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PANDEMIRESTRIKTIONERNA har avskaffats och
samhället börjar öppna upp. Känslan när vi får mötas
igen i öppna rum är fantastisk. När vi blickar bakåt
och sammanfattar konsekvenserna för verksamheten i
vårt studieförbund är det ingen rolig läsning, åtminstone om man bara läser statistiken. Under första
pandemiåret 2020 minskade den inrapporterade
folkbildningsverksamheten i Bilda Sydöst med ca 50%
jämfört med året innan. Under 2021 har verksamheten minskat med ytterligare 30%. 2019 rapporterade vi sammantaget in 268 977 timmars verksamhet.
2021 var den siffran nere på 103 534. Ett år är 365
dagar. Multiplicerat med 24 timmar per dygn rymmer
ett år 8760 timmar. Omräknat motsvarar då minskningen i verksamhet mellan 2019 och 2021 ett tapp på
nästan 19 år...
Men, (invänder vän av ordning) så kan man ju inte
räkna. Och det kan man inte heller. För det första
är den matematiska modellen för beräkning av tid i
studieförbundens verksamhet en komplicerad historia
där olika typer av verksamhet värderas olika. Dessutom säger antalet registrerade timmar ganska lite om
vad som har hänt och vad verksamheten har fått betyda för både individer och samhälle. Det är i praktiken
ett ganska krångligt sätt att beräkna grunden för studieförbundens finansiering, ett system som är under
utvärdering och som med stor sannolikhet kommer
att se annorlunda ut i framtiden.

Istället för att titta på vad vi inte har kunnat göra
under 2021 borde vi titta på det som faktiskt har
hänt. Ett citat av vår kollega Lars-Inge Claesson leder
vägen. ”Varje timme är ett möte.” Under 2021 har
Bilda Sydöst, med samma sätt att räkna som ovan, fått
vara med och skapa 12 år av tid för möten. 103 534
timmar av möten där människor, trots pandemin, fått
dela tankar, lära sig nya saker och skapa tillsammans!
Personer som kommit nya till Sverige har fått lära sig
svenska, rockband har repat och studiegrupper har
mötts i kyrkor. Delvis kopplat till pandemin har behovet av samtalsgrupper om existentiell hälsa ökat. På
många sätt har vårt studieförbund, trots pandemin,
fått spela en viktig roll och bidragit till både personlig
utveckling, demokrati, digital delaktighet och kulturverksamhet. I denna verksamhetsberättelse vill vi dela
med oss av det som har hänt, trots pandemin.
Nu står vi inför en omstart eller nystart på alla områden. Kyrkor och föreningar ska börja mötas. Konserter, festivaler och utställningar planeras. Nyfikna
studiecirkelledare och deltagare bokar nya träffar och
vi rustar för att Bilda ska kunna hjälpa nya och fler
människor att bli delaktiga i samhälls- och kulturliv.
Hur många timmar vi kan rapportera in under 2022
vet vi inte. Och det är inte det viktigaste.
Varje timme är ett möte, och det som händer där
är det som verkligen räknas.

Omslag: Den mobila repan på Asecs köpcentrum
Bilder: Framsida: Fredrik Junhammar, sid 6: Johan
Rapp, sid 7: Fredrik Junhammar, sid 8: Hans Flyman, sid
9: Johan Rapp, sid 10: Linn Tornell, sid 11: Magdalena
Swahn, Alin Jifcu, sid 13: Mikaela Simonsson, sid 14:
Unsplash, sid 15: Konrad Kita, sid 16: Madison Graham,
Nedeljko Malesevic, sid 17: Eva Danielsson, sid 18: Mats
Joelsson, sid 19: Unsplash, Dan Ahnberg, sid 20: Marica
Bancila, sid 21: Jörgen Tholander, sid 22: Caroline
Andersson, Johan Rapp, sid 23: Eva Danielsson, Noomi
Ax, sid 26: Mats Joelsson Tryck: TMG Tabergs, 2022
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Bildas uppdrag

Digital omställning i fokus
under pandemin

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 bakgrund 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 skapande inom musik, dans, hantverk bland mycket annat.

och öppen för alla oavsett bakgrund och utbildning.
Verksamheten ska värna mångfalden och ett demokratiskt arbetssätt, stärka livslångt lärande och kulturell verksamhet samt stimulera ett aktivt kunskapssökande. Det stärker individens möjlighet att påverka
både sin livssituation och samhällsutvecklingen.

BILDAS FOLKBILDNINGSVERKSAMHET påverkades
starkt av pandemin under 2021. Verksamheten följde
myndigheternas nationella och regionala riktlinjer och
under en längre period våren 2021 stängdes all fysisk
verksamhet ned baserat på ett gemensamt beslut i
Studieförbunden i samverkan.

I Bildas folkbildningsverksamhet är också mötet mellan människor viktigt. Det är i det ömsesidiga erfarenhetsutbytet och i den gemensamma reflektionen som
de verkliga bildningsprocesserna äger rum.

Under året arbetade Bilda vidare med att utveckla nya
digitala verksamhetsformer. Grupper samtalade via
videoverktyg, körer repade med hjälp av We are voice-appen, panelsamtal och hantverkskurser sändes via
Facebook och Youtube och samtalscirklar skedde via
lärplattformen Learnify. Detta är bara några exempel
på hur digitala verktyg och tjänster möjliggjorde möten mellan människor trots strikta restriktioner.

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 livstolkning 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 samhälls- och kulturliv.

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

Vår bildningssyn
Studieförbundet Bildas verksamhet vilar på folkbildningens grundsyn. Verksamheten är fri och frivillig
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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 delaktigheten i kulturlivet.

Bildas organisation
Studieförbundet Bilda bildades 1947 och har sina rötter i de svenska folkrörelserna. Vi är en ideell, partipolitiskt obunden organisation med drygt 14 500 aktiva ledare och folkbildningsverksamhet i hela landet,
organiserade i sex regioner. Vi har ett förbundskansli
i Stockholm och ett studiecenter i Jerusalem. Våra
medlemsorganisationer finns främst inom frikyrkorna, ortodoxa kyrkorna och katolska kyrkan. Våra samverkansparter verkar inom kultur, kyrka och samhälle.
Verksamheten utgår från de tre profilområdena kyrka,
kultur och samhälle. I själva verket är verksamheten
ofta överlappande, inte minst eftersom det sker
mycket samhälls- och kulturarbete i samverkan med
medlemsorganisationer och samverkansparter inom
de tre kyrkofamiljerna.

.

Digitalt skapar nya möjligheter
De digitala verktygen skapar möjlighet för Bilda att
erbjuda platsoberoende arrangemang och nå nya
deltagare. Det ger också möjlighet att sprida medarbetares kompetens till fler områden och regioner där
kompetensen annars inte finns. Exempel på digitala
studiematerial, koncept och cirklar som togs fram
under året är ”Leva med ovisshet”, ”Samtal i sorg”,
”Meningsfull väntan”, digitala konstpresentationer,
studiecirklar om hållbar ekonomi samt snabbkurs i
hållbar utveckling.
Under våren anordnades en mängd hybridmöten, digitala workshops och webbinarier inom olika ämnen.
De webbinarier som hölls på temat ”Möten i Jerusalem” är ett exempel på populära arrangemang, med
upp mot 150 samtidiga deltagare. Vid dessa tillfällen
fick deltagare mötas och lyssna till många olika personer i Israel och Palestina under den nedstängning av
samhället som skedde där på grund av pandemin.

utbildningar. Det gick bland annat att lära sig att
använda videoverktyget Zoom, hålla i digitala cirklar
via lärplattformen Learnify samt cirkelpedagogik och
metodik för att höja kvaliteten i cirkelträffarna. Utbildningarna omfattade också kunskap om att sända
hybridarrangemang med hjälp av en mobiltelefon
samt närvarorapportering via Bildas e-tjänst.

Blandat lärande
Bildas ledningsgrupp tog i början av året ett beslut om
att arbeta efter inriktningen att man tror på blandat
lärande även efter pandemin. Fysiska och digitala möten varvas utifrån vad som passar bäst. I det
blandade lärandet inryms även hybridarrangemang,
det vill säga att människor möts fysiskt och digitalt vid
samma samling. I Bildas externa verksamhet kommer
hybridarrangemang främst att erbjudas vid större
kulturarrangemang eftersom det är resurskrävande
och förutsätter att de Bilda samverkar med har teknik
och kompetens.

Fler verktyg och kompetensutveckling
Som en följd av coronarestriktioner arbetade alla
som hade möjlighet hemifrån, vilket ställde krav på
teknikutrustning, kompetens och självledarskap hos
Bildas medarbetare. Det var en stor fördel att Bilda
redan tidigare gått över till Office 365. Under året
skedde kompletteringar med verktyg som Mentimeter
och fler Zoom-licenser för att öka interaktionen och
tillgängligheten.

Antal deltagare på distans

När pandemin omöjliggjorde fysiska möten
För att stärka den digitala kompetensen hos cirkelledare och kontaktpersoner inom medlemsorganisationer och samverkansparter tog Bilda fram flera digitala
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Kultur
BILDA HAR EN RIK OCH BRED kulturverksamhet med
många olika kreativa uttrycksformer, till största delen
musikverksamhet. Verksamheten präglas av stark
deltagarkultur och medskapande eftersom vi tror
på att utövarna ska få utvecklas på sina egna villkor.
Deltagarna finns inom en mängd fria grupper som
samverkar med Bilda.
Bilda Sydösts kulturarbete har profilerat sig inom
populärmusik, dans, folkmusik, kör, teater, film och
orientalisk musik. Detta är områden där vi har tydlig
kompetens inom personalstyrkan med många års erfarenhet. Dessutom har vi ett stort kulturarbete kring
till exempel hantverk och blåsmusik, då främst inom
våra medlemsorganisationer.

Även 2021 präglades i hög grad av den pågående
pandemin där kulturområdet var hårt drabbat. I takt
med att smittspridningen och olika restriktioner ändrades under året, förändrades också villkoren för vilka
verksamheter som kunde bedrivas och i vilken omfattning. Viss verksamhet kunde anpassas och ställas
om medan mycket fick ställas in. Den studieförbundsgemensamma överenskommelsen om att inte bedriva
någon fysisk verksamhet gjorde att verksamhetshus
och replokaler var stängda under flera månader.

Singer-songwritern Johan Leidefors uppträdde på Asecs.

Nya möjligheter för band i Kalmar!
Under året har vi tagit över ett musikhus på Kraftlösavägen 1 i Kalmar med 11 replokaler och gemensamt kök/uppehållsrum.

Se klippet!

Kul (tur) på Asecs
Skulle ni kunna göra någon aktivitet på Asecs nästa
vecka? - Självklart, svarade Noomi Ax, verksamhetsutvecklare på Bilda. Vi tar med vår "mobila repa"!

David Lönnerborg är verksamhetsutvecklare på Bilda
och är ansvarig för det nya musikhuset.
- Lokalerna är väl anpassade för musik och vi har börjat skissa på enklare renoveringar och börjat bygga
om för att frigöra mer sällskapsytor som passar vår
vision kring hur ett rephus ska vara.

Under höstlovet fick vi chansen att rulla in vår husvagn
tillika rullande replokal på Jönköpings största galleria
Asecs. Här fick ungdomar och barn testa olika instrument
och Bildaband fick möjlighet att repa i vagnen mellan kl
10-20. "Repan", husvagnen, är tömd på vanlig husvagnsinredning och där finns istället musikinstrument och
ljudanläggning.

David fortsätter.
- Vår vision är att huset ska vara som en hub för
att hitta nya kontakter att musicera med, att kunna hänga före och efter rep och få en plattform att
diskutera musik och kultur. Glädjande så är det redan
fullt i alla replokaler och nu planerar vi för olika event
och workshops för att ge våra band inspiration och
speltillfällen.

- Tanken med vår mobila repa är att kunna åka ut och låta
ungdomar få prova på kultur, berättar Noomi.
- Det var rätt häftigt när Bildabandet Infantil satte igång
och spela. Det svängde riktigt bra! Höstlovsshoppande
människor vände öron och ögon till husvagnen och flera
stannade nyfiket till en stund. Vi fick flera goda samtal, berättar Fredrik Fernström, verksamhetsutvecklare på Bilda.

Ett annat Bildaband som passade på att repa i husvagnen
var Strelitzia och utanför husvagnen kunde man lyssna på
Neanos Yousef som spelade oud och singer-songwritern
Johan Leidefors.
Noomi fortsätter.
- Möjligheten till detta fick vi via samarbetet med mötesplats Brunnen i Jönköping som redan hade planerade
höstlovsaktiviteter på Asecs. Nya kulturaktiviteter är redan
inbokade och husvagnen kommer högst troligt att komma
tillbaka under påsklovet 2022.
- Det känns jätteviktigt att en plats som Asecs kan få
rymma mer än bara shoppingupplevelser. Tänk vilken
fin mötesplats det skulle kunna bli för olika slags kultur;
musik, dans, poesi och mycket mer. Vem vet, vi kanske utökar med en scen med både dans och musik redan i påsk,
avslutar Fredrik, med ett finurligt leende.

Se klippet!

Bilda har idag två rephus i Kalmar med sammanlagt
16 replokaler.
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Att berätta sin historia

Körworkshopar i en digital tid
Hur gör man det digitalt?
Kör sjunger man lättast tillsammans i samma rum.
Så är det, men med bra inspiratörer kan vi använda
tiden, när vi inte kan mötas i samma fysiska rum, till att
få verktyg att jobba med när vi väl kan köra på för fullt
igen. Därför genomförde Bildas körnätverk två digitala
körworkshopar under 2021.

I Bilda tror vi att kören som instrument bär på oändliga
möjligheter att genom sång beröra det djupt mänskliga
inom oss. Att sjunga handlar om livet och dess mening, om
samhörighet och glädje, om kroppens välbefinnande, om
lust och rika upplevelser. Kanske är det så att vi behöver
påminna varandra och oss själva om detta efter en lång tid
av tysta övningslokaler och kyrkor.

Under våren fick körledare och körsångare över hela landet
möjlighet att vara med på ”Scenisk kör – Må bra på scen”
med Anci Hjulström som inspiratör. Anci är sångerska,
artist, musikregissör, pedagog i musikalisk scenisk kommunikation med en lång meritlista. Under kvällen fick deltagarna genom reflektion och övningar fundera på följande
frågeställningar:
Vad händer när nu går upp på scen? Vem är du då?
Gömmer du dig bland andra eller tar du plats? Vad vill du
berätta med sångerna ni sjunger tillsammans i kören?

I september bjöd vi in körledare till körledarträffar med
EmmaLena Flyman som
föreläsare. EmmaLena
är författare till boken
”Kärleken till en kör
– körsång, hälsa och
harmoni”. EmmaLena
Flyman är röntgenläkare, amatörsångerska och
författare. Hon började
sjunga i barnkör i lågstadieåldern och sen förblivit
körsångare av ohejdad vana.

Henrik Ydreborg är van körsångare och också verksamhetsutvecklare i Bilda med fokus på bland annat körverksamhet, han berättar:
- Anci lärde oss hur man tar fram sin sceniska medvetenhet och att hitta större scentrygghet, såväl hos den enskilde körsångaren, som i kören som helhet. Vi fick lyssna på
en sång och höra hur den fick olika betydelse, olika klang,
beroende på vad som lades in i tolkningen.

Under kvällen fick vi ta del av tankar som EmmaLena
samlat från forskare, körledare, körsångare varvat med
personliga berättelser som visar på betydelsen av körsång
som en positiv kraft i sångarnas liv.

- Vi avslutade workshopen med att prata om ledarnas egna
kommande körprojekt. Vi var överens om att en sån här
workshop ger inspiration och nya tankar och idéer som
man är taggade på att få testa i sin egen kör. Snart kommer
vi stå på scen med en hel kör och sjunga för publik, avslutar Henrik,

Alla bär på en historia och alla har rätt att få berätta den
och att få uttrycka den på sitt sätt. Det tog vi fasta på då
vi fick möjlighet att själva sätta programmet för en scen
under Norrköpings Folkmusikfestival.
Vi bjöd in olika artister, alla med helt olika berättelser, men
så viktiga att få ta del av. Först ut var spelmannen Pelle
Björnlert som samtalade med Bildas verksamhetsutvecklare Mia Sandell. Det blev ett fint möte där det personliga
förhållandet till musiken var kärnan i samtalet.
Vårt andra samtal var mellan musikern George Hayrabedian och Nenos Yousef från Bilda. Samtalet inleddes med
en film med tema; ruinerna i Aleppo. Musiken till filmen var
mycket vacker där George spelar solo på cello. Det blev
ett spännande och intressant samtal om Georges liv som
musiker i Sverige.
- Det var ett fantastisk samtal. George berättar sin smärta
över staden Aleppo, där han växte upp, genom sin musik
och genom sin cello, berättar Neanos Yoursef.
Neanos fortsätter.
- George berättar i samtalet om hur det var att lämna sitt
hemland och komma till ett nytt land, en ny kultur och ett
nytt sammanhang. Han hade ingenting förutom sin musik
och sin cello. Jag kan känna igen mig i det då jag också är
musiker som var tvungen att lämna mitt hemland.
- Det är så fint att få höra en annan människas berättelse
om sin livsresa för att få perspektiv på sitt eget. Det här

Neanos Yousef och George Hayrabedian
mötet berörde inte bara mig utan även de som lyssnade,
avslutar Neanos.
Sist ut såg och hörde vi Marie Länne Persson och Ralf Novak Rosengren berätta om sitt arbete med att tillsammans
och på varsitt håll framföra vistraditionen bland resandefolket. Det blev starka skildringar i samtalet och vackra
visor framfördes.
Stämningen under dagen var mycket god bland medverkande och publik. De flesta kände nog att det här vill vi
vara med om igen.

Se klippet!

Dans som betydde extra mycket
- Trots pandemin har vi haft väldigt bra termiEfter ett år med inställda klasser kunde Stuner. I december kunde vi äntligen bjuda in
dio In Motion äntligen erbjuda danskurvåra danselevers nära och kära till en
ser för alla åldrar igen och de genomUnder
dessa
elevshow. Vi satte upp en maxgräns
förde alla 12 kurstillfällen.
och sålde 100 biljetter per företuffa
tider
betydde
På grund av rådande pandemiställning. Att avsluta terminen
dansklasserna extra
restriktioner fick elevshowen
på detta sätt bidrar till en större
ställas in, men de hann arrangera
mycket,
både
för
eleverna
gemenskap och inspirerar våra
Dancehall workshop med Mia
elever till att våga testa nya
och oss ledare. När så mycket
Ess samt en koreografiklass med
dansstilar, berättar Josefin
Tevin Redvall. Under sommarloannat ställs in har det varit
Tromner
Jonsson, ledare i Stuvet erbjöd Studio In Motion gratis
värdefullt
att
ha
något
att
dio
in
Motion.
danskurser för barn mellan 7-13 år
se fram emot.
i samarbete med KFUM och Bilda,
- Vi är tacksamma över föräldrarbåde under Summercamp och den
Josefin Tormner Jonsson,
nas
positiva feedback trots ett speöppna dagliga verksamheten.
ledare Studio In Motion
ciellt år, avslutar Josefin och skyndar
vidare till kvällens danslektion i locking.
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Musikundret
Bilda vill hjälpa musiker i församlingar och kyrkor att
börja spela i band och på så sätt beskriva och ge uttryck
för sin tro. Vi önskar att få se nya kristna band bildas,
uppmuntra gamla band att starta om, och vi vill se en
yngre generation som med dagens teknik och sound
fyller detta tomrum.
Efter att ha sett att allt färre band och artister öppet ger
uttryck för sin kristna tro i texter och scenframträdanden
påbörjade Bilda en dialog med församlingar och musiker
för att förändra denna trend. Anders Ruuth, projektledare för Musikundret har under året knutit nya spännande
kontakter och startat samarbeten kring musik, men också
andra kreativa uttrycksformer.

Som en del i denna satsning genomfördes en mindre
festival med fokus på kristna artister i Citykyrkan i Linköping. Medverkade gjorde Maria Niklasson, Spring City och
Wilhelm Blixt.
Under 2022 kommer satsningen fortsatta och målet är att
skapa förutsättningar för kreativt skapande i alla former
i samarbete med församlingar i vår region. Särskilt fokus
kommer vara att ge unga verktyg och stöttning i skapandet. Även äldre grupper som vill utvecklas och finna vägar
att uttrycka sin tro genom kreativitet välkomnas.

Se klippet!
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Samhälle
INOM PROFILOMRÅDET SAMHÄLLE finns en bred
verksamhet tillsammans med kommuner, medlemsorganisationer och andra samverkansparter, som på olika sätt bidrar till att utveckla människor och samhälle
på ett hållbart och demokratiskt sätt. Nedan beskrivs
de största områdena inom samhälle och några berättelser från året.

Integration och etablering
Sedan flera år tillbaka har vi så kallade riktade uppdrag från riksdag och regering via Folkbildningsrådet
att arbeta med. Detta går under namnet riktad folkbildning. Det är satsningar som riktar sig till särskilda
målgrupper där syftet är att hjälpa människor som
invandrat till Sverige att integreras i det svenska sam-

- Det är fantastiskt att få se och höra om de nya vänskapsrelationer som blivit tack vare projektet och vilka goda
konsekvenser det medför. Det är flera nya svenska familjer
som på detta sätt för första gången lär känna en svensk
etablerad familj och får komma hem till ett ”svenskt hem” i
Växjö kommun, berättar Magdalena Swahn, projektledare
för Familjekompis i Växjö.

hället och finna vägar till arbete och egen försörjning.
I vår region har vi haft ett flertal studiecirklar inom
detta till exempel Svenska för arbetslivet och Svenska
och trafikkunskap. Ett exempel på ett nytt koncept
som tagits fram under året är Städklar - en yrkesinriktad studiecirkel inom lokalvård.
Under året har vi fortsatt arbetet med våra projektfinansierade integrationsverksamheter; Familjekompis
och Svenska för föräldralediga och social mobilisering.
Det sistnämnda är ett projekt där målet är att primärt
nå utrikesfödda föräldralediga för att träna svenska
och skapa sociala och lärande sammanhang. Projektet
görs i samverkan med Familjecentralen i Norrliden
och socialtjänsten. Läs mer på sid. 17.

Bildning, men också nya
livserfarenheter
Under hösten 2021 startade Bilda upp verksamhet på
Råslätt, ett av Jönköpings prio-områden, i form av en
studiecirkel i datorkunskap för nybörjare.
Det blev stadig grupp som träffades en gång i veckan
för att lära sig och träna på grunderna i datorkunskap.
Deltagarna var från olika bakgrunder och det vackraste av
folkbildning är ju när olika människor möts med olika bakgrunder, kring ett gemensamt intresse. Att se Fatima, 35
år, förklara för Greta, 70 år om hur man formaterar en text i
Word är ett underbart exempel och när vi möts kring något
som intresserar oss är detta möjligt.
Datorkunskap i all ära men lika viktigt var alla andra samtal
som uppkom där emellan. Alla satt knäpptysta när cirkelledaren berättade om sin uppväxt i Mellanöstern eller när
deltagaren som kom från ett krigshärjat Europa som barn
under andra världskriget, berättade sin historia. Att i dessa
möten också kunna visa på datorns möjligheter, till exempel genom att visa kartor och bilder via Google, fördjupade
och breddade samtalen ytterligare. Att samlas tillsammans
för att lära sig något nytt skapar unika tillfällen till bildning
men också nya livserfarenheter.
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Magdalena fortsätter:
- Två familjer som lärde känna varandra genom
projektet blev snabbt goda vännner. Så
här berättar Karolina Zieniewicz:

Familjekompis
Syftet med Familjekompis är
att skapa former och förutsättningar för vänskapsrelationer mellan nysvenska och
etablerade svenska familjer. Vi
vill också bidra till ökad integration på arbetsmarknaden för
nysvenskar genom att skapa ett
socialt nätverk med kontakter.

”Vid första mötet träffade vi
den svenska familjen som
bor i vårt område och har
en dotter som är ett år
äldre än min dotter. Tjejerna gillade varandra. Vi
promenerar tillsammans
på fritiden, grillar och
umgås utomhus. Tack
vare Familjekompis har
vi möjlighet att träna
svenska språket och lära
känna den svenska kulturen bättre. Familjekompis
betyder mycket för mig och jag
är glad att vi har träffat en väldigt
trevlig familj.”

Vi tycker att detta
verkar vara en fantastisk möjlighet att hjälpa
ny-svenskar att förstå Sverige
och för oss svenskar att
förstå världen bättre
etablerad svensk familj
i Familjekompis

Efter att flera av pandemirestriktionerna
lättade efter sommaren har det varit ett stort
intresse att vara med både från de etablerade svenska
familjerna och de nya svenska familjerna. Hittills har 30
familjer matchats ihop i Familjekompis i Växjö

I januari 2022 startar Familjekompis i Kalmar och ambitionen är att sprida konceptet till fler kommuner i regionen
framöver.

Se klippet!

Koppla Upp-dagarna 2.0
Vi lever i ett digitalt samhälle och digital delaktighet är
idag en förutsättning för att fullt ut kunna ta del av det
samhället har att erbjuda. Digital delaktighet ökar både
tryggheten och självständigheten hos individen. Det är
dessutom en viktig aspekt för att vara en del i det demokratiska samhället.

Under året fortsatte vi samarbetet med Region Jönköpings
län kring problematiken digitalt utanförskap. Under perioden 14 juni till 6 augusti arrangerades satsningen Koppla
Upp-dagarna 2.0.
- Vi gjorde en husvagnsturné i hela länet och träffade
människor som behövde hjälp med det digitala, berättar
Alin Jifcu, verksamhetsutvecklare på Studieförbundet
Bilda.
Alin fortsätter.
- De flesta invånarna i länet som vi har mött under Koppla
Upp-dagarna tycker att digitala samhällstjänster underlättar, men när allt flyttar online, är det lätt att hamna utanför.
Koppla Upp-dagarna 2.0 syftade till att motverka det
digitala utanförskapet och säkerställa att fler invånare får
möjligheten att använda sig av digitala samhällstjänster,
med andra ord, skapa digital delaktighet.
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ÅRSRIKA - om synen på livet och åldrandet
Hållbarhet och demokrati
I vår verksamhet kring hållbarhet arbetar vi utifrån
ett socialt, ekonomisk och ekologiskt perspektiv. Vi
fortsatte även arbetet med att tydliggöra och stärka
verksamhetens kopplingar till FN:s globala mål för
hållbar utveckling och agenda 2030. Till stor del har
arbetet kring hållbarhetsfrågor skett tillsammans
med samverkansparter och medlemsorganisationer.
Vi anordnande bland annat samtalsserien ”Hoppfull
hållbarhet” en samtalsserie som belyste framtidsfrågor ur ett hoppfullt perspektiv. Vi har också tagit
initiativ till att hitta samarbetsformer med olika second hand aktörer och har påbörjade samarbeten med
Erikshjälpen på flera håll i regionen. Under året har
vi fortsatt att uppmärksamma frågor kring demokrati
och mänskliga rättigheter. Vi har bland annat haft en
digital studiecirkel på zoom utifrån materialet ”Hålla
ut, hålla om, hålla ihop”, en programserie av Bilda
och UR samtiden med samtal och föreläsningar om
samhället och demokratin, med utgångspunkt i de
existentiella frågorna.

Kultur och hälsa
Genom vårt folkbildningsarbete riktat mot äldre på
olika äldreboenden vill vi vara med och bidra till ett
livslångt lärande och att alla ska kunna ta del av kultur
hela livet. Coronapandemin medförde att detta fick ta
sig i nya uttryck på grund av besöksförbud på äldreboenden under vårterminen. Vi fortsatte att producera
vårt populära program ”Sju sorters kakor” för att på så
sätt kunna tillgängliggöra kultur digitalt. Till mångas
glädje öppnade även verksamheten så småningom
upp för fysiska besök och program. Ett koncept som
tagits fram för målgruppen under året är ”Årsrika” en
fotoutställning och studiematerial kring olika perspektiv på synen på livet och åldrandet.
Under året har vi också fortsatt att fokusera på området existentiell hälsa. Existentiell hälsa är en aspekt på
hälsa. Det handlar om vår grundsyn på livet, vår livsfilosofi och utgår från WHO:s forskning inom området.

"Trivs du inte med dig själv, kommer du
inte trivas någon annanstans heller."
Så beskrev en besökare, på utställningen
ÅRSRIKA, bilden av åldrandet.
Årsrika är en vandringsutställning som under hösten har
varit hos äldreboenden i Gislaveds- och Värnamo kommun.
Utställningen vill bredda den annars så snäva bild av att
åldras, och lyfta det vackra i det. Vid varje utställning äger
ett vernissage rum. Vid dessa tillfällen har vi använt oss
av boken Årsrika som ligger till grund för utställningen
och intervjufilmer som är underlag till Årsrika samtal, våra
studiecirklar.
Mikaela Simonson är verksamhetsutvecklare inom Kultur
och hälsa och hon vill ta er med till den första vernissagen
av ÅRSRIKA.
- Redan innan vernissagen av utställningen Årsrika så
berörde den. Jag höll på att ställa upp den sista av 10
rollups på demenscentrumet Blomstervägen i Gislaved, när
kvinnan kommer in i lokalen. Vi är ett par stycken i rummet
som pratar, när hon plötsligt brister ut i skratt. Ett förlösande, ostoppbart skratt som spred sig till oss alla. Hon hade
fått syn på den där bilden.

i bilderna som väckte både minnen och känslor, och som
dessutom inspirerade.
- Och den där bilden gav garanterat upphov till fler skratt.
Man kan liksom inte låta bli, när man ser en kvinna komma
upp ur havet i vintertid, spritt, språngande naken – så när
som på en röd stickad mössa, berättar Mikaela med ett
leende.
- Det är fantastiskt att se hur Årsrika har bjudit upp till fest
på varje plats. Personalen har gått all-in med ballonger och
serpentiner, köken har levererat välsmakande snittar och
bakverk, och besökarna har klätt upp sig. Rullatorerna har
visat sig väldigt behändiga att ha med på vernissage – då

Se klippet,
invigning!

det är en ypperlig plats att ställa bubbelglas och tilltugg
på medan man går omkring och tar in bilderna. En väldigt
praktisk bild av hur fint det faktiskt kan vara att få vara rik
på år.
Mikaela sammanfattar.
- Det har varit en förmån att få resa runt med utställningen,
hålla i vernissager och möta dessa människor som lever
ett helt liv. En av alla de visdomar jag tar med mig kommer
från en klok kvinna. ”Trivs du inte med dig själv, kommer
du inte trivas någon annanstans heller.” Det är bara en
blomma i hela den bukett av tankar, insikter och känslor
som delas vid dessa tillfällen. Tankar som jag är helt säker
på fortsätter bubbla upp till ytan just för att Årsrika ger
plats och utrymme till det.

Årsrika samtal

Någon dag senare är det dags för vernissage av Årsrika,
den första av tre hösten 2021. Besökarna kommer in i Blå
Hallen, deras samlingssal, där bilderna står uppställda. Det
är framdukat med finporslin, fantastiska bakverk och kaffe.
Mikaela fortsätter.
- Från scenen presenterar jag utställningen och dess
ursprung och förklarar att den nu är deras. ”Njut av den
och ta den till er.” För att verkligen befästa det, så är det
en av de boende som klipper det blå-gula bandet till varma
applåder. Sen flyger korkarna! Personalen tog det där med
festligheter på allvar och hade köpt in bubbel som vi nu
fick skåla in utställningen med.
Tillsammans ser vi på ett avsnitt av Årsrika samtal, som
Bilda producerat under året, där sju personer i olika åldrar
får ge sina perspektiv på olika ämnen. Man verkar känna
igen sig, det avslöjar det härliga surret i lokalen. Till sist
läser jag ett par stycken ur boken Årsrika, ett stycke om
det vackra i ensamhet, ett annat om ny kärlek sent i livet,
ytterligare ett om att inte bry sig så mycket om vad andra
tycker. Det är knäpptyst i Blå Hallen. Man kan höra en nål
falla till golvet.
- Vi hugger vi in på det festliga, efterlängtade fikat.
Samtalen börjar och mina fina årsrika vänner såg detaljer

12

13

Vem bryr sig?

Motverka ofrivillig ensamhet bland
äldre i Växjö.

Gårdshuset Linköping

När vi har en god existentiell hälsa har man i forskningen sett att vi har bättre förutsättningar att hantera
livets motgångar och svårigheter.
Vi vill genom vårt projekt skapa mötesplatser för äldre
i Växjö kommun där man får kunskap om hur man kan
träna sin existentiella hälsa. Vi vet att folkbildningens
pedagogik och metoder som verktyg har stor betydelse
för den enskilda människan. Vi har haft ledarutbildning
i existentiell hälsa och utbildat samtalsledare som idag
leder samtalsgrupper i existentiell hälsa och utgår från
Bildas material Livet och hälsan.

Hoppfull hållbarhet
När vi talar om ett hållbart samhälle så kan det vara
lätt att fastna i hopplöshet. Går det att få till förändring och hur kan jag vara en del av förändringen.
Under september bjöd vi in till tre samtalskvällar där
målet vara att belysa framtidsfrågor från ett hoppfullt
perspektiv. Samtalen ägde rum via Zoom och leddes
av miljökonsult Anders Carlsson och Eva Danielsson,
verksamhetsutvecklare på Bilda. Med rubriker som Ingen
gör något, Vem bryr sig? Ta det med ro, det ordnar sig
aldrig, bjöds deltagarna in till att prata och fråga om hur
vi kan nå en värld där materiella och existentiella behov
fördelas rättvist.
- Ja hur gör vi för att skapa en bättre värld? Det är lätt
att fastna i ett tänk där hur vi än gör så blir det fel. Men
Anders lyfte fram de positiva exempel som ändå finns
där teknik och kunskap kan skapa goda förändringar,
berättar Eva Danielsson.
- Under kvällarna försökte vi uppmuntra varandra med
goda exempel på engagemang och möjliga förändringar i vardagen. Tillsammans vände vi och vred på olika
resonemang och fyllde på både med fakta och engagemang. Att få möta deltagare i olika åldrar och med olika
bakgrund och från olika delar av Sverige men med en
gemensam längtan efter att få samtala och hitta nya
möjligheter kring hållbarhet är något som ger hoppfullhet, avslutar Eva.

Vi har också fått kontakt med ett av äldreboendena i
Växjö som ville börja arbeta med existentiell hälsa bland
både personal och brukare.
Syftet med samtalsgrupperna är att hjälpa deltagarna att
stärka sin existentiella hälsa genom samtal och reflektioner utifrån WHO:s 8 olika dimensioner av livshälsa.
Deltagarna får konkreta verktyg till hur man kan träna sin
existentiella hälsa. Detta leder till ökad egenmakt (empowerment), ett utökat kontaktnät med människor som i
sin tur leder till en bättre psykisk hälsa.

Att få dela mina
innersta tankar utan att
bli bedömd eller kritiserad
och att få lyssna till andras
tankar på samma respektfulla sätt är en härlig
upplevelse som denna
grupp möjliggör

MED VÅRT ARBETE på Gårdshuset för arbetslösa skapar 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.

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.

Vi arbetar med fokus på hela människan för att med
olika metoder stärka individens självkänsla och självförtroende. Det är en viktig del i integrationsarbetet.
Vi behöver trygga människor vilka kan fungera som
föräldrar, medborgare och sakta men säkert komma
närmare arbetsmarknaden och egen försörjning. På
Gårdshuset bedrivs verksamhet i samarbete med
Linköpings kommun, Liljeholmens folkhögskola,
Länsstyrelsen och Tillväxtverket. Vår verksamhet är
uppdelat i uppdragsutbildning och folkbildningsverksamhet. Vi arrangerar kurser och studiecirklar främst
för personer med utländsk bakgrund.

•

Bildabron är ett 3-årsprojekt 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.

•

Gårdshuset driver även fyra grupper i mammabarnsvenska i stadsdelarna Berga, Skäggetorp
och Ryd.

Empower by Bilda
I juni 2021 bildades det sociala bemanningsföretaget
Empower by Bilda.
Då arbete är en viktig del av en människas identitet vill vi
med detta företag ge dem som står utan arbete chansen
att komma in på den svenska arbetsmarknaden.

Empower by Bilda (EBB) ägs av Bilda Sydöst och Bilda
Svealand och arbetar i dagsläget med att hyra ut arbetskraft till solelsbranschen och lokalvårdsbranschen. Under
2021 var 35 personer anställda i företaget. Då räknas de
anställda i Gröna sommarjobb in.

Deltagare i en av
samtalsgrupperna

Se klippet!
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Gårdshuset

Föräldrastöd
Under hösten genomförde Bilda Gårdshuset
tillsammans med BRIS och region Östergötlands
hälsokommunikatörer kursen Föräldraskap i Sverige (FÖS) som är ett material som BRIS förvaltar.

Norrliden, Kalmar

Ett tiotal somalisktalande mammor som är deltagare på Gårdshuset genomgick kursen. De fick
information om och samtalade om föräldraskap i
Sverige utifrån olika teman. Behovet av att få stöd,
kunskap och samtala om detta är enormt i vår
målgrupp och vi kommer fortsätta att målmedvetet
jobba med föräldrastöd i olika former framöver.

I STADSDELEN NORRLIDEN i Kalmar har Bilda sedan
länge en verksamhetslokal. Från och med september
2020 pågår här ett §37a projekt med medel från Länsstyrelsen tillsammans med Kalmar kommun. Projektet avslutas i slutet av mars 2022.
Svenska för föräldralediga och social mobilisering i
Norrliden är ett projekt där målet är att primärt nå
utrikesfödda föräldralediga i stadsdelen för att träna
svenska och skapa sociala och lärande sammanhang.
Projektet görs i samverkan med Familjecentralen i
Norrliden och Socialtjänsten.
Under 2021 har vi när det varit möjligt bjudit in till
olika grupper där vi tränat svenska, samtalat om för-

"Det här är ett bra sätt att lära sig svenska och komma in i det svenska
samhället, säger Morteza Gholami som för tredje året har fått sommarjobb
genom Bilda Gårdshuset, den här gången som gruppledare.
Utdrag ur reportage Östgötakorrespondenten 25 juni 2021

äldraskap, informerat om det svenska samhället och
hur det fungerar. Det sistnämnda kallar vi för Leva
och bo i Kalmar där vi pratar om allt från sopsortering
till demokrati och jämställdhet. När rekommendationerna har begränsat fysiska möten så har vi hållit
kontakten digitalt och även bjudit in till språkpromenader. Vi har även funnits till hands för individuella
möten som ett stöd i kontakten med olika instanser i
samhället.
I lokalen träffas också studiecirklar som ligger utanför
projektet t ex Svenska för arbetslivet med inriktning
vård och samtalsgrupper med kulturmöten och språkträning för kvinnor.

Gröna sommarjobb
Människor växer när man får tillhöra en arbetsgemenskap; svettas, kämpa och jobba tillsammans
med personer som bryr sig om mig och är intresserade av vem jag är.
I årets upplaga av Gröna sommarjobb arbetade en
stor andel kvotflyktingar tillsammans med våra
arbetsledare. Många var helt nykomna till Sverige
och fick tack vare Gröna sommarjobb en mycket
tidig erfarenhet av arbete i Sverige. Denna erfarenhet kommer skynda på deras etablering i samhället,
språkstudierna kommer snabbas på då man vet vad
arbetslivet förväntar sig beträffande språkkunskaper och etableringen på arbetsmarknaden påskyndas då man fått viktiga meriter och referenser.
Många livsberättelser delas ute på fälten och under
rasterna. Mötet mellan våra deltagare, arbetsledarna och lantbrukarna skapar ömsesidig förståelse.
Vi ser verkligen hur det händer, det som vi i Bilda
redan vet; ingen växer utan möten.
Deltagare i Svenska för föräldralediga.
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Tro och religion
INOM PROFILOMRÅDET KYRKA ryms folkbildningsarbetet inom tre kyrkofamiljer: frikyrkorna, de ortodoxa
kyrkorna och den katolska kyrkan. Inom studieförbundet finns stor mångfald, där våra kyrkofamiljer
omfattar fler än hundra olika nationaliteter. Våra nära
relationer till kyrkofamiljerna är identitetsskapande
för Bilda. Vi vill vara ett studieförbund för kyrkor, för
deras samspel med varandra och deras engagemang
i samhället. Vi vill också lyfta frågor i det offentliga
samtalet som berör existentiella frågor, religionens
plats i samhället och kyrkornas betydelse för demokratiskapande.
I samarbetet med kyrkorna prioriterar vi att ge församlingar redskap för sin bildnings- och kulturverksamhet, med utrymme för såväl teologisk reflektion
som odling av andlighet och tradition. Vi vill också ge
perspektiv genom att skapa mötesplatser, ge inspiration och möjligheter att möta varandra och samhället.

Verksamheten sker både inom de tre olika kyrkofamiljerna i samverkan och i samverkan mellan kyrkofamiljerna.
En pandemi som förutsätter fysiskt avstånd mellan
människor och den kyrka som vill vara nära – det är
en del av den utmaning våra medlemsorganisationer
haft under de år som ligger bakom oss. Bilda arbetade
under 2021 med att hjälpa kyrkorna att vara trogna
sitt uppdrag och sin identitet och samtidigt följa alla
rådande restriktioner. Bilda erbjöd digitala verktyg
och utbildning i hur de fungerar men kanske framför
allt stöd i hur samtalet djupnar, reflektionen stimuleras och nära möten mellan människor skapas, även i
det digitala rummet.

Bråttom men inte kört
"När vi ser att skapelsen missbrukas, exploateras och
förstörs kan inte kyrkan vara passiv. Vi behöver gå med
och gå före i omställningen till en hållbar
värld där vi värnar skapelsen och
därigenom också våra medmänniskor." Grön kyrka
Söndagen den 21 mars arrangerades en digital föreläsning
och en nätverksträff på Zoom
med fokus på klimatfrågor
och hållbarhet. Medverkande
var författaren Stefan Edman
som föreläste utifrån sin
senaste bok, Bråttom men inte
kört. Stefan Edman är biolog,
teknologie hedersdoktor, föreläsare och författare till ett 50-tal böcker.
Föreläsningen var ett samarrangemang
mellan Bilda, Andreasföramlingen Fjällstugan,
Equmeniakyrkan Region Öst och Grön kyrka.

Föreläsningen riktade sig till alla som har ett intresse för
individens och den kristna församlingens ansvar i frågor
om hållbarhet och klimatomställning. Efter föreläsningen hölls en nätverksträff med samtal i grupper för att
inspireras att samverka med andra för att utveckla
församlingens hållbarhetsarbete. Nätverket Grön
kyrka informerade hur de kan stötta föramlingar.
- Ett lyckat arrangemang med drygt 50 engagerade deltagare från hela landet, både unga
och gamla, vilket visar att ämnet är aktuellt
och att frågorna lever i våra församlingar,
säger Mats Joelsson, verksamhetsutvecklare
i Bilda.
Mats fortsätter:
- Det är viktigt och bra att vi som medlemmar i
kyrkor och församlingar tar skapelseansvaret på allvar,
för en hållbar livsstil. Och här vill vi i Bilda vara en resurs,
stötta det engagemang som finns och hjälpa till med
föreläsningar och fortsatta samtal. Rubriken för nätverksträffen andas hopp - det är bråttom, men inte kört!

I trygga händer
I dagens Sverige möter vi många utsatta barn. Vi
möter dem mitt i vardagen; på skolor, idrottsföreningar, i våra kyrkor och på läger. Dessa livsviktiga
möten kräver att vi arbetar med barnkonventionen på
riktigt.

Aquae profundum
En oktobergrå fredag stannade tiden en stund i
Allianskyrkan, Jönköping. Konstnären och musikern Erik Jeor bjöd på meditativ musik i form av
tonsatta böner.
Med sig hade han multimusikern Andreaz Hedén.
Konserten bygger på projektet och skivan Aquae
profundum där Erik Jeor tonsatt böner från mestadels
200 - 300-talet, skrivna av kyrkofäder som Augustinus, Origenes, Gregor från Nazians och, senare, vår
egen Gunnel Vallquist. En meditativ och stämningsfull
konsert där vi inbjöds att vara med i bönerna genom
ett aktivt lyssnande. Konserten var en del i en turné i
flera Bildaregioner.

Barn med vitt skilda bakgrund har en sak gemensamt;
behov av trygghet. Det är vuxnas ansvar att erbjuda detta
för barnets bästa. Därför vill vi dela vår erfarenhet hur man
skapar trygga miljöer för ledare, barn och unga i den verksamhet som bedrivs i samverkan mellan olika församlingar
och föreningar.
Gärd "Lillan" Kinnander är projektledare för I trygga händer
i Bilda.
- Vi såg att kunskapen om trygga miljöer behövde sätta
sig mer, både hos den enskilde ledaren såväl som i hela
ledarteamet i respektive församling/förening. Därför
utvecklade vi konceptet. Våra en-dagars-kurser finns kvar
men vi kan också erbjuda en längre kurs som består av en
livestreamad utbildning på Zoom med efterföljande studiecirkel på hemmaplan i ledarteamet. Utbildningen avslutas
gemensamt i en livestreamad Zoom-utbildning med samma
utbildare från Bilda som i uppstarten, där deltagarena
bland annat får redovisa de handlingsplaner som arbetats
fram i studiecirkeln.

Under 2021 har flertalet utbildningar genomförts. Så här
säger en av deltagarna:
”Det har varit bra för mig att få prata och diskutera med
andra, vi alla bär på olika erfarenheter och har varit med
om olika saker. Det är bra att få perspektiv. Det är många
små saker jag inte tänkt på som jag nu öppnat ögonen för.
Tidigare hade jag bland annat inte reflekterat över att det
kan vara dumt att skjutsa på tonåringar ensam i bil. Jag
hade heller aldrig hört talas om anmälningsplikt och vad
det innebär. Det var mycket bra som jag tar med mig in i
kyrkans verksamheter!”

Läs mer här!
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Kateketer utforskar gruppdynamik
Barn- och ungdomsverksamhet är ett viktigt område
i katolska församlingar, inte minst för att ge barn och
unga tillgång till kyrkans rika kultur och bildningstradition.

- Temat har varit gruppdynamik och med tanke på pandemin har vi också utforskat hur man kan använda film i
undervisningen. Katolska pedagogiska nämnden har ett
rikt filmmaterial som passar många åldrar, berättar Carina.

Många av ledarna, kateketerna, befinner sig i små församlingar, många är föräldrar som undervisar sina egna
barn tillsammans med andras, med alla de utmaningar det
innebär. För att stötta dessa kraftkällor har Bilda tagit fram
en skräddarsydd utbildning, baserad på vårt ledarmaterial
Lära för att leda och bjudit in kateketer från hela landet att
delta via Zoom-träffar.

Totalt har det blivit fyra utbildningstillfällen under året och
utvecklats till ett samarbete över regiongränserna. Utbildningen har hållits av verksamhetsutvecklare i Bilda Sydöst,
Bilda Mitt och Bilda Sydväst, och har nått människor från
Luleå ner till Karlskrona.

Verksamhetsutvecklare Carina Björklind tog hjälp av kateketsamordnare Cecilia Berglund i S:t Nikolai församling,
Linköping och de har tillsammans tagit fram ett underlag
och höll den första utbildningen våren 2021.

Se klippet!

Livsfrågor och Bibelns lära
Det är söndag i Ceciliakyrkan i Jönköping Det är förväntan i luften och trots att vi sitter glest på markerade
platser så känns det nära och varmt.
Ovidiu Theodor Bancila är präst i Ceciliakyrkan, men också
verkasmhetsutvecklare i Bilda inom ortodoxa kyrkorna.
- Tanken med årets föreläsningsserie är att lära och
undervisa om bibelns berättelser och kristen tro samt om
sambandet mellan människors livsfrågor och
bibelns lära. Vi vill synliggöra kristen etik
och den kristna tron så att dess förmåga att ge oss människor mening
och livsmod blir tydlig i alla tider
och inte minst nu mitt i en
pandemi, berättar Ovidiu.
- Föreläsningarna är jättebra. Jag fick svar på många
av mina livsfrågor via
föreläsningarna, berättar
Camelia Paun, student från
Norrahammar
Ovidiu fortätter.
-Det är också så viktigt att förvärva kunskap, att växa i kristet liv
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och att leva i ständig förändring. Att skapa en hållbar värld
omfattar åtminstone fyra dimensioner: den andliga, sociala,
ekologiska och ekonomiska.
Virginia Cera, Jönköping är deltagare på föreläsningarna:
- Det känns riktigt roligt och givande att få diskutera samhälls- och hållbarhetsfrågor ur kyrkans synpunkt.

- Det har fallit mycket väl ut och kommer framöver att
vara en del av katolsk bildning och kulturs verktygslåda,
avslutar Carina.

"Genom att undervisa barn, just
inom tro, tror jag även man hittar
en närmare koppling till sig själv."
Cassandra Larsen

Engagerande samtal om meningen med livet!
Det är en eftermiddag i grå november. I Equmeniakyrkan
i Linköping är ett 40-tal pensionärer samlade till RPGträff. Den här eftermiddagen samtalar vi om existentiella
frågor utifrån samtalskort till exempel hopp, förundran,
mening. Vad får dig att känna livslust?
Det är varmt i lokalen. Det pratas och surras runt borden,
kaffet smakar gott och vi känner samhörighet och gemenskap. Här inne är det allt annat än grått!😊

Existentiell hälsa handlar om hur du relaterar till livet i
stort, och är en aspekt av hälsa i likhet med den fysiska,
psykiska och sociala hälsan.
Den existentiella hälsan är något vi kan påverka och träna
oss i, för att möta de utmaningar som ingår i livet. Att
samtala och reflektera över livets mening, hoppfullhet inför
framtiden eller samhörighet med något större och utanför
mig själv hjälper oss att få fatt i livet självt.

- Det är varje kristens kallelse att kunna
evangelium i ord och handling i dagens
utmaningar som består av klimatkris,
pandemier, politisk kortsiktighet,
oro i omvärlden, samhällsklyftor
och psykisk ohälsa, avslutar
Ovidiu och skyndar till dörren
för att hinna byta några ord
med alla deltagare innan de
försvinner ut i den kyliga
eftermiddagen.

"Det var givande att få
chansen att diskutera
frågor gällande sin
egen tro"
Ioana Bumbas, Malmbäck

Se klippet!
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Bulgaren, Beaten och Munir Bashir
Vad förenar en generaldirektör på Musikverket och
en verksamhetsutvecklare på ett studieförbund?

Eva i Kalmar fick integrationspris
Kalmar kommuns integrationspris 2021 gick till
Eva Danielsson på Bilda Gårdshuset Norrliden.
Priset delades ut på Stortorget av kommunalrådet
Dzenita Abaza.
Nomineringen lyder:
Studieförbundet Bilda är en sammanhållande kraft
som genom sitt stora engagemang hittar lösningar
och samarbeten som främjar integrationen på ett bra
sätt. Eva har genom sin hängivenhet för integration,
under många år startat och drivit en mängd studiecirklar och projekt i syfte att möta flyktingar och
utrikesföddas behov av etablering i Sverige.

Musiken förstås! Men varför ville Dan bli bulgar när
han var tonåring och vem är Munir Bashir?
Samtalet mellan ledamoten i Kungl. Musikaliska
Akademien Dan Lundberg och oudspelaren Nenos
Yousef, är ett samtal i serien Folkmusik – vadårå?
Samtalen arrangerades av Folkmusikens Hus,
Studieförbundet Bilda och Kungl. Musikaliska Akademien i samarbete med Orientaliska festivalen i
Jönköping.

Bysantinsk kulturfestival
Demokratin 100 år
Detta har vi uppmärksammat i en studiecirkel där
vi under 10 träffar har pratat demokrati, och diskuterat och inspirerats av många olika röster.
Då vi inte kunnat ses fysiskt har vi istället mötts
över Zoom. Det har möjliggjort att deltagare har
kunnat vara med, trots att vi
befunnit oss i olika städer i
Läs mer här!
regionen.

Se klippet!

Se klippet!

Så mycket Bilda

Digitala studios i regionen!
I regionen har vi fortsatt arbetet med att bygga
upp digitala studios där man bland annat kan spela
in, podda, filma och streama för att möjliggöra för
verksamhet och personal att lättare skapa kreativt
innehåll.
Nedan kan du se en rundvisning i studion i verksamhetshuset Bilda Bullerbyn.

Se klippet!

Solen skiner och himlen är blå...
Svenska för föräldralediga är ett projekt på Bilda
Gårdshuset, Kalmar.
Här går vi på språkpromenad med Huda och Marin
från Syrien och Zeljana från Serbien. Vi pratar om
Påsk och Ramadan. Snart är det påsk för mig, Eva,
men Zeljana får vänta till maj. Vi pratar om mat och
pynt och hur fastar vi egentligen i Sverige ? Citronfjärilar såg vi också. Integration, svenska gemenskap
och sol. Det blir inte bättre!
Eva Danielsson, verksamhetsutvecklare BIlda
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Tillsammans med den Rumänska Ortodoxa församlingen i Jönköping arrangerades Bysantisk kulturfestival i oktober. I år var festivalen både fysisk och
digital. Närmare 750 deltog digitalt och över 100
personer deltog på plats. Festivalen innehöll bland
annat föreläsningar på rumänska och svenska och
konsert med den Bysantinska kören Helige Nikolaus.

Under 2020 påbörjades Bildas version av Så
mycket bättre, men på grund av pandemin har inte
de medverkade banden kunnat ses och presentera
låtarna för varandra förrän hösten 2021.
I oktober riggades det i ordning på kontoret i Jönköping och banden fick äntligen chans att träffas, äta
god mat och spela varandras musik! 🥳
Vill du lyssna på låtarna? Sök bara efter "Så mycket
Bilda 2020" på Spotify. Och glöm inte att kolla in
originallåtarna också 🌟
Featuring. @themovie._ @semataryband @insonikaband @springcitymusic @ambageofficial @ljungeldmusik Röret & Inglourious Days
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Möten i Jerusalem

Ledarutveckling

ISRAEL OCH PALESTINA utgör ett studieområde om
den kristna kyrkans rötter, om möten mellan religioner, om mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt. Jerusalem fungerar som en unik mötesplats och utsiktspunkt för svenskt folkbildningsarbete.

CIRKELLEDARNAS KOMPENTENS och engagemang är
en viktig grund för Bildas verksamhet. Därför behöver
vi hela tiden arbeta med ledarutveckling i relation till
våra cirkelledare. Det handlar om stöd, att finnas till
som resurs och att erbjuda bra och relevanta utbildningar.

Studiecentret har under 2021 bjudit in till webbinarier
med gäster från Israel och Palestina som via Zoom
har hållit föredrag om aktuella ämnen i området.
Bilda Sydöst har varit värd för fyra webinarier. Jean
Zaru talade om icke-våld och kampen för kvinnors
rättigheter i Palestina. I två olika webbinarier fick vi
inblickar i olika skolprojekt. Neve Shalom en skola i
Israel som samlar både judiska och arabiska elever
och SIRA-skolan på Västbanken som möter barn med
särskilda behov. Det fjärde webinariet fokuserade
på det dagliga livet i Betlehem och hur frånvaron av
turister påverkar samhället.

Med Jerusalem som utsiktspunkt kan vi förstå mer av
både vår egen tid och vår historia. Platsen kan besökas
rent fysiskt, men också vara utgångspunkt för studier,
samtal och reflektion på hemmaplan.
Vårt bildningsarbete kring Israel och Palestina sker
genom studiecirklar och seminarier i Sverige och
studieresor som arrangeras genom vårt studiecenter i
Jerusalem.

Pandemin innebar att vi inte kunde genomföra någon
av de studieresor som vara planerade från vår region.
Istället har vi fått fokusera på folkbildningsarbete på
hemmaplan.

Swedish Christian Study Center, Bildas studiecenter
i Jerusalem firade under 2021 sitt 30-årsjubileum.
Sedan 1991 har centret funnits om en resurs för studieresor och en förmedlare av kontakter och inspiration
till folkbildning både på plats och hemma i Sverige.
Under rådande omständigheter har inte firandet blivit
så stort, men vi har lyft frågor om Möten i Jerusalem
på hemmaplan i samband med vår regionstämma och
i intern kompetensutveckling.

Webinar 2021-03-15

Webinar 2021

Women in Palestine and around
the world

Vi har haft en studiecirkel på distans med rubriken
Kärt land har många namn, där vi studerat det heliga
landet utifrån olika perspektiv; historiskt, kulturellt,
politiskt och religiöst.

Webinar 2021-05-10

The School for Peace –
a road to peace?
Meet
Samah Salaime,
Director of
communication
and
development, at
Neve Shalom/
Wahat al Salam

-09-09

Daily life in
Bethlehem
–
without the
tourists

Jean Zaru was born in Ramallah, Palestine in 1940, eight years
before the Palestinian diaspora. Her life has been devoted to
dialogue and non-violent social change.

The School for Peace is a unique educational institution offering Jewish-Arab
encounter programs in the spirit of Neve Shalom/ Wahat al Salam. This work
promotes better understanding through broad, in-depth examination of the
nature of relations between Arabs and Jews.

Participants
Jean Zaru, As a Palestinian woman living under military occupation and at the same time finding
herself in a traditional culture, her life has been nothing less than an active engagement in the
struggle for liberation for Palestinians, for women, and for all peoples. She has done this through
work in her own community, as well as regionally and internationally.
Jean is the Presiding Clerk of the Ramallah Friends Meeting in Palestine and has served in that
capacity for nearly 30 years.
In 2008, a collection of her writings was published under the title Occupied with Nonviolence: a
Palestinian Woman Speaks. (Fångad av ickevåld, en palestinsk kvinna talar. Cordia 2010). In 2010
she got the Anna Lindh Memorial Prize.
Lars Lingius will be the moderator. He works as a priest in the Church of Sweden. From 2013 to
2015 he was the director of SCSC. He also has a background as journalist.

Watch webinar

Click the link below to see the webinar on YouTube. This video is only allowed for participants
within Studieförbundet Bilda. Sharing the link or video publicly is not allowed.

Watch webinar on YouTube

24

Contact: Magnus Stenberg. magnus.stenberg@bilda.nu
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Ms Samah Salaime, Director of communication and development. Samah has been chosen twice by
the Israeli National Newspaper, ’Yediot Achronot’ as one of the 10 most influential social activists
in Israel. She is a member of Neve Shalom/ Wahat al Salam and will talk about the school.

Watch webinar

Click the link below to see the webinar on YouTube. This video is only allowed for participants
within Studieförbundet Bilda. Sharing the link or video publicly is not allowed.
Watch webinar on YouTube
Contact: Magnus Stenberg. magnus.stenberg@bilda.nu
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Under 2021 beslutades också att samtliga arrangemang ska redovisas digitalt från och med 2022. Ett
stort arbete gjordes därför förbundsgemensamt och
regionalt för att möjliggöra övergången till e-rapportering.

Digital omställning
Coronapandemins fortsatta påverkan på verksamheten under 2021 var på flera sätt utmanande för
cirkelledarna. Distansverksamhet och digitalisering
innebär många möjligheter, men kan också upplevas
som begränsande och inte tillräckligt dynamiskt för
den folkbildningsverksamhet som vi arbetar med där
det personliga mötet är så viktigt.

Ledarutbildningar
När vi i början av året planerade för årets utbildningar var digitala mötesplatser det enda alternativet.
Under namnet ”Bilda Vidare – Bilda Sydösts digitala
ledarutbildningar” erbjöd vi ett flertal utbildningstillfällen. Det var pedagogiska cirkelledarutbildningar, körledardagar, utbildningar i existentiell hälsa,
Bibliodrama, kateketutbildning och olika utbildningar
för smågruppsledare. Utöver detta har många ledare
gjort vår digitala grundutbildning, som vi under året
även paketerat om så att den också går att genomföra i
möten med ledarna, i grupp eller enskilt.
Bilda skapade under året ett nytt utbildningserbjudande för cirkelledare. Tack vare projektet Oss unga
emellan, som är ett samarbete mellan Bilda och
föreningen Mind, kunde vi erbjuda den nya ledarutbildningen,Vara nere. Syftet var att öka kunskapen om
psykisk ohälsa samt stärka tryggheten och handlingsbenägenheten hos ledare som möter unga.

De digitala arbetssätt som pandemin tvingat fram
stärkte vårt arbete med samordning och samarbete,
mellan regioner men främst förbundsgemensamt. En
stor satsning på nationella cirkelledarutbildningar
gjordes under 2021. Bilda tog bland annat fram fem
digitala utbildningar för att stötta cirkelledare i digital
omställning. Kopplat till detta samordnade vi nationella utbildningstillfällen där ledare från hela landet
kunde ansluta och vara med på distans. Tack vare
det kunde vi erbjuda 21 nationella utbildningar bara
under hösten.

aktiva cirkelledare

Uppföljning och kontroll
Under 2021 hade vi fokus på uppföljning och kontroll,
inte minst för att Folkbildningsrådet utökade sina
krav på uppföljning. Vi har under flera år redovisat
andelen cirkelledare som fått introduktion och grundutbildning och strävade även under 2021 mot att alla
cirkelledare ska ha den grundläggande kompetensen.
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Större offentliga
arrangemang

Långsiktig
verksamhetsinriktning

BILDA NÅR VARJE ÅR ut till många människor genom
vår medverkan vid större offentliga arrangemang. Där
bidrar vi med folkbildning genom möten, föreläsningar, fördjupade samtal och kulturupplevelser. Ibland
skapar vi arenorna själva, ibland tar vi plats på redan
existerande arenor. Ett av de övergripande syften vi
har med vårt deltagande i olika större arrangemang
är att bidra till att livstolkning och existentiella frågor
tydligare tar plats i det offentliga samtalet.

På förbundsstämman 2016 fastställdes Bildas strategidokument ”Möten över gränser 2017-21”, som ligger
till grund för verksamhetens nuvarande inriktning.
Ett omfattande arbete tillsammans med medlemsorganisationer, förtroendevalda och medarbetare
ledde fram till strategin som består av tio strategiska
teman och prioriteringar. På förbundsstämman 2020
fattades beslut om att förlänga dokumentet fram till
stämman 2022, samtidigt som arbetet med att ta fram
en ny långsiktig verksamhetsinriktning, att ta vid efter
”Möten över gränser”, skulle pågå.

I de större offentliga arrangemang vi arrangerar och
medarrangerar varje år ges tillfälle att visa upp den
breda bilden av Bilda samt att vi kan profilera oss och
tydliggöra oss hos delvis nya och andra målgrupper
än de vi når i cirkelverksamheten. Arrangemangen ger
också en möjlighet att bygga nätverk och förtroende
för Bilda hos andra samhällsaktörer, vilket är ett sätt
att bädda för framtida utveckling.
Genom våra större arrangemang stärker vi också
samarbetet med medlemsorganisationer och andra
samarbetsparter, då de flesta arrangeras genom sådan
samverkan, där vi skapar, planerar och genomför
tillsammans.
På grund av olika pandemirestriktioner ställdes
många av de planerade och förväntade större arrangemangen in även under 2021, som Existentiell
Filmfestival, eller gjordes om till digitala event, som
Folk och Kultur och Mänskliga Rättighetsdagarna
(framflyttat från 2020). Almedalsveckan genomfördes
som en mindre digital variant, där varken vi eller våra
samarbetspartner valde att medverka. Även det här
året sköts en del planerade samtalsturnéer, festivaler
et cetera på framtiden.
Ett viktigt syfte med vårt deltagande i olika större
arrangemang är att bidra till att livstolkning och de
existentiella frågorna tydligare tar plats i det offentliga
samtalet. Det gäller alla profilområden. Ett exempel
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på detta är programserien Musiken, livet och döden vi
producerade för UR och Kunskapskanalen, sex samtal
om musiken som existentiell kraft och existentiellt
verktyg. En annan programserie är Hållbarhet och
existens, fem samtal om klimatfrågan som en existentiell fråga. Alla program finns att se på UR Play.
I takt med att restriktionerna lättade under hösten
kunde en del arrangemang genomföras lite mer ”som
vanligt” med publik, som Bokmässan i BK och 2021
års upplaga av Mänskliga Rättighetsdagarna som den
här gången arrangerades i Göteborg. Vi var också
medarrangör till en scen med författarsamtal på
nystartade Stockholms Bokhelg, ett samarbete med
förlaget Fri Tanke.

Detta idé- och strategiarbetet inleddes således i
samband med verksamhetsforum hösten 2020 då
Bildas medlemsorganisationer samlades. Samma
höst formades ett projekt där styrgruppen utgjordes
av förbundsordförande, vice förbundsordförande
och förbundsrektor. För arbetet tillsattes även en
referensgrupp med företrädare för några av Bildas
medlemsorganisationer samt ledamöter i regionstyrelser. Tankar, erfarenheter och idéer fångades upp
via samtal, intervjuer och olika mötesplatser. I arbetet
har medarbetare, förtroendevalda och representanter

2020
Juni

Musiken, livet och döden

Hålllbarhet och existens

Oktober – februari

Förbundsstämma Verksamhetsforum
Materialinsamling

för Bildas medlemsorganisationer, samverkansparter
med andra personer i Bildas närhet deltagit.
Arbetet delades upp i två delar: en som handlar om
Bildas identitet och en annan som beskriver den långsiktiga verksamhetsinriktningen.
Projektgruppen sammanställde det inkomna underlaget och presenterade det på verksamhetsforum
hösten 2021. Därefter bearbetades förslag och texter
ytterligare inför beslut i förbundsstyrelsen i januari
2022 om ett förslag som därefter skickades på remiss
till medlemsorganisationer och regioner. Förslag till
långsiktig verksamhetsinriktning presenteras på förbundsstämman 2022.

2021

2022

Mars – juni

Juli – oktober

November – december

Samtal
Workshops
Möten

Fokusgrupper
Djupintervjuer
Samråd

Analys, skrivande
förankring
Verksamhetsforum

Januari – februari

Fortsatt
förankring och
bearbetning av
förslaget i
olika forum

Juni

Förbundsstämma

Aktörer
Förtroendevalda

Ledning

Medlemsorganisationer

Samverkansparter

Cirkelledare och deltagare

Medarbetare

Referensgrupp

Övriga personer
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Stödfunktioner
Ekonomi och administration
Inom Bildas stödfunktioner ekonomi och administration var fokus under året att utveckla och förbättra
nya arbetsrutiner och digitala arbetssätt. Nya ekonomisystem implementerades och befintliga uppgraderades, vilket bland annat medförde effektivare inskanning av leverantörsfakturor och en helt ny möjlighet
för enklare och mer funktionell uppföljning och analys
av ekonomi och verksamhet med hjälp av systemet
Hypergene. Löneadministrationen lades under året
ut på entreprenad i syfte att effektivisera arbetet samt
säkerställa kvaliteten. Under 2022 övergår Bilda till
ett nytt lönesystem, vilket ger möjlighet att integrera
detta med ett efterfrågat personalhanterings- och
HR-system.
Under 2020 driftsattes en ny digital rapporteringstjänst, e-tjänster, i studieförbundens gemensamma
verksamhetsrapporteringssystem Gustav. E-tjänster
uppgraderades och anpassades under året för att
förenkla och möjliggöra 100 procent digital rapportering, som blir ett krav från Folkbildningsrådet 2022.
Exempelvis finns instruktionsfilmer på olika språk
för att tillgängliggöra för fler. Under året fördjupades
användningen av PBI, ett system för uppföljning av
verksamhet gemensamt för alla studieförbund. Det
gör jämförelser av personuppgifter möjligt, vilket underlättar granskning studieförbunden emellan.

HR
HR-enheten på Bilda har ett organisationsövergripande uppdrag som i huvudsak syftar till att utveckla
och ge stöd i personalrelaterade processer. Vi arbetar
för att all personal ska ha en bra och utvecklande
arbetsmiljö där alla kan vara sitt bästa jag. Ett aktivt
medarbetarskap i kombination med ett moget och
medvetet ledarskap skapar förutsättningar för att vi
tillsammans kan utföra högkvalitativ verksamhet och
bidra till Bildas övergripande mål och vision.
Covid-19 påverkade även under 2021 vad HR arbetade med och prioriterade. Bland annat ingick HR i
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organisationens krisledningsteam. Stort fokus låg på
att hantera arbetsmiljörelaterade frågor under pandemins upp- och nedgångar. Som ett stöd i detta arbete
genomfördes digitala pulsmätningar en gång per
månad där samtliga medarbetare svarade på ett antal
frågor. Genom detta kunde vi följa och löpande agera
på hur medarbetarna mådde (fysiskt och mentalt)
under året samt vilken typ av stöd de hade behov av.
Hur det framtida arbetslivet, post-covid, ska se ut för
anställda i Bilda var under hösten en central fråga för
HR och organisationens ledning.
Under senhösten 2021 genomfördes en medarbetarundersökning vars resultat bearbetades och följdes upp under vintern. En annan central fråga var
säkerhets- och krishantering, både i relation till Bildas
verksamhet vid SCSC och verksamheten i Sverige.
Under 2021 togs en digital utbildning med fokus på
värderingskonflikter, normer och antidiskriminering
fram, som är obligatorisk för alla anställda. Även ett
antal obligatoriska basutbildningar med fokus på digital kompetens togs fram och genomfördes under året.
I samarbete med Linköpings Universitet genomfördes
utbildningen ”Folkbildningens Idé och Utveckling” för
första gången som en uppdragsutbildning för anställda inom Bilda.

Kommunikation
Bildas kommunikationsarbete stödjer verksamhetsmålen och syftar till att synliggöra Bildas verksamhet och idé, för att attrahera fler deltagare till
verksamheten och skapa förtroendefulla relationer.
Under 2021 påverkades arbetet fortsatt av pandemin,
med bland annat stöd till anpassad verksamhet och
satsningar på digital omställning. Kommunikationsfunktionen ingick även i det förbundsgemensamma
kristeamet som arbetade med hanteringen av covid-19
inom Bilda.

Som ett led i att synliggöra Bildas verksamhet och
idé skapades kampanjen ”Bilda för livet”, som samlar
berättelser från verksamheten. Våren 2021 inleddes ett gemensamt arbete tillsammans med övriga
studieförbund och branschorganisationen Studieförbunden i samverkan kring Bildningsresan. Det är
en samtalsturné på sex orter under 2021-22, varav
Bilda medverkar på två, där studieförbunden möter
och samtalar med politiker i syfte att visa exempel på
studieförbundens bredd och bidra till en fördjupad
förståelse av folkbildningen och hur den bidrar till
såväl enskilda människors som samhällets utveckling.

Avtal med teleoperatör, teleappleverantör och leverantör av multifunktionsskrivare omförhandlades.
Översyn av användarguider och introduktion för
nyanställda genomfördes och uppdatering och fler
guider tas fram under det kommande året.

Det kontinuerliga förbättringsarbetet fortsatte under
året, bland annat med anpassningar på webbplatsen
för ökad användarvänlighet och tillgänglighet samt
anpassningar i sociala medier. En budskapshierarki
togs fram och ligger som grund för det förbundsgemensamma kommunikationsarbetet. Arbetet med
förbundsgemensam kanalstrategi inleddes under året.
En workshop kring Bildas grafiska profil genomfördes
för alla kommunikatörer och uppdateringar ska ske
under 2022.

IT
IT-enheten är Bildas stöd för utveckling, drift samt
service och support inom områdena IT och telefoni.
Fokus är att Bilda ska vara en modern och effektiv
IT-arbetsplats med moderna och kostnadseffektiva
systemlösningar och IT-tjänster.
Under våren 2021 slutfördes föregående års projekt
som innebar byte av IT-leverantör och konsolidering
av IT-gemensamma resurser. En del i det arbetet är
flytt av administration av datorer och telefoner till en
ny plattform. En säkerhetrevision med efterföljande
åtgärder genomfördes liksom regler för GDPR-efterlevnad. Under våren och hösten ledde IT arbetet med
att uppgradera och byta ut ekonomiprogrammen, införde ett nytt Citrixskrivbord som bland annat möjliggör koppling till Microsoft 365, samt bytte från Office
2016 till Office 365 så att alla användare nu har det.

29

Kvalitetsarbete
ETT SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE bidrar
till att skapa en kultur av transparens och ansvarstagande. När verksamhetens styrning och kontroll
tydliggörs och synliggörs, skapar det trygghet för både
personal och ledning.

fördela ansvar, genomföra riskanalyser och arbeta
med handlings- och åtgärdsplaner. Kansliet stöder
regionernas arbete genom instruktioner, mallar och
lathundar.

Särskild kontroll
Systematiskt kvalitetsarbete
Bilda har ett helhetsperspektiv på kvalitetsarbete.
Kvalitetsarbetet handlar i grunden om att säkerställa
att verksamheten genomförs enligt gällande regelverk
och är i linje med statens folkbildningspolitiska 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 verksamhetsformer och innehåll.

Ansvarsfördelning mellan kansli och regioner
Förbundskansliet har det huvudsakliga ansvaret för
att kvalitetssäkra den verksamhet som rapporteras för
statsbidrag, men även regionerna arbetar aktivt och
löpande med kvalitetssäkring. Kansliets och regionernas funktionsansvariga för ekonomi, rapportering och
kvalitet möts regelbundet för samråd och utvecklingsarbete.
Bildas internkontroll har sin utgångspunkt i Folkbildningsrådets anvisningar för folkbildningsverksamheten som reglerar Bildas kärnverksamhet. Fokus
ligger därför på den operativa och rapporteringsmässiga nivån som är central inom folkbildningsverksamheten.
Förbundskansliet arbetar med riskanalys och åtgärdsarbete på olika nivåer inom Bilda och säkerställer att
lärdomar, nya rutiner och instruktioner sprids i organisationen. Riskhantering sker framför allt genom
förebyggande insatser. Kvalitetsarbete på regionnivå
handlar bland annat om att säkerställa god intern
kontroll och verksamhetsstyrning genom att exempelvis skapa rutiner för ekonomi och rapportering,
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Under 2021 genomfördes en fördjupad granskning av
folkbildningsverksamheten 2020 i samtliga sex regioner. Kontrollen syftade till att granska om verksamheten genomförts enligt anvisningar och krav, följa
upp regionens arbete med internkontroll, granska
särskilt riskfyllda verksamhetsområden och stödja
regionernas kvalitetsarbete.
Granskningen genomfördes delvis med stöd av Studieförbundens nya granskningsverktyg och arbetssätt
för att kvalitetssäkra folkbildningsverksamheten.
Granskningen resulterade i ett tiotal förbundsgemensamma åtgärdspunkter och rekommendationer som
ska bearbetas under 2022 - 2023.
Bilda redovisar årligen genomförandet och resultatet
av bland annat granskningar och justeringar av den
statsbidragsberättigade verksamheten till Folkbildningsrådet.

Deltagarnas upplevda betydelse av
studiecirklar
Bilda genomför årligen deltagarenkäter för att mäta
vad studiecirkeln betytt för våra deltagare. I deltagarenkäten ställer vi frågor om deltagarnas lärande,
delaktighet, egenmakt, meningsskapande och engagemang.
Årets deltagarundersökning genomfördes i juli 2021.
Enkäten fångade upp den studiecirkelverksamhet
som slutrapporterades under senvåren och sommaren
2021. Omfattningen av verksamheten var betydligt
mindre än normalt, på grund av coronapandemin och
restriktionerna.

382 av 4 032 deltagare (9 %) svarade på enkäten.
Siffrorna anger medelvärdet för de tre frågor som hör
till respektive område.

Sammanställning deltagarundersökningar
(Skala 1–5. Fem är högst värde.)
Delaktighet				4,55
Lärande					3,99
Egenmakt					3,77
Meningsskapande				4,27
Engagemang				3,12

Enkätundersökningen visar att studiecirklar framför
allt upplevs skapa delaktighet och mening. Det ligger
i linje med vad forskningen konstaterar om studieförbundens bidrag och värden, nämligen att folkbildningens ideella och meningsskapande dimensioner
är starka. Deltagarna rankar sitt lärande relativt högt,
men delaktigheten i lärprocessen och gemenskapen
med andra värderas ännu högre. Folkbildning handlar
också om att stärka individers självförtroende och
självbild. Därför ställer vi även frågor om deras egenmakt stärkts.
En jämförelse med tidigare mätningar visar att deltagarnas skattning av cirklarnas betydelse är stabilt och
har inte påverkats nämnvärt av pandemin.

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
genom rådgivning, stöd i ansökansförfarandet och utbildning. Under 2021 ansökte och beviljades sammanlagt tio projekt med medel från andra bidragsgivare
och finansiärer än Folkbildningsrådet.

Verksamhetsstatistik
Verksamhet i medlemsorganisationer, samverkande organisationer, fria grupper och egen regi
Antal arrangemang

Verksamhetsvolym

(Asylverksamhet ej inräknat)
Antal arrangemang

Verksamhetsform

2021

Antal unika deltagare

2020

2021

2020

Medlemsorganisationer

2021

2020

59 299

69 801

2 280

74 514

81 642

27 227

32 582

1 373

28 725

36 673

25 091

28 659

2021

Därav katolska kyrkan

221

380

2 993

7 430

4 496

6 702

Därav ekumeniska organisationer

270

195

11 021

6 899

2 485

1 858

664

746

17 422

21 126

7 788

8 710

Därav kulturföreningar

186

214

7 115

11 048

2 985

3 134

Därav kyrkliga organisationer

232

179

5 782

3 455

2 410

1 826

Därav övriga

246

353

4 525

6 623

2 393

3 750

Fria grupper**

538

657

12 907

8 667

30 393

45 042

538

657

12 907

8 667

30 393

45 042

0

0

0

0

0

0

284

375

7 165

5 677

6 054

9 069

4 963

6 006

154 747

168 114

103 534

132 622

2020

58 670

86 079

Annan folkbildningsverksamhet

1 041

1 301

9 472

10 887

20 753

20 695

Kulturprogram*

2 679

2 873

-

-

24 111

25 848

Totalt

4 963

6 006

14 710

17 865

103 534

132 622

* För kulturprogram förs ingen statistik över unika deltagare.
Kulturarrangemang räknas om till nio studietimmar per arrangemang.

Samverkande organisationer

Därav kulturgrupper

2500

2020
132 644

1 095

6 978

20000

2021
117 253

1 891

5 238

80000

2020
4 228

Därav ortodoxa kyrkor

1 832

3000

2021
3 477

Därav frikyrkor

1 243

25000

Antal studietimmar*

Antal studietimmar

Studiecirklar

100000

Antal deltagare

Därav övriga
Verksamhet i egen regi
Totalt

2000
15000

60000

I denna redovisning summeras studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet och kulturprogram i regionen.
* Kulturprogram räknas om till nio studietimmar per arrangemang.
** Grupper som inte är kopplade till en församling eller förening.

1500
10000

40000

1000
20000

5000

0

0

500

Studiecirklar
Antal studietimmar 2020
Antal studietimmar 2021

16%

0

Annan folkbildningsverksamhet
Antal studietimmar 2020
Antal studietimmar 2021

Kulturprogram
Antal arrangemang 2020
Antal arrangemang 2021

13%
23%

Åldersfördelning
cirklar och annan
folkbildning 2021
<13 år
25-65 år

48%

5%

13-24 år
>65

6%

Antal arrangemang

Antal unika deltagare

Antal studietimmar

Svenska från dag ett

1

14

36

Vardagssvenska

0

0

0

Personer långt från arbetsmarknaden

17

130

725

Svenska för föräldralediga

13

48

983

3

42

130

34

234

1 874

Arbetsmarknadsnära insatser på distans
Totalt

32

43%
57%

Könsfördelning
cirklar och annan
folkbildning 2021
Män

Kvinnor

3%
44%

7%

Riktade insatser 2021

Ämnesfördelning
cirklar och annan
folkbildning 2021

6%

Musikverksamhet
Religion
Hållbart liv
Språk och litteratur
Kör
Folkhälsa
Övrigt***

31%
*** Övriga ämnen:
hantverk, pedagogik,
samhälle.
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Eksjö

Verksamhet fördelad på län och kommuner
Blekinge län
Antal arrangemang
2021

2020

Antal deltagare
2021

2020

Antal studietimmar
2021

2

4

8

33

35

75

Annan folkbildningsverksamhet

3

4

20

37

14

53

0

1

0

38

0

9

5

9

28

108

49

137

Studiecirklar

15

26

113

196

257

446

Annan folkbildningsverksamhet

22

35

280

423

306

393

Kulturprogram

28

41

1 138

1 086

252

369

65

102

1 531

1 705

815

1 208

Studiecirklar

1

4

7

33

14

65

Annan folkbildningsverksamhet

5

9

47

118

66

49

49

64

966

1 476

441

576

Summa

55

77

1 020

1 627

521

690

Studiecirklar

1

3

3

11

60

153

Annan folkbildningsverksamhet

0

0

0

0

0

0

Kulturprogram

0

0

0

0

0

0

1

3

3

11

60

153

Studiecirklar

0

10

0

47

0

270

Annan folkbildningsverksamhet

3

5

37

39

17

32

43

62

758

1 446

387

558

Summa
Summa Blekinge län

1 557

172

133

Kulturprogram

10

7

695

417

90

63

42

37

960

677

1 032

1 753

Studiecirklar

13

17

86

77

824

1 355

Annan folkbildningsverksamhet

16

17

283

268

171

158

Kulturprogram

39

90

1 099

3 342

351

810

68

124

1 468

3 687

1 346

2 323

7

10

76

84

357

331

Summa

Summa

Studiecirklar
Annan folkbildningsverksamhet

4

5

62

99

64

53

32

89

1 021

1 733

288

801

43

104

1 159

1 916

709

1 185

8

15

68

102

1 007

1 865

Annan folkbildningsverksamhet

12

16

211

239

459

270

Kulturprogram

18

7

959

339

162

63

38

38

1 238

680

1 628

2 198

Studiecirklar

397

579

2 435

3 748

19 588

32 445

Annan folkbildningsverksamhet

382

469

5 601

6 246

6 522

7 270

Kulturprogram
Summa

Studiecirklar

Summa

Kulturprogram

945

977

50 594

51 439

8 505

8 793

1 724

2 025

58 630

61 433

34 615

48 508

Studiecirklar

4

3

22

14

115

117

Annan folkbildningsverksamhet

1

5

7

65

8

34

18

20

8 957

11 817

162

180

23

28

8 986

11 896

285

331

Studiecirklar

23

33

172

229

1 045

1 190

Annan folkbildningsverksamhet

27

40

362

629

447

633

116

226

5 910

10 403

1 044

2 034

166

299

6 444

11 261

2 536

3 857

Summa
Mullsjö

Sölvesborg

Kulturprogram

770

157

Jönköping

Ronneby

Summa

103

178

Habo

Olofström

Kulturprogram

87

7

Gnosjö

Karlskrona

Summa

23

14

Gislaved

Studiecirklar

Summa

18

Annan folkbildningsverksamhet

2020

Karlshamn

Kulturprogram

Studiecirklar

46

77

795

1 532

404

860

172

268

3 377

4 983

1 849

3 048

Jönköpings län

Kulturprogram
Summa
Nässjö

Kulturprogram
Antal arrangemang

Antal deltagare

Antal studietimmar

Summa

2021

2020

2021

2020

2021

2020

Studiecirklar

5

6

40

33

106

170

Annan folkbildningsverksamhet

2

3

16

30

16

27

Annan folkbildningsverksamhet

16

10

817

292

144

90

Kulturprogram

23

19

873

355

266

287

Aneby

Kulturprogram
Summa

34

Sävsjö
Studiecirklar

Summa

4

9

25

58

105

177

13

15

181

200

242

252

6

10

1 270

309

54

90

23

34

1 476

567

401

519

35

Tranås
Studiecirklar

Högsby
9

8

58

66

119

140

Studiecirklar

2

1

21

16

83

24

Annan folkbildningsverksamhet

28

21

352

281

316

283

Annan folkbildningsverksamhet

0

2

0

30

0

18

Kulturprogram

31

50

1 723

2 328

279

450

Kulturprogram

1

6

34

127

9

54

68

79

2 133

2 675

714

873

3

9

55

173

92

96

Studiecirklar

40

54

224

343

2 153

2 773

Summa
Vaggeryd

Kalmar

Studiecirklar

63

50

Annan folkbildningsverksamhet

14

20

Kulturprogram

71

90

148

160

2 380

Summa

307

209

1 878

1 037

105

164

238

263

Annan folkbildningsverksamhet

21

24

189

286

258

190

1 968

2 517

639

810

Kulturprogram

25

53

1 015

2 064

225

477

2 890

2 755

2 110

86

131

1 428

2 693

2 636

3 440

Studiecirklar

2

3

25

13

46

86

Vetlanda

Summa
Mönsterås

Studiecirklar

26

44

Annan folkbildningsverksamhet

26

43

Kulturprogram

51

66

103

153

2 521

Summa

Summa

176

316

848

1 419

265

449

219

490

Annan folkbildningsverksamhet

0

3

0

47

0

22

2 080

2 938

459

594

Kulturprogram

0

10

0

271

0

90

3 703

1 526

2 503

2

16

25

331

46

198

Studiecirklar

4

5

14

19

460

428

Annan folkbildningsverksamhet

2

5

15

34

17

33

23

24

2 235

1 533

207

216

29

34

2 264

1 586

684

677

12

21

67

138

238

644

3

2

32

8

28

16

126

123

2 636

3 028

1 134

1 107

141

146

2 735

3 174

1 400

1 767

Studiecirklar

7

18

65

133

178

401

Annan folkbildningsverksamhet

8

16

115

200

90

118

30

57

1 146

2 537

270

513

45

91

1 326

2 870

538

1 032

Studiecirklar

1

2

10

20

20

43

Annan folkbildningsverksamhet

3

4

53

56

51

29

11

5

379

207

99

45

15

11

442

283

170

117

Studiecirklar

2

2

31

14

42

30

Annan folkbildningsverksamhet

2

7

27

94

12

54

Kulturprogram

7

12

289

504

63

108

11

21

347

612

117

192

Värnamo

Summa
Mörbylånga

Studiecirklar

36

44

326

359

1 320

2 120

Annan folkbildningsverksamhet

26

44

472

923

465

452

102

93

6 586

8 853

918

837

164

181

7 384

10 135

2 703

3 409

Summa

2 633

3 281

95 652

111 875

50 516

69 856

Nybro

Kulturprogram
Summa
Summa Jönköpings län

Kulturprogram

Studiecirklar
Annan folkbildningsverksamhet

Kalmar län
Antal arrangemang

Antal deltagare

Antal studietimmar

2021

2020

2021

2020

2021

2020

Studiecirklar

0

0

0

0

0

0

Annan folkbildningsverksamhet

0

0

0

0

0

0

69

2

4 027

100

621

18

69

2

4 027

100

621

18

Studiecirklar

0

0

0

0

0

0

Annan folkbildningsverksamhet

0

0

0

0

0

0

Kulturprogram

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Studiecirklar

3

5

25

37

42

98

Annan folkbildningsverksamhet

5

10

65

145

68

67

Kulturprogram

3

7

51

281

27

63

11

22

141

463

137

228

Borgholm

Kulturprogram
Summa
Emmaboda

Summa
Hultsfred

Summa
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Kulturprogram
Summa
Oskarshamn

Kulturprogram
Summa
Torsås

Kulturprogram
Summa
Vimmerby

Summa

37

Västervik
Studiecirklar

Växjö
12

13

98

101

255

260

Annan folkbildningsverksamhet

3

11

27

100

21

82

Kulturprogram

7

14

514

476

63

126

22

38

639

677

339

468

Summa

434

521

13 429

12 962

6 780

8 233

Älmhult

Summa
Summa Kalmar län

Kronobergs län
Antal arrangemang

Antal deltagare

Antal studietimmar

2021

2020

2021

2020

2021

2020

Studiecirklar

1

1

11

6

12

9

Annan folkbildningsverksamhet

6

8

77

126

95

72

12

16

361

440

108

144

19

25

449

572

215

225

Alvesta

Kulturprogram
Summa

Studiecirklar

25

44

159

335

962

1 418

Annan folkbildningsverksamhet

22

35

284

376

294

313

Kulturprogram

72

91

4 159

4 185

648

819

119

170

4 602

4 896

1 904

2 550

Studiecirklar

2

2

15

14

126

39

Annan folkbildningsverksamhet

0

3

0

45

0

30

Kulturprogram

1

6

18

148

9

54

3

11

33

207

135

123

190

281

6 108

7 572

2 862

3 852

Summa
Summa Kronobergs län

Östergötlands län
Antal arrangemang

Antal deltagare

Antal studietimmar

2021

2020

2021

2020

2021

2020

Boxholm

Lessebo
Studiecirklar

0

0

0

0

0

0

Studiecirklar

2

3

19

25

33

67

Annan folkbildningsverksamhet

0

0

0

0

0

0

Annan folkbildningsverksamhet

0

5

0

43

0

35

Kulturprogram

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

15

62

111

204

316

Studiecirklar

Annan folkbildningsverksamhet

4

11

61

147

53

106

Annan folkbildningsverksamhet

Kulturprogram

5

16

334

588

45

144

Kulturprogram

19

42

457

846

302

566

Summa

Summa

4

159

101

72

36

12

178

169

105

138

11

20

76

151

271

525

8

21

87

255

93

153

20

15

1 063

618

180

135

39

56

1 226

1 024

544

813

Studiecirklar

7

14

55

93

185

390

Annan folkbildningsverksamhet

6

11

101

152

74

129

52

14

2 645

474

468

126

65

39

2 801

719

727

645

Summa
Kinda

Markaryd
Studiecirklar

2

3

12

15

68

78

Annan folkbildningsverksamhet

4

0

20

0

8

0

Kulturprogram

6

4

133

177

54

36

12

7

165

192

130

114

Summa

8
10

Finspång

Ljungby
Studiecirklar

Kulturprogram
Summa

Kulturprogram
Summa
Linköping

Tingsryd
Studiecirklar

0

0

0

0

0

0

Studiecirklar

249

395

1 494

2 439

14 475

19 751

Annan folkbildningsverksamhet

0

1

0

18

0

21

Annan folkbildningsverksamhet

128

175

1 722

2 080

2 786

2 949

Kulturprogram

4

7

70

284

36

63

Kulturprogram

369

254

13 938

9 979

3 321

2 277

4

8

70

302

36

84

746

824

17 154

14 498

20 582

24 977

7

12

64

99

115

212

Summa

Mjölby

Uppvidinge
Studiecirklar
Annan folkbildningsverksamhet
Kulturprogram
Summa

38

Summa

1

1

14

5

26

18

Studiecirklar
Annan folkbildningsverksamhet

1

1

17

25

6

28

12

16

301

527

108

144

14

18

332

557

140

190

Kulturprogram
Summa

8

10

156

208

168

146

40

40

597

1 193

360

360

55

62

817

1 500

643

718

39

Motala
Studiecirklar

25

38

198

298

964

1 034

Annan folkbildningsverksamhet

24

37

282

427

452

567

Kulturprogram

52

26

3 600

1 002

468

234

101

101

4 080

1 727

1 884

1 835

Studiecirklar

159

233

965

1 483

8 262

11 335

Annan folkbildningsverksamhet

153

99

1 370

746

5 913

4 033

84

62

5 083

5 852

756

558

396

394

7 418

8 081

14 931

15 926

Studiecirklar

0

0

0

0

0

0

Annan folkbildningsverksamhet

0

0

0

0

0

0

Summa

Regionfakta

Norrköping

Kulturprogram
Summa
Söderköping

Kulturprogram
Summa

4

2

145

96

36

18

4

2

145

96

36

18

Vadstena
Studiecirklar
Annan folkbildningsverksamhet
Kulturprogram
Summa

5

5

31

37

218

262

15

13

157

116

205

263

0

5

0

198

0

45

20

23

188

351

423

570

2

2

10

10

32

48

Valdemarsvik
Studiecirklar
Annan folkbildningsverksamhet
Kulturprogram
Summa

2

6

29

73

34

96

10

3

451

105

90

27

14

11

490

188

156

171

Ydre

Regionstämma
Lördag den 27 mars 2021 höll Bilda Sydöst en digital extra regionstämma. Beslut om stämman fattades föregående år med målet att kunna mötas till samtal om Bildas verksamhet. Tyvärr gjorde coronapandemin att även
denna stämma fick genomföras digitalt. Vid stämman deltog Elisabeth Sandlund, ledarskribent på tidningen
Dagen, med ett anförande om kyrkornas samhällsansvar och roll som folkbildare. Totalt deltog 26 ombud från
medlemsorganisationerna, 6 ledamöter från styrelse samt 11 Bilda-anställda. Nästa ordinarie regionstämma hålls
den 2 april 2022.

Styrelsen

Personal

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

Bilda Sydöst hade den 31 december 2021 60 personer
anställda.

Filippa Millenberg, Bankeryd, ordf.
Magnus Broomé, Karlskrona, vice ordf.
Iwona Moszczynska, Jönköping
Ulf Fransson, Värnamo
Petra Hallqvist, Linköping
Victor Egerbo, Jönköping
Chadi Lahdo, Linköping
Gustav Nyberg, Växjö
Torbjörn Sandberg, Vimmerby
Gustaf Söderström, Jönköping
Martina Timurtas, Norrköping

Regionchef Jönköping: Mattias Ingeson
Enhetschef Jönköping: Lars Sjöstrand (sjukskriven)
Enhetschef Jönköping: Fredrik Junhammar
Enhetschef Jönköping: Rose-Marie Byrmo
Enhetschef Linköping: Henrik Demetriades
Enhetschef Gårdshuset Linköping: Nedeljko Malesevic

Mattias Ingeson, Eksjö, regionchef, adj.
Dan Ahnberg, Jönköping, repr. från Unionen, adj.
Christina Wessman, Tenhult, kommunikatör, sekr. adj.

Studiecirklar

0

1

0

8

0

9

Annan folkbildningsverksamhet

1

2

20

22

9

14

Kulturprogram

3

3

314

46

27

27

4

6

334

76

36

50

Studiecirklar

18

30

95

174

752

821

Revisorer

Annan folkbildningsverksamhet

14

20

159

191

276

260

Kulturprogram

47

72

1 070

1 831

423

648

79

122

1 324

2 196

1 451

1 729

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

Summa
Åtvidaberg

Summa
Ödeshög
Studiecirklar

0

1

0

9

0

28

Annan folkbildningsverksamhet

0

1

0

8

0

6

Kulturprogram

1

1

26

80

9

9

1

3

26

97

9

43

Summa Östergötlands län

1 534

1 655

36 181

30 722

41 527

47 633

Totalt

4 963

6 006

154 747

168 114

103 534

132 622

Summa
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Regionstyrelsen har under verksamhetsperioden
1 januari – 31 december 2021 haft sju protokollförda
sammanträden.

Valkommitté
Bernt Åkerblad, Linköping, sammankallande
Süleyman Wannes, Linköping
Birgitta Johansson, Vaggeryd
Leif Nilsson, Jönköping

Länsbildningsförbund
Studieförbundet Bilda Sydöst har varit representerat i
följande länsbildningsförbund:
Jönköpings läns bildningsförbund
Mattias Ingeson, ordinarie
Fredrik Junhammar, suppelant
Kalmar läns bildningsförbund
Eva Danielsson, ordinarie
Fredrik Junhammar, suppleant
Östergötlands bildningsförbund
Henrik Demetriades, ordinarie
Anders Landelius, suppleant
Blekinge läns bildningsförbund
Mattias Ingeson, ordinarie
Magnus Lundmark, suppleant
Kronobergs läns bildningsförbund
Mattias Ingeson, ordinarie
Magdalena Swahn, 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.
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Medlemsorganisationer
Blekinge län

Karlshamns kommun
Mörrums Frikyrkoförsamling
Pingstförsamlingen i Karlshamn

Karlskrona kommun
EFS Östra Hästholmen
Equmeniakyrkan Karlskrona
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, Korskyrkan
Aneby RPG-förening
Filadelfiaförsamlingen Aneby
Frinnaryd/Sunhults Frikyrkoförsamling
Vireda Pingstförsamling

Eksjö kommun
Eksjö Missionsförsamling
Elimförsamlingen Ingatorp
Equmenia Eksjö
Equmeniakyrkan Ingarp
Frälsningsarmén Eksjö
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Hults Frikyrkoförsamling
Mariannelunds Frikyrkoförsamling
Pingstkyrkan Eksjö
Storegårdskyrkan Eksjö
Värne Alliansförsamling

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

Gnosjö kommun
Equmeniakyrkan Åsenhöga
Gnosjö Missionsförsamling
Hamnkyrkan Hillerstorp
Hillerstorps Missionskyrka
Kulltorps Frikyrkoförsamling
Nissafors Betelförsamling
Pingstförsamlingen ÅsenhögaMarieholm
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
Immanuelskyrkan, Jönköping
Jönköping S:t Abrahams syriskortodoxa 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 Norrahammar-Taberg
Pingstkyrkan Bottnaryd
Pingstkyrkan Gränna
Pingstkyrkan Huskvarna
Pingstkyrkan Kaxholmen
Pingstkyrkan Ölmstad
RFG Råslätts FörsamlingsGemenskap
Rumänska Ortodoxa Församlingen
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 Shemun 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
Klockargårdskyrkan/Malmbäcks
Frikyrkoförsamling
Missionskyrkan Nässjö
Nässjö Allians- och Baptistförsamling
Nässjö RIA-center Hela
Människan
Nässjö RPG
Nässjö Syrisk-ortodoxa församling
Pingstkyrkan Nässjö
Stensjöns Missionsförsamling
Äng/Esperyds Missionsförsamling

Sävsjö kommun

Värnamo kommun

Pingstkyrkan i Vrigstad
Sävsjö Allians-Pingstförsamling
Sävsjö Missionsförsamling
Vrigstad Missionskyrka

Bor Filadelfiaförsamling
Borbygdens Missionsförsamling
Brunnskyrkan Värnamo
Equmenia Värnamo Missionskyrka
Forsheda Missionsförsamling
Församlingen Klippan Bredaryd
Horda Frikyrka
Hångers Frikyrka
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

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
Brokyrkan i Hok
Ekeryds Missionsförsamling
Equmenia Vaggeryd
Equmeniakyrkan Vaggeryd
Frälsningsarmén Skillingaryd
Hagshults Missionsförsamling
Pingstkyrkan Klevshult
Pingstkyrkan Skillingaryd
Pingstkyrkan Vaggeryd
Serbisk-Ortodoxa Kyrkan Byarum
Skillingaryds Missionsförsamling
Svenarumskretsen
Tofteryds Missionsförsamling

Kalmar län

Borgholms kommun
Equmeniakyrkan Öland
Hela Människan RIA i Borgholm
Stiftelsen Bödagårdens Camping
Köpingsvik Klintagården

Emmaboda kommun
Ganteskyrkan Emmaboda

Vetlanda kommun

Hultsfreds kommun

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

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

Högsby kommun
Berga Missionsförsamling
Filadelfiaförsamlingen Högsby
Högsby Missionsförsamling

Kalmar kommun
Adventkyrkan, Kalmar
Församlingen Klippan i Rockneby
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Alvesta kommun

Frälsningsarmén Finspång
Grytgöl Betaniaförsamling
Hällestad Friförsamling
Hällestads RPG
Regna Frikyrkoförsamling
Vingårdens församling Finspång

Alvesta Hjortsbergagården
Equmeniakyrkan Alvesta-Moheda

Kinda kommun

Kalmar Lorensbergskyrkan
Kalmar Västerportkyrkan RPG
Västerportkyrkan Kalmar

Pingstförsamlingen Filadelfia
Överum
Pingstkyrkan Västervik

Mönsterås kommun

Kronobergs län

Pingstkyrkan Mönsterås
SKUF Mönsterås
Stranda frikyrkoförsamling,
Kuggåskyrkan Mönsterås
Ålembygdens Missionsförsamling

Lessebo kommun
Lessebo Filadelfiaförsamling

Mörbylånga kommun
Församlingen Brofästet, Färjestaden

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

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

Ljungby kommun
Bergadalskyrkan Lagan
Bergaortens Missionsförsamling
Lagan
Ljungby Alliansförsamling
Ljungby Baptistförsamling Betelkyrkan
Ljungby Equmeniakyrkan
RPG Ljungby

Markaryds kommun
Hagakyrkan Markaryd

Tingsryds kommun
Söderportkyrkan Tingsryd

Uppvidinge kommun
Brunnskyrkans församling Åseda
Brunnskyrkans Ungdom Åseda
Equmeniakyrkan Alstermo

Torsås kommun

Växjö kommun

Torsås ekumeniska RPG-förening
Torsås Missionskyrka

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

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

Älmhults kommun
Pingstkyrkan Älmhult
Älmhults Missionsförsamling

Östergötlands län
Boxholms kommun

Västerviks kommun
Frälsningsarmén Västervik
Föreningen S:t Lukas Norra
Kalmar
Hagakyrkan Gamleby
Hagakyrkans Ungdom Gamleby
Marieborgskyrkan Västervik
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Centrumkyrkan Boxholms
Frikyrkoförsamling

Finspångs kommun
Finspång Missionsförsamling
Finspång RPG kommunförening

Brokyrkan i Rimforsa/Opphem
EFK - Östgötamissionen
Kisa Frikyrkoförsamling, Linnékyrkan
Liljeholmens Folkhögskola
Pingstkyrkan i Horn
Equmeniakyrkan Rimforsa
Rimforsa RPG

Linköpings kommun
Adventkyrkan i Linköping
Citykyrkan Linköping
Elimförsamlingen Askeby/Örtomta
Equmeniakyrkan Ekängen
Equmeniakyrkan Linköping
Equmeniakyrkan Skeda
Frälsningsarmén Linköping
Församlingen Treklangen Nykil
Härnakyrkan Ljungsbro
Johanneskyrkan Linköping
Linghemskyrkan Linköping
Österstjärnan Scoutkår Linköping
Ryttargårdens Seniorer
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

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 Borensberg-Klockrike
Pingstkyrkan Motala
Sjökumla Missionsförsamling
Syrisk-Ortodoxa kyrkan St:a Maria
församling Motala

S:ta Maria Ektorp Scoutkår Norrköping
Sjövikskyrkan i Kolmården
Skärblacka Missionsförsamling
Syrianska Ortodoxa kyrkan S:t
Kyriakos Norrköping
Syrisk-Ortodox S:ta Mariaförsamlingen 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
Norrköpings kommun
Rydsnäs Frikyrkoförsamling
Adventkyrkan i Norrköping
Baptistförsamlingen Saron-Korskyr- Equmeniakyrkan Torpa
Österbymo Missionsförsamling
kan Norrköping
Centrumkyrkan i Norrköping
Frälsningsarmén Krokek
Frälsningsarmén Norrköping
Immanuelskyrkans församling
Norrköping
Norrköping Allianskyrkan
Norrköping Sta Maria Syrisk Ortodox Ektorp C
Norrköping Vidablickskyrkan
Pingstförsamlingen Skärblacka-Vånga
Pingstkyrkan Norrköping
S:t Georges grekiska kyrkan i Norrköping
S:ta Birgittas Katolska församling i
Norrköping

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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Hitta till oss!
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 i Linköping samt verksamhetshuset Bilda Gårdshuset i Kalmar

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

Lokalkontor:

Verksamhetshus:

Fridtunagatan 2
582 12 Linköping

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

Larmgatan 34
393 58 Kalmar

Bergövägen 2
352 44 Växjö

Bilda Gårdshuset Kalmar
Två Bröders väg 17 F
393 58 Kalmar

Borgmästaregatan 13,
371 35 Karlskrona
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