kulturprogram 205 210 5 443 5 526 1 845 1 890

Summa 232 243 5 680 5 781 2 754 2 939

Oskarshamn

  Studiecirklar 35 30 278 242 928 726

  Annan folkbildningsverksamhet 5 7 44 95 34 71

  Kulturprogram 167 127 8 228 5 947 1 503 1 143

Summa 207 164 8 550 6 284 2 465 1 940
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Kalmar län
    Antal arrangemang Antal deltagare Antal studietimmar

2018 2019 2018 2019 2018 2019

Torsås

  Studiecirklar 9 8 100 84 173 141

  Annan folkbildningsverksamhet 0 0 0 0 0 0

  Kulturprogram 33 20 1 646 992 297 180

Summa 42 28 1 746 1 076 470 321

Vimmerby

  Studiecirklar 13 7 98 56 234 110

  Annan folkbildningsverksamhet 10 6 119 127 89 79

  Kulturprogram 25 31 766 1 262 225 279

Summa 48 44 983 1 445 548 468

Västervik

  Studiecirklar 29 26 221 210 670 588

  Annan folkbildningsverksamhet 10 5 83 70 109 44

  Kulturprogram 83 78 3 606 3 318 747 702

Summa 122 109 3 910 3 598 1 526 1 334

Summa Kalmar län 1 481 1 370 116 900 55 807 19 792 19 105

Kronobergs län

Alvesta

  Studiecirklar 3 6 26 34 46 176

  Annan folkbildningsverksamhet 8 8 166 124 135 178

  Kulturprogram 32 43 1 407 1 595 288 387

Summa 43 57 1 599 1 753 469 741

Lessebo

  Studiecirklar 0 0 0 0 0 0

  Annan folkbildningsverksamhet 0 0 0 0 0 0

  Kulturprogram 0 4 0 63 0 36

Summa 0 4 0 63 0 36

Ljungby

  Studiecirklar 27 23 207 178 635 530

  Annan folkbildningsverksamhet 6 5 94 78 56 73

  Kulturprogram 61 84 2 448 4 862 549 756

Summa 94 112 2 749 5 118 1 240 1 359

Markaryd

  Studiecirklar 4 4 26 27 110 106

  Annan folkbildningsverksamhet 2 2 41 15 8 5

  Kulturprogram 18 17 2 018 705 162 153

Summa 24 23 2 085 747 280 264
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Kronobergs län
    Antal arrangemang Antal deltagare Antal studietimmar

2018 2019 2018 2019 2018 2019

Tingsryd

  Studiecirklar 0 0 0 0 0 0

  Annan folkbildningsverksamhet 4 2 55 31 120 45

  Kulturprogram 33 3 1 212 97 297 27

Summa 37 5 1 267 128 417 72

Uppvidinge

  Studiecirklar 6 4 51 38 136 86

  Annan folkbildningsverksamhet 4 4 75 64 91 81

  Kulturprogram 48 54 2 730 2 243 432 486

Summa 58 62 2 856 2 345 659 653

Växjö

  Studiecirklar 82 75 596 619 2 537 2 668

  Annan folkbildningsverksamhet 60 59 564 721 549 486

  Kulturprogram 154 210 8 790 8 940 1 386 1 890

Summa 296 344 9 950 10 280 4 472 5 044

Älmhult

  Studiecirklar 4 4 34 37 60 90

  Annan folkbildningsverksamhet 2 4 13 35 18 38

  Kulturprogram 24 32 646 889 216 288

Summa 30 40 693 961 294 416

Summa Kronobergs län 582 647 21 199 21 395 7 831 8 585

Östergötlands län

Boxholm

  Studiecirklar 12 13 102 100 291 273

  Annan folkbildningsverksamhet 6 4 105 67 125 91

  Kulturprogram 202 155 4 708 3 519 1 818 1 395

Summa 220 172 4 915 3 686 2 234 1 759

Finspång

  Studiecirklar 26 29 248 275 876 892

  Annan folkbildningsverksamhet 14 12 233 181 226 174

  Kulturprogram 48 46 2 527 2 272 432 414

Summa 88 87 3 008 2 728 1 534 1 480

Kinda

  Studiecirklar 19 27 153 225 630 808

  Annan folkbildningsverksamhet 55 10 448 131 1 037 173

  Kulturprogram 114 64 4 003 3 210 1 026 576

Summa 188 101 4 604 3 566 2 693 1 557
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Östergötlands län
    Antal arrangemang Antal deltagare Antal studietimmar

2018 2019 2018 2019 2018 2019

Linköping

  Studiecirklar 493 590 3 146 3 928 31 241 33 967

  Annan folkbildningsverksamhet 277 231 3 783 3 185 6 658 5 530

  Kulturprogram 784 800 45 282 35 821 7 056 7 200

Summa 1 554 1 621 52 211 42 934 44 955 46 697

Mjölby

  Studiecirklar 24 23 220 192 664 588

  Annan folkbildningsverksamhet 15 24 256 310 427 464

  Kulturprogram 266 153 6 820 5 103 2 394 1 377

Summa 305 200 7 296 5 605 3 485 2 429

Motala

  Studiecirklar 65 63 511 492 2 400 2 134

  Annan folkbildningsverksamhet 56 46 795 688 1 223 991

  Kulturprogram 204 138 9 961 7 760 1 836 1 242

Summa 325 247 11 267 8 940 5 459 4 367

Norrköping

  Studiecirklar 287 317 2 092 2 212 16 751 20 610

  Annan folkbildningsverksamhet 133 133 1 383 1 225 5 681 7 065

  Kulturprogram 264 238 23 240 16 012 2 376 2 142

Summa 684 688 26 715 19 449 24 808 29 817

Söderköping

  Studiecirklar 1 0 11 0 10 0

  Annan folkbildningsverksamhet 4 1 52 7 38 21

  Kulturprogram 11 14 601 1 145 99 126

Summa 16 15 664 1 152 147 147

Vadstena

  Studiecirklar 11 7 99 56 867 343

  Annan folkbildningsverksamhet 32 29 627 358 676 550

  Kulturprogram 53 36 1 779 1 084 477 324

Summa 96 72 2 505 1 498 2 020 1 217

Valdemarsvik

  Studiecirklar 0 0 0 0 0 0

  Annan folkbildningsverksamhet 2 2 43 40 110 104

  Kulturprogram 0 5 0 861 0 45

Summa 2 7 43 901 110 149
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Östergötlands län
    Antal arrangemang Antal deltagare Antal studietimmar

2018 2019 2018 2019 2018 2019

Ydre

  Studiecirklar 3 6 23 54 75 136

  Annan folkbildningsverksamhet 5 2 89 28 45 13

  Kulturprogram 37 20 1 681 1 320 333 180

Summa 45 28 1 793 1 402 453 329

Åtvidaberg

  Studiecirklar 40 40 330 289 1 634 1 633

  Annan folkbildningsverksamhet 11 15 149 217 259 576

  Kulturprogram 133 144 5 780 6 786 1 197 1 296

Summa 184 199 6 259 7 292 3 090 3 505

Ödeshög

  Studiecirklar 8 7 69 54 206 160

  Annan folkbildningsverksamhet 4 3 116 79 58 41

  Kulturprogram 44 16 3 638 987 396 144

Summa 56 26 3 823 1 120 660 345

Summa Östergötlands län 3 763 3 463 125 103 100 273 91 648 93 798

Totalt 12 520 12 849 623 252 534 394 248 747 268 977
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Styrelsen
Regionstyrelsen för Studieförbundet Bilda Sydöst har 
haft följande sammansättning under det gångna året:

Filippa Millenberg, Bankeryd, ordf.
Iwona Moszczynska, Jönköping, Kassör
Violet Andersson, Alvesta
Cecilia Hjort Attefall, Jönköping
Magnus Broomé, Karlskrona
Ulf Fransson, Värnamo
Chadi Lahdo, Linköping
Lena Lundin, Motala
Hans Noreliusson, Mullsjö
Torbjörn Sandberg, Vimmerby
Lena Örnholmer, Växjö t.o.m 14/3

Mattias Ingeson, Eksjö, regionchef, adj. fr.o.m. 1/4

Lennart Karlsson, Jönköping, regionchef, adj. t.o.m. 31/3

Lars Sjöstrand, Taberg, enhetschef, adj. 
Jenny Stråhle, Jönköping, sekreterare, adj. t.o.m. 18/12

Rose-Marie Byrmo, Månsarp, sekr. adj. fr.o.m. 4/11

Dan Ahnberg, Jönköping, repr. från Unionen, adj.

David Sjöbergsson, Jönköping, repr. från Unionen, adj.

Christina Wessman, Tenhult, kommunikatör, adj.

Regionstyrelsen har under verksamhetsperioden 
1 januari – 31 december 2019 haft fyra protokollförda 
sammanträden.

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

Valkommitté
Per Olof Öhrn, Jönköping, sammankallande
Bernt Åkerblad, Linköping
Börje Eidenskog, Växjö
Süleyman Wannes, Linköping
Christina Lindell, Löttorp

Personal
Bilda Sydöst hade den 31 december 2019 56 personer 
anställda varav 13 personer i verksamheten  
Gårdshuset.

Regionchef Jönköping: Lennart Karlsson t.o.m 31/3

Regionchef Jönköping: Mattias Ingeson fr.o.m. 1/4

Enhetschef Jönköping: Lars Sjöstrand

Enhetschef Jönköping: Fredrik Junhammar

Enhetschef Jönköping: Jenny Stråhle t.o.m. 31/3

Enhetschef Jönköping: Rose-Marie Byrmo fr.o.m. 4/11

Enhetschef Linköping: Henrik Demetriades fr.o.m. 17/10  

Enhetschef Gårdshuset Linköping: Nedeljko Malesevic

Länsbildningsförbund
Studieförbundet Bilda Sydöst har varit representerat i 
följande länsbildningsförbund:

Jönköpings läns bildningsförbund
Mattias Ingeson, ordinarie

Kalmar läns bildningsförbund
Eva Danielsson, ordinarie
Fredrik Junhammar, suppleant

Östergötlands bildningsförbund 
Lars Sjöstrand, ordinarie
Anders Landelius, suppleant

Blekinge läns bildningsförbund
Magnus Lundmark, ordinarie
Fredrik Junhammar, suppleant

Kronobergs läns bildningsförbund
Lars Sjöstrand, ordinarie
Mattias Ingeson, Suppleant

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

Regionstämma 
Den senaste regionstämman hölls 2018. Regionstämma äger rum vartannat år i Bilda och nästa hålls den 4 april 
2020 i Nässjö.

Regionfakta
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Blekinge län
Karlshamns kommun
Mörrums Frikyrkoförsamling
Pingstförsamlingen i Karlshamn

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

Olofströms kommun
Olofströms Pingstförsamling

Ronneby kommun
Frälsningsarmén Ronneby

Sölvesborgs kommun
Falkvikskyrkan Sölvesborg

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

Eksjö kommun
Eksjö Missionsförsamling
Elimförsamlingen Ingatorp
Equmenia Eksjö
Frälsningsarmén Eksjö
Hults Frikyrkoförsamling
Ingarps Missionsförsamling
Mariannelunds Frikyrkoförsamling

Medlemsorganisationer

Pingstkyrkan Eksjö
Storegårdskyrkan Eksjö
Värne Alliansförsamling

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

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

Habo kommun
Furusjö Alliansförsamling
Habo Missionsförsamling
Habo Pingstförsamling
Hagakyrkan Habo

Jönköpings kommun
Allianskyrkan Bottnaryd
Allianskyrkan i Tenhult
Allianskyrkan i Ölmstad
Allianskyrkan Jönköping
Allianskyrkan Skärstad
Ansgariikyrkan Jönköping
Armeniska kulturföreningen i 

Jönköping
Bankeryds Missionsförsamling
Barnarps Frikyrkoförsamling
Equmenia i Ansgariikyrkan
Equmenia Immanuelskyrkan
Equmenia Region Öst
Equmeniakyrkan Gränna
Equmeniakyrkan Hovslätt
Equmeniakyrkan i Huskvarna
Equmeniakyrkan Kaxholmen
Equmeniakyrkan Region Öst
Filadelfiaförsamlingen Bankeryd
Fjällstugan, Andreasförsamlingen 
Jönköping
Frälsningsarméns kår Södra 
Vätterbygden Jönköping
Hovslätts Pingstförsamling
Huskvarna Allianskyrka
Huskvarna Kungsportskyrkan
Huskvarnabygdens RPG
Jönköping S:t Abrahams syrisk-
ortodoxa församling
Jönköping SAU
Jönköping St:a Maria eritreanska 
ortodoxa församling
Jönköping Syriska Katolska kyrka
Jönköping Vineyard
Jönköping Vättergården RPG
Korskyrkan Jönköping
Lekeryds Missionskyrka
Lekeryds Pingstförsamling
Månsarps Missionsförsamling
Pingstförsamlingen Jönköping
Pingstförsamlingen Norraham-
mar-Taberg
Pingstkyrkan Bottnaryd
Pingstkyrkan Gränna
Pingstkyrkan Huskvarna
Pingstkyrkan Kaxholmen
Pingstkyrkan Ölmstad
RFG Råslätts Församlings-
Gemenskap
Rumänska Ortodoxa Församlingen 
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i Jönköping
Ryds Alliansförsamling
S:t Franciskus Katolska församling 
Jönköping
Slättenkyrkan - Norrahammars 
Frikyrkoförsamling
Småland-Ölands RPG-distrikt
Svarttorps Missionsförsamling
Svenska Alliansmissionen
Syrisk Ortodoxa Kyrkan - S:t Dimet 
församling Råslätt, Jönköping
Syrisk Ortodoxa Kyrkan - S:t She-
mun Dzeite församling, Jönköping
Södra Vätterbygdens Folkhögskola
Tabergs Missionskyrka
Tenhult RPG
Wettershus Retreatgård
Visingsö Missionsförsamling
Älgabäcksryds Missionsförsamling
Örserums Missionsförsamling
Österns Assyriska Kyrka - S:ta 
Maria församling i Jönköping
Österns Gamla Kyrka i Sverige

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

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

Äng/Esperyds Missionsförsamling

Sävsjö kommun
Pingstkyrkan i Vrigstad
Sävsjö Allians-Pingstförsamling
Sävsjö Missionsförsamling
Vrigstad Missionskyrka

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

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

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

Vetlanda Missionskyrka

Värnamo kommun 
Bor Filadelfiaförsamling
Borbygdens Missionsförsamling
Brunnskyrkan Värnamo
Equmenia Värnamo Missionskyrka
Forsheda Missionsförsamling
Församlingen Klippan Bredaryd
Horda Frikyrka
Hångers SMU
Kroatiska Själavårdsmissionen
Kärda Alliansförsamling
Lanna Missionsförsamling
Pingstkyrkan Arken Värnamo
RPG Värnamo Alliansförsamling
RPG Värnamo Missionsförsamling
RPG Värnamo Pingstförsamling
Rydaholms Frikyrka
Tånnö Missionsförsamling
Värnamo Alliansförsamling
Värnamo Marie Födelses katolska 
församling
Värnamo Missionskyrka
Värnamo SAU

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

Emmaboda kommun
Ganteskyrkan Emmaboda

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

Högsby kommun 
Berga Missionsförsamling
Filadelfiaförsamlingen Högsby
Frälsningsarmén Högsby
Högsby Missionsförsamling
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Kalmar kommun 
Församlingen Klippan i Rockneby
Kalmar Lorensbergskyrkan
Kalmar Västerportkyrkan RPG
Västerportkyrkan Kalmar

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

Mörbylånga kommun
Församlingen Brofästet, Färjestaden

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

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

Torsås kommun
Torsås ekumeniska RPG-förening
Torsås Missionskyrka

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

Västerviks kommun 
Frälsningsarmén Västervik
Föreningen S:t Lukas Norra 
Kalmar

Hagakyrkan Gamleby
Hagakyrkans Ungdom Gamleby
Marieborgskyrkan Västervik
Pingstförsamlingen Filadelfia 
Överum
Pingstkyrkan Västervik

Kronobergs län
Alvesta kommun
Alvesta Hjortsbergagården 
Equmenikyrkan Alvesta-Moheda 

Lessebo kommun
Lessebo Filadelfiaförsamling

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

Markaryds kommun 
Hagakyrkan Markaryd

Tingsryds kommun
Söderportkyrkan Tingsryd

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

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

Älmhults kommun
Pingstkyrkan Älmhult
Älmhults Missionsförsamling

Östergötlands län
Boxholms kommun
Centrumkyrkan Boxholms 
Frikyrkoförsamling

Finspångs kommun 
Finspång Missionsförsamling
Finspång RPG kommunförening
Frälsningsarmén Finspång
Grytgöl Betaniaförsamling
Hällestad Friförsamling
Hällestads RPG
Regna Frikyrkoförsamling
Vingårdens församling Finspång

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

Linköpings kommun
Adventkyrkan i Linköping
Baptistkyrkan Linköping
Citykyrkan Linköping
Elimförsamlingen Askeby/Örtomta
Equmenia Ekängen
Equmeniakyrkan Skeda
Frälsningsarmén Linköping
Församlingen Treklangen Nykil
Härnakyrkan Ljungsbro
Johanneskyrkan Linköping
Linghemskyrkan Linköping
Linköping Jesus Söner Scoutkår
Linköping RPG Ryttargårdskyrkan
Linköpings Missionsförsamling
Pingstkyrkan Linköping
Ryttargårdskyrkan Linköping
S:t Nikolai Katolska församling 
Linköping
S:ta Mariakyrkan Syrisk Ortodox  
Linköping
St Georgis-Syrisk Ortodoxa 
Linköping
St Markus Syrisk-Ortodoxa kyrka 
Linköping
St Thomas Syrisk-Ortodoxa 
församling Linköping
Vikingstad Missionsförsamling
Åkerbo Frikyrkoförsamling
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Mjölby kommun 
Andreaskyrkan i Mjölby
Betaniaförsamlingen Skänninge
Equmeniakyrkan i Skeppsås
Equmeniakyrkan Mantorp
Hela Människan RIA Mjölby
Pingstkyrkan Mjölby
Skänninge Missionsförsamling
St Abrahams Syrisk-Ortodoxa 
församling Mjölby

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

Norrköpings kommun
Adventkyrkan i Norrköping
Baptistförsamlingen Saron-Korskyr-
kan Norrköping
Centrumkyrkan i Norrköping
Frälsningsarmén Krokek
Frälsningsarmén Norrköping
Immanuelskyrkans församling 
Norrköping
Norrköping Allianskyrkan
Norrköping Sta Maria Syrisk Orto-
dox Ektorp C
Norrköping Vidablickskyrkan
Pingstförsamlingen Skär-
blacka-Vånga
Pingstkyrkan Norrköping
S:t Georges grekiska kyrkan i Norr-
köping
S:ta Birgittas Katolska församling i 
Norrköping

S:ta Maria Ektorp Scoutkår Norr-
köping
Sjövikskyrkan i Kolmården
Skärblacka Missionsförsamling
Syrianska Ortodoxa kyrkan S:t 
Kyriakos Norrköping
Syrisk-Ortodox S:ta Mariaförsam-
lingen Folkborgsv Norrköping
Syrisk-Ortodoxa kyrkan S:t 
Gabriel församling i Norrköping
Treklöver Scoutkår Norrköping
Vineyard Norrköping
Vånga Missionsförsamling
Åbylundskyrkan Norrköping

Söderköpings kommun 
Betania i Östra Ryd
Pingstkyrkan i Söderköping

Vadstena kommun
Vadstena Birgittasystrarna
Vadstena Kristna Center
Vätternkyrkan Vadstena 
Frikyrkoförsamling

Valdemarsviks kommun
Pingstkyrkan Valdemarsvik
Sionförsamlingen Ringarum

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

Åtvidabergs kommun 
Emausförsamlingen Grebo
Frälsningsarmén Åtvidaberg
Åtvidabergs frikyrkoförsamling

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

Bergövägen 2
352 44 Växjö

Larmgatan 34
393 58 Kalmar

Lokalkontor:
Fridtunagatan 2
582 12 Linköping

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

Adresser Bilda Sydöst

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

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

Verksamhetshus:
Bilda Bullerbyn
Gamla Tanneforsv. 17 C
582 54 Linköping




