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S

"Vi är övertygade om att folkbild-
ningens roll som en del av civil-
samhället kommer att bli allt 
viktigare som plattform för att 
värna demokratin i vårt samhälle."

    ensus är ett av Sveriges tio studieförbund och en del av den idéburna sektorn 
     inom civilsamhället. Vi har verksamhet i sex regioner i hela landet.  
     Sensus Östra Götaland omfattar Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs och 
     Kalmar län. Vi har kontor och musikhus med personal och flera ledare på tio 
olika orter i regionen och ett nära samarbete med många av de 46 kommuner som finns 
inom vårt område

Vi är en idéburen organisation som bedriver folkbildning tillsammans med våra med-
lemsorganisationer och samverkanspartners, ett samarbete som vi ständigt utvecklar. 
Det gångna året 2020 har inte varit likt andra år. Liksom för de flesta andra aktörer i 
samhället har även vi påverkats starkt av den pågående coronapandemin.

En kärna i folkbildningen är att erbjuda 
och skapa mötesplatser för våra deltaga-
re där det finns möjligheter att diskutera, 
utvecklas och bygga relationer. På grund 
av pandemin har huvuddelen av dessa 
mötesplatser blivit digitaliserade efter-
som vi i alla verksamheter har följt myn-
digheternas råd och rekommendationer. 
Detta har naturligtvis påverkat vår verk-
samhet på alla områden, men trots detta 
har vi totalt sett kunnat upprätthålla en verksamhet som motsvarar cirka 60 procent 
av ett "normalår". Detta är vi stolta över och vi vet också att våra deltagare uppskattar 
den kvalitet som vi kan erbjuda även digitalt, något som vi kommer att bära med oss in i 
verksamhetsåret 2021.

Vi har kompetenta och engagerade medarbetare och ledare som framöver kommer att 
arbeta utifrån våra kontor i våra fyra län. I samarbete med våra medlemsorganisationer 
och samarbetspartners kommer vi ständigt arbeta med att stärka folkbildningens roll i 
samhället både lokalt och i hela vår region. Vi är övertygade om att folkbildningens roll 
som en del av civilsamhället kommer att bli allt viktigare som plattform för att värna de-
mokratin i vårt samhälle.

Per-Inge Olsson, ordförande    Birgitta Sundström, regionchef
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Utmaningar och utveckling

när vi i sensus säger att vi strävar efter en genuin förståelse av samtiden och dem vi 
samarbetar med så menar vi det. Oavsett hur vår samtid ser ut, oavsett vilka utma-
ningar vi står inför.

2020 blev verkligen utmaningarnas år. Coronapandemins framfart har förändrat och 
skakat om människors förutsättningar i grunden. Hemarbete och begränsningar av 
sociala kontakter har skapat en helt ny vardag för oss. För oss som studieförbund, där 
mötet mellan människor står i centrum, har det inneburit en stor utmaning. 

Året har också präglats av medial och politisk debatt och ett ifrågasättande av studie-
förbunden. Bakgrunden är de händelser av misstänkt organiserat bidragsfusk som 
uppdagats under senare tid. Bristerna har upptäckts av studieförbundens egna kon-
troller. Sensus och andra studieförbund har som mottagare av statsbidrag ett stort 
ansvar för att pengarna går till folkbildning för människor som behöver. Inget annat. 
Till följd av händelserna påbörjades en fördjupad nationell granskning av folkbild-
ningsverksamheten inom alla studieförbund, på begäran av Folkbildningsrådet.

Samtidigt har året som gått visat prov på det stora engagemang som frigörs när 
människor tillsammans hittar lösningar på gemensamma problem. Studieförbun-
den har, i samverkan och vart och ett för sig, hanterat följderna av både pandemin 
och debatten kring folkbildningen genom att enas om gemensamma åtgärder, 
förhållningssätt och rutiner.

I Sensus var vi snabba med att formera en krisgrupp som i sin tur formerade  
grupper för omställning av verksamhet och säkerställande av den gemensamma 
kompetens som krävdes för att ställa om. Vi lanserade en digital verktygslåda, hit-
tade metoder för körer att öva på distans, stöttade föreningar i att hålla årsmöten 
digitalt och erbjöd livestreamade konserter för människor som tillhörde riskgrup-
per. Tillsammans med dem vi samarbetar med ställde vi om vår verksamhet och tog 
folkbildningen utomhus – och ut på nätet.

Den digitala omställningen har tagit ett stort språng framåt. Med erfarenheterna vi 
skaffat oss kommer vi att fortsätta bidra till att bryta den digitala klyftan och skapa 
digital verksamhet baserad på folkbildningens metoder.

Folkbildning har, rätt genomförd, stor betydelse för demokratin och för ett samhäl-
le som håller ihop. I oroliga tider när vi utsätts för prövningar blir möten mellan 
människor än viktigare. När vi inte kan mötas fysiskt löser vi det digitalt.  
I tider som dessa behövs folkbildningen. Mer än någonsin.
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LEDARE
I ledarskapet ingår att både leda sig själv och andra. Sensus ca 9 900 cirkelledare skapar förutsättningar för lärande, delaktighet och engagemang. På så sätt ut- vecklas både ledare och del- tagare samt samhället i stort.

SAMVERKAN

Vår verksamhet sker i sam-

verkan med exempelvis  

humanitära och fackliga 

organisationer, ideella för- 

eningar samt olika tros- 

samfund. Hos oss finns även 

en av landets största musik-

verksamheter.   

Det här är Sensus

Sensus är ett av Sveriges tio studieförbund och vi 

arbetar med folkbildning. Tillsammans med våra 

medlemsorganisationer, samverkansparter och 

deltagare skapar vi mötesplatser för kultur och 

bildning runt om i hela Sverige. 

I vårt arbete och i vår verksamhet fokuserar vi 

på relationer, livsfrågor, rättighetsfrågor och 

hållbarhetsfrågor. 

Vi tror på alla människors lust att lära nytt och att det 

är i möten med andra vi utvecklas. Att tillsammans 

dela kunskaper och erfarenheter ger oss möjlighet 

att förstå mer om oss själva, om andra, vår samtid 

och världen vi lever i. Vi tror att möten förändrar 

människor och att människor förändrar världen. 

Sensus är en ideell förening där alla finansiella 

resurser används till folkbildning. Sensus arbetar 

främst med bidragsberättigad verksamhet men har 

också verksamhet med annan finansiering. Vi tar ett 

stort ansvar för de bidrag som kommer till oss från 

stat, kommuner och regioner. 

PEDAGOGIK

Vår syn på lärande utgår  

från var och ens erfarenheter 

och lust att lära. Vi lär till- 

sammans genom att göra  

och reflektera i grupp.

ORGANISERING
Sensus har sex regioner och ett riksförbund.
• Norrland
• Svealand
• Västra Sverige
• Stockholm-Gotland
• Östra Götaland
• Skåne-Blekinge
• Riksförbundet

Vi verkar i hela landet och, allt 

som allt, från norr till söder är 

 vi ett Sensus.

6 Sensus Östra Götaland Verksamheten 2020
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Sensus Östra Götaland omfattar Öster-
götland, Jönköpings, Kronobergs och  
Kalmar län som totalt består av 46 kom-
muner. Tillsammans med föreningar 
och organisationer vi samarbetar med 
skapar vi mötesplatser för lärande och 
utveckling runt om i regionen. Vår verk-
samhet är öppen och tillgänglig för alla 
som vill vara med.

Det här gjorde  
vi bland annat »

6 Sensus Östra Götaland Verksamheten 2020
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FAMILJECENTRALEN OCH LESSEBO kommun bevil-
jades i samverkan med Sensus Östra Götaland medel 
från Länsstyrelsen 2019. Bidragen lämnades till verk-
samheter som syftade till att underlätta etablering i 
samhället, skapa nätverk, stödja språkinlärning och 
ge socialt stöd till ensamkommande barn. Syftet med 
vårt projekt var att arbeta med lokal historia, kultur-
arv och att utifrån tesen ”gräv där du står” skapa en 
känsla för Sverige och den nya ort som man kommit 
till. Tanken är att om man förstår sin nya miljö och 
kan relatera till den kontext man finns i, är det lättare 
att komma in i samhället.

Verksamheten riktade sig till föräldraledig asyl-
sökande och genomfördes tillsammans med ledaren 
och konstnären Anna Wessman, språklärare och an-
ställd på Familjecentralen i Lessebo. Gruppen samta-
lade exempelvis om anknytning, samhället nu och då 
och jämställdhet. Samtalen varvades med skapande 
uttryck. Bland annat fanns Vilhelm Mobergs roman 
Utvandrarna som en röd tråd genom träffarna.

Deltagarnas intresse för djur och natur medförde 
att träffarna fokuserade på skogen och dess hälsofräm-
jande möjligheter. När Lessebo bruk firade 350 år fick 

de besök av kungaparet. Deltagarna var på plats, vilket 
senare ledde till ett samtal om den svenska monarkins 
historia. Samtalet kompletterades med kreativt ska-
pande, då gruppen tillverkade kungakronor som sedan 
ställdes ut på Lessebos bibliotek. I samband med ut-
ställningen gjordes ett studiebesök till biblioteket, för 
att titta på de verk man skapat, men också för att prata 
om bibliotekets roll i samhället.

Vid ett besök på Lessebo hembygdsmuseum sam-
talade gruppen om livet i dåtidens Sverige, nutidens 
Sverige och deltagarnas respektive hemland. Vissa av 
verktygen som visades upp kändes igen av deltagar-
na – de hade använt liknande verktyg för att bruka 
mark eller dylikt i sina hemländer. Under ett stu-
diebesök till Klasatorpet, där Utvandrarna spelades 
in, fick deltagarna ta del av fler historier om hur det 
svenska samhället såg ut för länge sedan. Historien 
om Blenda och kvinnors rättigheter inspirerade till 
att vid nästa tillfälle bjuda in kvinnojouren Blenda att 
delta i projektet. Detta satte pandemin stopp för och 
på grund av pandemin kunde inte projektet fullföljas 
fullt ut. En metodbok kommer publiceras om projek-
tet under 2021. 

Uttryck och möten i kulturbygd
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Digital regionstämma

I JUNI GENOMFÖRDES Sensus Öst-
ra Götalands stämma. Denna gång 
digitalt. På stämman deltog sex 
ombud från våra medlemsorga-
nisationer. Totalt var det cirka 40 
personer från valberedning, regi-
onsstyrelse, presidium och medar-
betare, som genomförde årsmötet. 
Även i det nya digitala formatet 
löpte årsmötet väl och alla beslut 
klubbades igenom.

Arbetsmarknadsnära  
insatser under pandemin

UNDER PANDEMIN lanserade re-
geringen ett särskilt uppdrag till 
folkbildningen att erbjuda fort-
bildning till personer som blivit, 
eller riskerade att bli, permittera-
de eller arbetslösa. I Sensus Östra 
Götaland har vi genomfört följan-
de utbildningar:
• Ekonomihantering introduktion 
• Engelska grundkurs 
• Att skriva CV
• Svenska inom vården
• Skapa film och söka finansiering
Kurserna har totalt nått 29 del-
tagare och satsningen avslutades 
den 31 december 2020.

FÖR TOLFTE ÅRET i rad fylldes Växjö konserthus med gospel. En lördag 
i februari samlades över 200 körsångare från när och fjärran för att först 
öva en hel dag och sedan avsluta med konsert. 

Gospelfesten leds främst av lokala krafter men man brukar också ha 
tillresta gästartister. I år var den välmeriterade körledaren, pianisten och 
kompositören Isaac Cates från Kansas City inbjuden. Med rötterna i fri 
gospel och soul och med kunskaper i klassisk musik lyckades Isaac ska-
pa spännande möten mellan stilar och genrer. Den andra gästartisten var 
Kiralina Salandy, en sångerska från Kanada som sedan några år är bosatt i 
Sverige. Tillsammans skapade man en härlig dag som inte bara gav energi 
åt de medverkande utan även till publiken i Växjö konserthus.

Detta år genomfördes också en inspirationsdag för körledare i anslut-
ning till gospelfesten. Även den leddes av Isaac Cates och lockade flera 
deltagare som fick med sig nya kunskaper och erfarenheter att använda 
på hemmaplan.

Växjö Gospelfest genomfördes den 8 februari. Det visade sig vara i 
sista minuten innan spridningen av coronaviruset tog fart. En månad 
senare hade hela arrangemanget varit omöjligt att genomföra. Inför 
2021 tvingas vi konstatera att vi måste bryta traditionen men vi hoppas 
att vi ses igen i februari 2022.

Växjö Gospelfest 2020

DEMOKRATISOPPA ÄR ETT KONCEPT där du över en sopplunch lyssnar på, 
och deltar i inspirerande samtal om demokrati. På årets första Demo-
kratisoppa talade Mikael Karlsson, docent i miljövetenskap, om veten-
skapsförnekelse. Därefter ställde vi om till digitalt och gästades av Sofia 
Hammarstrand, Läkarförbundets klimatgrupp, samt Pieter-Jan van 
Eggermont, Läkare utan gränser. I november talade Paula Richter från 
Klimatpsykologerna om glappet mellan kunskap och agerande. Kon-
ceptet är ett samarbete med Den globala skolan och Europa direkt.

Vi har globala mål inom alla områden och vi vet att vi måste börja nu 

genast - varför agerar vi inte? Paula Richter från Klimatpsykologerna 

är specialist i barn- och ungdomspsykologi och ordförande i 

Psykologer för hållbar utveckling. Paula kombinerar sin kunskap 

inom psykologi med 35 års erfarenhet av miljörörelsen för att kunna 

vara till nytta i kampen för ett ekologiskt hållbart samhälle.Datum, tid & platsFredag 27 november, kl. 12-13Föreläsningen sker digitalt. Länk skickas i god tid till  anmälda.

Pris
Kostnadsfri föreläsning  

Anmäl dig på sensus.se/demokratisoppa

Demokratisoppa med Paula Richter
- Varför agerar vi inte?

Jönköpings län

Jönköpings län

Region

Temat för Demokratisopporna under 2020 är klimatet. Årets talare närmar 

sig på olika sätt klimatförändringarnas inverkan på människan, lokalt och 

globalt.

Demokratisoppa i Jönköping
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PANDEMIN, OCH RESTRIKTIONERNA som följde med den, kom som en kalldusch för hela 
folkbildningssverige. Med en verksamhet som av tradition bygger på det mänskliga mötet i 
det fysiska rummet behövde fokus och allas prioritet snabbt bli omställning till digital verk-
samhet. Det folkbildningsmässiga förhållningssättet ville vi behålla. Men platsen och rum-
met behövde ändras. 

Inventering av verktyg, tips och metoder

Listor med verktyg och metoder för nätbaserade möten plockades fram och delades. Er-
farenheter och kunskaper om arbete och folkbildning i det digitala lyftes fram. Samarbeten 
mellan medarbetare som förut kanske aldrig jobbat tillsammans blev snabbt en självklar-
het. Infrastruktur och digitala verktyg fanns på plats sedan tidigare och för många medar-
betare i Sensus var videomöten och regionöverskridande kontakter redan vardag. Så det var 
bara att sätta igång. Och igång satte det. 

Vad gör vi nu?
Folkbildningen flyttar in i nya rum
I Sensus skapar vi vår verksamhet i samverkan med medlems- 
organisationer och samarbetsparter. Men pandemin minskade 
möjligheterna att mötas fysiskt. Och samtidigt ökade behovet 
av möten, samtal och reflektion. Vi förstod snabbt att vi snarast 
behövde möjliggöra folkbildning i det digitala rummet. 

PANDEMI OCH DIGITAL OMSTÄLLNING
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PANDEMI OCH DIGITAL OMSTÄLLNING
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Sensus ledning initierade snabbt en krisgrupp som 
analyserade läget och såg vilka åtgärder som krävdes. 
Krisgruppen fungerade sedan som ett nav och en mo-
tor i det fortsatta arbetet. En av de första åtgärderna 
var att skapa en arbetsgrupp för digital omställning, 
med inriktning mot föreningar, organisationer, cir-
kelledare och deltagare. Fokus blev cirkelledare och 
deltagare och hur de snabbt och enkelt skulle kunna 
komma igång med att mötas digitalt. Man enades om 
att skapa en lättbegriplig guide, fylld med verktyg och 
tips som Sensus-medarbetare hade god erfarenhet av 
och kunde lära ut. Eventuella trösklar för att rent tek-
niskt komma igång skulle bort. 

Sensus digitala verktygslåda

Den lättbegripliga guiden som byggdes fick namnet 
Sensus digitala verktygslåda. Innehållet skapades 
utifrån egna nätpedagogiska erfarenheter samt uti-
från efterfrågan från våra kontakter och samarbeten. 

Grunden blev instruktioner kring digitala verktyg, 
ljud och bild i videomöten, film, mötesformer, strea-
ming och upphovsrätt. Allt för att skapa förutsätt-
ningar för att kunna mötas trots geografisk distans, 
karantän och avstånd. Den första versionen av den 
digitala verktygslådan blev klar 27 mars. Vi vågade, 
provade och lärde under tiden, utan att från början 
riktigt veta vart det skulle ta vägen. Men det bar sig 
och det höll ihop. Cirklar, konferenser och årsmöten 
fick nya och tekniskt anpassade former i det digitala. 

Lärande för alla

Parallellt med att den digitala verktygslådan togs fram 
insåg vi att det fanns en mängd saker vi i Sensus behö-
ver kunna för att hitta oss själva som folkbildare i det 
digitala. En arbetsgrupp som kunde stötta, koordinera 
och skapa infrastruktur för lärtillfällen bildades. Det 
fick det att gro och växa i hela landet. Alla som ville 
fick bidra med sin kunskap och dela den med andra. 

FOLKBILDNINGEN  
FORTSÄTTER PÅ NÄTET

Sensus har länge erbjudit och stöttat distans- 

verksamhet i olika former. Men när en stor 

del av den fysiska verksamheten riskerade 

att ställas in eller skjutas upp så blev det 

extra viktigt att samla och synliggöra vår 

distansverksamhet på hemsidan.

⊲ sensus.se/distans

PANDEMI OCH DIGITAL OMSTÄLLNING

10 mars

Förbundsrektor tillsätter 

en rikstäckande kris-

grupp för att hantera 

coronasituationen.

10 mars

Folkhälsomyndigheten 

meddelar att risken för 

samhällsspridning är 

mycket hög. Alla med 

symtom på luftvägssym-

tom uppmanas att avstå 

sociala kontakter.
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SENSUS DIGITALA VERKTYGSLÅDA

Sensus digitala verktygslåda erbjuder stöd 

till alla som behöver ställa om sin verksam-

het till distans. Den digitala verktygslådan 

innehåller tips och råd om olika plattformar 

för digitala möten och videosamtal, men 

också lösningar för körer som vill öva på 

distans, styrelser som vill hålla årsstämmor 

digitalt och musikband som vill live-streama 

sina evenemang.

⊲ digitalaverktyg.sensus.se

11 mars

WHO deklarerar att 

covid-19 är en pandemi.

13 mars

Folkhälsomyndighetens 

riskbedömningsmall för 

arrangörer av evene-

mang publiceras.

16 mars

Allmänna sammankoms-

ter med fler än 500 per-

soner förbjuds. Personer 

över 70 år uppmanas att 

begränsa sina sociala 

kontakter.

18 mars

Folkbildningsrådet be-

slutar om dispenser som 

möjliggör verksamhet på 

distans. Universitet och 

gymnasieskolor övergår 

till distansundervisning.

19 mars

Studieförbunden i sam-

verkan kommer överens 

om gemensamma förhåll-

ningssätt till verksamhet.

11 mars

Sensus första gemen-

samma förhållningssätt 

publiceras i våra kanaler 

för internkommunikation.

13 mars

sensus.se uppdateras 

med corona-information. 

Mejlutskick till alla ledare 

om hur verksamheterna 

påverkas.

19 mars

En arbetsgrupp med 

uppgift att samordna 

den digitala omställning-

en startar. Den första 

versionen av risk- och 

väsentlighetsanalys görs.

20 mars

Intern och extern infor-

mation om att Sensus 

ställer om all verksamhet 

där det är möjligt till 

digitalt/distans. Fysiska 

träffar endast efter nog-

grann riskanalys.

23 mars

Arbetsgruppen Lärtillfäl-

len startas. Den första 

livestreamade konserten 

i serien "Kultur för årsrika" 

sänds. Konserterna vänder 

sig särskilt till personer 

som tillhör en riskgrupp.
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VI KALLAR DET LÄRTILLFÄLLEN

Behovet av att snabbt dela kunskap och stötta 

varandra i den digitala omställningen ledde till 

en mängd videomöten mellan medarbetare. 

Mötena var öppna för alla och kom att kallas 

lärtillfällen. Från mars till december hölls cirka 

225 interna lärtillfällen i olika ämnen. Ungefär 

40 av Sensus medarbetare bidrog med sina 

kunskaper. Under året skapades även lärtill-

fällen som riktade sig mot Sensus medlemsor-

ganisationer, samarbetsparter och ledare. 

De uppstod ur önskemål och förfrågningar 

men också utifrån våra egna idéer och med 

utgångspunkt i den digitala verktygslådan. 

Alla medarbetare kunde också efterfråga de lärtillfäl-
len som de kände att de behövde.

Från början var det ett fåtal medarbetare som höll 
lärtillfällen för våra medlemsorganisationer och sam-
arbetsparter. Men över tid blev det fler och fler som 
kände sig trygga med att dela med sig av sina kunska-
per. Det var, och är, ett arbete i ständig utveckling. 
Utifrån föreningars, organisationers och studiecirk-
lars behov, förutsättningar och önskemål har vi ut-
vecklat folkbildningen i de digitala rummen.

Ställa in, ställa om, skapa nytt? 

En stor del av vår verksamhet kunde alltså snabbt 
genomföra en flytt från fysiska till digitala rum. För 
andra delar av verksamheten har det varit tuffare att 
ställa om. Hur repar ett band när musikhusen tvingas 
stänga? Hur träffas en kör med många medlemmar? 
Hur kan man genomföra en planerad konsert när det 
finns restriktioner? 

 Mycket kulturverksamhet har fått ställas in. Samti-
digt har också helt ny verksamhet skapats. Varianter 
av streamade konserter och livesända kulturupple-
velser har vuxit fram. Via videomöten har kunskap 
och kompetenser spridits även till våra kulturutövan-
de ledare och deltagare. Flera av dessa digitala lärtill-
fällen har varit väldigt populära med många anmälda.

Uthållighet och engagemang inför 2021

Pandemin har skapat nya utmaningar, hinder och 
begränsningar. Vi har fått utforska, prova och skapa 
möjligheter för mänskliga möten. Ingen vet vad som 
blir det nya normala eller vad vi har med oss i bagaget 
när det här året övergår i ett nytt. Men en förhopp-
ning är att vi kan ta med oss kraften i den förflyttning 
som gjordes. En trolig konsekvens av pandemin och 
den omställning till digitalt som gjordes är i alla fall 
att vi kommer att ha stor nytta av det kreativa och 
lösningsinriktade förhållningssättet.

PANDEMI OCH DIGITAL OMSTÄLLNING

SENSUS ERBJUDER  
DIGITALA MÖTESRUM

I september lanserades en ny version av 

Sensus digitala verktygslåda. Här presentera-

des konkreta stödåtgärder till föreningar och 

grupper som har samarbeten med Sensus. 

Som exempel kan nämnas att få egna konton 

till digitala mötesrum via Zoom, tillgång till 

Sensus digitala lärplattform Learnify och möj-

lighet till förenklad hantering av cirkellistor 

med Sensus e-tjänst.

27 mars

Allmänna samman-

komster med fler än 50 

personer förbjuds.

13 augusti

Folkhälsomyndigheten 

publicerar särskilda 

rekommendationer för 

körverksamhet.

20 oktober

Uppsala län blir först ut 

med skärpta lokala råd.

24 november

Max åtta personer får 

delta i allmänna samman-

komster och offentliga 

tillställningar.

14 december

Nya nationella råd ersät-

ter de lokala råden.
27 december

Arbetet med att vaccinera 

personer i Sverige inleds.

25 mars

Kampanjen "Folkbild-

ningen fortsätter på 

nätet" inleds i Sensus alla 

sociala mediekanaler.

27 mars

Sajten Sensus digitala 

verktygslåda lanseras i 

en första version.

1 april

Sensus utbud av digitala 

evenemang växer sig 

större och kommuniceras 

i sociala medier.

16 april

Sensus digitala verktygs-

låda lanseras externt. 17 september

Den digitala verktygs-

lådan byggs ut med 

moduler för omställ-

ningsstöd för Sensus 

samarbetsparter.

2 november

All verksamhet med 

fysiska träffar pausas 

efter att de skärpta lokala 

råden börjat införas.
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SENSUS LÄSFRÄMJANDE PROJEKT Läsa för livet byg-
ger på biblioterapeutiska metoder. I en bibliotera-
peutisk studiecirkel träffas en grupp för att samtala 
om vad orden i en text gör med oss. Utifrån sina egna 
tolkningar, upplevelser och erfarenheter får cirkel-
deltagarna reflektera i både tal och skrift över orden 
och dess innebörd. 

Alla läser vi med våra personliga ”glasögon”. Vi 
läser med våra erfarenheter, våra kunskaper, våra 
värderingar, vår kultur och våra personligheter. I ett 
samtal kring en text får vi tillgång till varandras per-
spektiv. Våra synfält vidgas och vi blir berikade med 
nya ord. Att i samtal dela livserfarenheter leder till 
nya kunskaper och insikter.
Läsa för livet startade som ett projekt finansierat 
av Kulturrådet med uppgift att främja läsande och 
sprida kunskap om biblioterapi. Projektet avslutades 
i mars 2020. Efter det har Kulturrådet beviljat nya 

Utbyte av livserfarenheter leder till nya kunskaper och insikter

medel som möjliggjort fortsatt arbete med cirkelle-
darutbildningar och nya grupper. På grund av pande-
min har Läsa för livet ställt om till digital verksamhet 
under 2020. Cirkelledarkurserna har hållits via den 
digitala plattformen Zoom.

I och omkring Växjö har fler Läsa för livet grupper 
startats av ledare med annat modersmål än svenska. 
Bland annat har en grupp män läst och reflekterat 
kring arabisk poesi.

Läsa för livet har ingått i en satsning initierad av 
Socialstyrelsen för att bryta äldres ofrivilliga ensam-
het. Under hösten hölls flera cirklar riktade mot mål-
gruppen äldre. Några av dessa fick ställas om till att 
bli digitala, vilket fungerade bra för deltagarna.

En annan nyhet är att Norrköpings kommun har 
valt att bli extern finansiär i projektet. Metoden an-
vänds inom kommunens anhörig- och kunskapscenter.

PANDEMIN HAR INTE satt stopp för konserterna i Kal-
mar pastorat. I stället för att ställa in har konsertpro-
grammet flyttat till digitala plattformar.

Under sommaren och hösten har Sensus samver-
kat kring ett flertal digitala konserter från Kalmar 
domkyrka och Slottskyrkan i Kalmar, vilket gett alla 
intresserade möjlighet att dela musikupplevelserna 
via Youtube och Facebook.

På programmet har exempelvis stått Esmeraldas 
bön, You raise me up, Kristina från Duvemåla, The 
Rose, Viaggio och advents- och julmusik.

Digitala konserter i Kalmar domkyrka och Kalmar Slottskyrka
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Mode, livstil och fest  
– tema för årets Fersen week

DEN FÖRSTA VECKAN i september genomfördes den 
årliga Fersen week på Löfstad slott. Den hyllar och 
ökar kunskapen om den fascinerande fa-
miljen von Fersen, med den möjli-
ge drottningälskaren Axel i spetsen. 
Detta år genomfördes veckan i sam-
verkan även med Ljungs slott. Sensus 
var med i planeringsarbetet, tog hand 
om anmälningar, bistod med funktionä-
rer samt bidrog med ljudutrustning.

Temat för året var mode, livsstil och 
fest. Exempel på arrangemang var Fer-
sen’s fashion, en modevisning med kopior 
av kläder från slutet av 1700-talet och bör-
jan av 1800-talet, Lever, den påklädnings-
ritual som ofta hade besökare. Den här 
gången fick besökarna vara med och se Keit 
Svensson vägleda åskådarna genom varje 
steg av påklädningen samtidigt som hon be-
rättade om 1700-talskvinnans liv i sina kläder. 

Dessutom genomfördes föreläsningar, film-
visningar, en ljusfest och temaguidningar. Trots 
alla restriktioner blev denna vecka en succé och 
gav många positiva reaktioner.

Löfstad slott ligger utmed E4:an ca en mil söder om Norrköping. Avfart 117, Kimstad, Löfstad slott. Kontakt Löfstad slott: 0734-613370

Ljungs slott ligger ca 2 mil utanför Linköping. Avfart 111 från E4an, väg 34 mot Motala. Följ skyltning. Kontakt Ljungs slott: 0709-587216 

Tid. Torsdag 3/9 kl 18.30Plats. Löfstad SlottLever – upplev 1700-talet  inpå bara korsettenEn offentlig påklädningsceremoni, som under 
1700-talet endast var avsedd för de allra högst 
uppsatta inom hovet.  Hos oss välkomnar vi alla, 
I biljetten ingår bubbel och ett smarrigt bakverk 
från Värdshuset Löfstad slott. Endast förbokning och förbetalning, se www.lofstad.se/lofstad-fersen-week/

Pris: 150 kr/person

Tipspromenad på Löfstad 29-30 augusti, och 5-6 september. Tipslapp köps i slottsbutiken.Tid. Lördag 5/9 kl 14 och 16Plats. Ljungs slott Fersen’s Fashion!Catwalkvisning med mode från 1780-1815 i  
historisk miljö. Våra kunniga konferencierer 
tar med publiken på en tidsresa genom 
modets historia. 
Endast förbokning och förbetalning, se www.lofstad.se/lofstad-fersen-week/

Pris: 250 kr/person
På grund av det rådande läget har vi ett begränsat antal platser,där alla måste förbokas. För bokning och betalning se:www.lofstad.se/lofstad-fersen-week/

Tid. Söndag 6/9 kl 12, 13, 14 och 15Plats. Ljungs slott Familjen von Fersen 4 temavisningarSpecialvisningar om familjen von Fersen hela 
dagen! Slottet, boden, caféet och utställningarna 
är öppna kl 11-17.
Kl 12. Gods och gårdar, bruk och industrier - Ljung i synnerhet. Kl 13. Fabian von Fersen, familjen och bygget av Göta kanal.Kl 14. Det dukade bordet, mat och dryck, 

njutningsmedel och nöjeslivKl 15. Axel von Fersen d.y. - en man att räkna med.
Endast förbokning, se www.lofstad.se/lofstad-fersen-week/

Betalas på plats.  Pris: 120 kr/visning
Tid. Tisdag 8/9 kl. 19Plats. Löfstad SlottEn kväll med Marie Antoinette – bio, bubbel och bakelse!En av det sena 1700-talets mest omtalade perso-

ner var Frankrikes drottning Marie Antoinette. I ett 
miniföredrag berättar vi om henne och resonerar 
kring historieskrivning, personkult och fakta.
Efter föredraget visas en film om drottningens liv 
på storbild på borggården (eller inomhus vid regn).
I biljetten ingår bubbel och ett smarrigt bakverk 
från Värdshuset Löfstad slott. Endast förbokning och förbetalning, se www.lofstad.se/lofstad-fersen-week/

Pris: 150 kr/person

Tid. Onsdag 9/9 kl 19.30Plats. Ljungs slott SkymningsvandringVälkommen att uppleva det vackra kvällsljuset på 
Ljungs slott. Historien väcks till liv med tidstypiska 
dräkter, och guiden berättar om människorna på 
Ljung och händelserna i och runt slottet. Slottet 
öppnar kl.19. Boden är öppen, men caféet är stängt. 
Endast förbokning, se www.lofstad.se/lofstad-fersen-week/

Betalas på plats.Pris: 150 kr/person

Tid. Torsdag 10/9 kl 17.30Plats. Löfstad slottLjusfest – upplev Löfstad i skenet av levande ljusVälkommen på en festlig afton i 1700-talets anda! 
Vi dekorerar tillsammans ljuslyktor som vi tar med 
oss på en tur i parken, där vår kunniga personal 
berättar om ljusets och belysningens historia med 
avstamp i 1700-talet. Väl tillbaka dekorerar vi 
gemensamt vårt ljusträd, och sedan bjuds det på en 
middag med inspiration från tidsperioden. Endast förbokning och förbetalning,se www.lofstad.se/lofstad-fersen-week/

Pris: 355 kr/person inkl. visning, workshop och 
middag med varmrätt och efterrätt. Fyll i allergier och dylikt vid anmälan.Vi förbehåller oss rätten att ställa in vid för 

få anmälda, och de som eventuellt betalat 
får då pengarna tillbaka. Alla evenemang är 
anpassade utefter Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer. 

Välkommen på temavecka medfamiljen von Fersen

I år uppmärksammar vi von Fersens 1700-tal – mode,  
livsstil och fest. Vi bjuder in dig att delta när vi upplever 

och undersöker denna familjs samtid. Klädsel är valfri, 
men den som vill får gärna dyka upp i historisk dräkt!

Löfstad slott ligger utmed E4:an ca en mil söder om Norrköping. Avfart 117, Kimstad, Löfstad slott. Kontakt Löfstad slott: 0734-613370

Ljungs slott ligger ca 2 mil utanför Linköping. Avfart 111 från E4an, väg 34 mot Motala. Följ skyltning. Kontakt Ljungs slott: 0709-587216 

Löfstad Slott
Ljungs slott 

Löfstad slott ligger utmed E4:an ca en mil söder om Norrköping. Avfart 117, K
imstad, Löfstad slott. Kontakt Löfstad slott: 0734-613370

Ljungs slott ligger ca 2 mil utanför Linköping. Avfart 111 från E4an, väg 34 mot Motala. Följ skyltning. Kontakt Ljungs slott: 0709-587216 Löfstad Slott

Ljungs slott 

Tid. Torsdag 3/9 kl 18.30

Plats. Löfstad Slott

Lever – upplev 1700-talet  

inpå bara korsetten

En offentlig påklädningsceremoni, som under 

1700-talet endast var avsedd för de allra högst 

uppsatta inom hovet.  Hos oss välkomnar vi alla, 

I biljetten ingår bubbel och ett smarrigt bakverk 

från Värdshuset Löfstad slott. 

Endast förbokning och förbetalning, 

se www.lofstad.se/lofstad-fersen-week/

Pris: 150 kr/person

Tipspromenad på Löfstad 29-30 

augusti, och 5-6 september. 

Tipslapp köps i slottsbutiken.

Tid. Lördag 5/9 kl 14 och 16

Plats. Ljungs slott 

Fersen’s Fashion!

Catwalkvisning med mode från 1780-1815 i  

historisk miljö. Våra kunniga konferencierer 

tar med publiken på en tidsresa genom 

modets historia. 

Endast förbokning och förbetalning, 

se www.lofstad.se/lofstad-fersen-week/

Pris: 250 kr/person

På grund av det rådande läget 

har vi ett begränsat antal platser,

där alla måste förbokas. 

För bokning och betalning se:

www.lofstad.se/lofstad-fersen-week/

Tid. Söndag 6/9 kl 12, 13, 14 och 15

Plats. Ljungs slott 

Familjen von Fersen 4 temavisningar

Specialvisningar om familjen von Fersen hela 

dagen! Slottet, boden, caféet och utställningarna 

är öppna kl 11-17.

Kl 12. Gods och gårdar, bruk och 

industrier - Ljung i synnerhet. 

Kl 13. Fabian von Fersen, familjen 

och bygget av Göta kanal.

Kl 14. Det dukade bordet, mat och dryck, 

njutningsmedel och nöjesliv

Kl 15. Axel von Fersen d.y. - en man 

att räkna med.

Endast förbokning, 

se www.lofstad.se/lofstad-fersen-week/

Betalas på plats.  

Pris: 120 kr/visning

Tid. Tisdag 8/9 kl. 19

Plats. Löfstad Slott

En kväll med Marie Antoinette 

– bio, bubbel och bakelse!

En av det sena 1700-talets mest omtalade perso-

ner var Frankrikes drottning Marie Antoinette. I ett 

miniföredrag berättar vi om henne och resonerar 

kring historieskrivning, personkult och fakta.

Efter föredraget visas en film om drottningens liv 

på storbild på borggården (eller inomhus vid regn).

I biljetten ingår bubbel och ett smarrigt bakverk 

från Värdshuset Löfstad slott. 

Endast förbokning och förbetalning, 

se www.lofstad.se/lofstad-fersen-week/

Pris: 150 kr/person

Tid. Onsdag 9/9 kl 19.30

Plats. Ljungs slott 

Skymningsvandring

Välkommen att uppleva det vackra kvällsljuset på 

Ljungs slott. Historien väcks till liv med tidstypiska 

dräkter, och guiden berättar om människorna på 

Ljung och händelserna i och runt slottet. Slottet 

öppnar kl.19. Boden är öppen, men caféet är stängt. 

Endast förbokning, 

se www.lofstad.se/lofstad-fersen-week/

Betalas på plats.

Pris: 150 kr/person

Tid. Torsdag 10/9 kl 17.30

Plats. Löfstad slott

Ljusfest – upplev Löfstad i 

skenet av levande ljus

Välkommen på en festlig afton i 1700-talets anda! 

Vi dekorerar tillsammans ljuslyktor som vi tar med 

oss på en tur i parken, där vår kunniga personal 

berättar om ljusets och belysningens historia med 

avstamp i 1700-talet. Väl tillbaka dekorerar vi 

gemensamt vårt ljusträd, och sedan bjuds det på en 

middag med inspiration från tidsperioden. 

Endast förbokning och förbetalning,

se www.lofstad.se/lofstad-fersen-week/

Pris: 355 kr/person inkl. visning, workshop och 

middag med varmrätt och efterrätt. 

Fyll i allergier och dylikt vid anmälan.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in vid för 

få anmälda, och de som eventuellt betalat 

får då pengarna tillbaka. Alla evenemang är 

anpassade utefter Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer. 

Välkommen på 

temavecka med

familjen von Fersen

I år uppmärksammar vi von Fersens 1700-tal – mode,  

livsstil och fest. Vi bjuder in dig att delta när vi upplever 

och undersöker denna familjs samtid. Klädsel är valfri, 

men den som vill får gärna dyka upp i historisk dräkt!

I SPÅREN AV PANDEMIN sökte vi extra finansiering för att kunna 
starta verksamhet som bryter äldres isolering. Här gällde det att tän-
ka kreativt. Vad kunde vi göra för att nå så många som möjligt och 
samtidigt genomföra på ett säkert sätt? Resultatet blev ett potpurri 
av olika aktiviteter där ledare anpassade sig och anordnade digitala 
träffar, fysiska träffar med restriktioner och några mitt emellan. 

I Kalmar och Borgholm genomfördes Dans för minskad iso-
lering med vår samarbetspart Latino y flamenco och Borgholms 
församling. Det blev många skratt när deltagare lärde sig grund-
stegen och kom in i de latinska rytmerna. Dansen skedde indi-
viduellt och med stort mellanrum mellan varje deltagare för att 
kunna genomföras på ett säkert sätt. 

I Borgholm genomfördes en grundkurs i att använda pekskärm 
och det digitala mötesrummet Zoom. Det ledde i sin tur till att flera 
deltagare som under hösten blev tvungna att isolera sig ändå kunde 
hålla kontakt med vänner. Vi har även under kortare tid lånat ut läs-
plattor för att deltagare ska kunna bekanta sig med tekniken innan 
de väljer att köpa en egen, startat en träffpunkt i Örsjö med bokcir-
kel och erbjudit digitala bokcirklar i vårt öppna utbud. 

Minska äldres isolering under pandemin
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Sommarlovskultur i Gamleby Kulturhus

TIDIGA INSATSER FÖR ASYLSÖKANDE – eller TIA 
som det kallas – är verksamheter som vänder sig 
till asylsökande i syfte att ge meningsfull syssel-
sättning under asyltiden och att främja en framtida 
etablering för dem som beviljas uppehållstillstånd. 
I Sensus Östra Götaland har fyra TIA-projekt varit 
igång under 2020, alla finansierade med medel från 
länsstyrelserna.

Projektet Vår framtid vänder sig till personer i 
Norrköping, Valdemarsvik och Finspång och har 
genomförts i samarbete med Korpen och Hyresgäst-
föreningen. Projektet inleddes med fysiska träffar, 
efter det utomhusträffar men har sedan augusti helt 
övergått till digitala träffar. Trots utmaningar med 
tillgång till internet, språk, teknik och metodupplägg 
har projektet nått ett stort antal deltagare. Även pro-
jektet Jobb och hälsa i fokus som avslutades i februari 
2020 var mycket lyckat och med stort deltagarantal. 
Båda projekten har fokus legat på jobb och hälsa med 
bland annat föreläsningar och studiebesök om språk, 

arbetsliv, samhälle.
I Kalmar län har ett TIA-projekt omfattat Högs-

by, Kalmar och Mönsterås kommuner med fokus på 
arbetsmarknadsinsatser. Även här har pandemin lett 
till utmaningar, men trots det har tre personer kom-
mit i arbete och ytterligare en person väntar på in-
tervju under projektets första termin. För att nå fler 
ur målgruppen har projektet samarbetat med Rädda 
barnen och genom att närvara på deras träffpunkter 
har ett trettiotal personer nåtts. 

I Kronobergs län har projektet Världens familjer på-
gått under 2020. Projektägare var Institutet för lokal och 
regional demokrati. Tillsammans har vi skapat mötes-
platser för lärande för att stärka vuxna asylsökandes 
kunskaper och deras roll i det svenska samhället. Genom 
insatsen har deltagarna lärt sig om svenska traditioner, 
utövat hälsofrämjande aktiviteter samtidigt som de fått 
öva svenska tillsammans. Insatsen syftade också till att 
stödja barnfamiljer, där föräldrar fick stöd i att leva i det 
nya samhället tillsammans med sina barn. 

Tidiga insatser för asylsökande

2020 VAR ETT UTMANANDE år för många, inte minst 
för kulturen. I Gamleby samarbetar Sensus med för-
eningen Ting för alla i Gamleby Kulturhus, bland 
annat med deras lovverksamheter för barn och unga. 
Här finns det plats för kulturutövare i alla åldrar året 
runt. Kulturhuset utgör en kreativ oas i byn med möj-
lighet att prova på instrument och skaparverkstad 
under terminstid. Under skolloven anordnas aktivite-
ter med barn och unga särskilt i centrum.

Tack vare stora lokaler, en trädgård och ett stort 
engagemang möjliggjordes denna sommarlovsak-
tivitet även 2020 – pandemin till trots. Under åtta 
veckor höll kulturhuset öppet sex dagar i veckan, fyra 
timmar om dagen, då barn och vuxna som fick skapa, 
prova och utveckla sina kreativitet.

– Att befinna sig i den tidlösa skapandeprocessen 
är något vi alla önskar göra och här har man chansen 
till detta inom många olika områden, berättar Jörgen 
Bergström, ordförande i föreningen Ting för alla. Den 
tidlösa skapandeprocessen är måhända också vad 
som ligger bakom att många besökare stannade kvar 
även efter öppettiderna.

Målet är att barnen ska känna sig välkomna och få 
lov att utveckla sin kreativitet. Det är ett utflyktsmål 
för hela familjen och ett stort antal familjer återkom-
mer vid varje skollov. Särskilt uppskattad är aktivite-
terna hos dem som besöker Gamleby under semes-
tertid. För att genomföra aktiviteterna på ett säkert 
sätt fick deltagarna boka plats på förhand, max åtta 
personer. Vid fint väder intogs även trädgården av bli-
vande konstnärer.

I ett av rummen i Kulturhuset fanns det möjlighet 
att prova att skapa konst i stort format. Väggarna fyll-
des av färgglada regnbågar, blommor och djur – in-
spirerade av de stora väggmålningar som skapats runt 
om i kommunen under BANK! Street art festival. En 
uppsjö av olika musikinstrument fanns till förfogan-
de, likaså färg, penslar och lera. Jörgen Bergström an-
ordnade, tillsammans med två assistenter, både lekar 
och pyssel, tryck på tygväskor och en massa skapar-
glädje. På frågan om sommarlovskulturen kommer att 
återkomma 2021 var svaret självklart och tydligt – ja! 
Vi på Sensus ser fram emot att få vara med.
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"Många stannade kvar efter  
öppettiderna för att det var  
så mycket man vill hinna  
med att göra."
Jörgen Bergström,  

Kulturföreningen  

Ting för alla i Gamleby
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Smart på Internet!

I MARS 2020 BEVILJADES Sensus Östra Götaland åter 
igen medel från Socialstyrelsen till projektet Smart 
på Internet! Syftet med projektet är att bryta äldres 
ofrivilliga ensamhet och digitala utanförskap genom 
livssamtal och samvaro. Vi ser att det fortfarande är ett 
stort digitalt utanförskap hos den äldre delen av be-
folkningen och att behovet av kunskap och förståelse 
för den digitala utvecklingen fortsatt är stort. 

När Sensus Östra Götaland fick möjlighet att rekvi-
rera ytterligare medel för att mildra pandemins konse-
kvenser för äldre i ensamhet kunde tre projektanställ-
da medarbetare rekryteras till projektet. Under andra 
halvan av 2020 kom Smart på Internet! att breddas till 
att inkludera grupper för äldre inom projektet Läsa 
för livet. Under sommaren fanns också möjlighet att 

TILLSAMMANS MED Sveriges kyrkosångsförbund och 
Linköpings domkyrkoförsamling utvecklar Sensus 
Östra Götaland sedan många år tillbaka fortbildning 
riktad till kyrkomusiker och körsångare i regionen.
När pandemin slog till lade vi snabbt om årets utbud 
till distans. En oväntad men glädjande effekt var att 
kurserna visade sig vara mycket intressanta även för 
musiker och sångare i andra delar av landet.

Vi bistod ledarna med planeringsstöd, konton till 
digitala mötesrum samt utrustning och hjälp med att 
spela in kurserna.

Exempel på fortbildning som genomfördes var Barn-
kör och notläsning, Starta orgelskola, Barnkör – vardag 
och visioner, Ung musikplats och Att leda gosskör. 

Fortbildning på distans för kyrkomusiker och körledare

genomföra musikmöten hemma hos äldre i deras träd-
gårdar och på äldreboenden i Kronoberg och Kalmar 
län. Lokala band och artister kopplade till Sensus Öst-
ra Götaland engagerades. 

Vid en spelning för Anhörigföreningen i Växjö 
med omnejd, spelade bandet The Twisters så glad 
och smittande rock att publiken for upp i spontan 
dans ute i trädgården på Vallhagen i Växjö. 

I och med pandemin har vi sett ett ökat behov av 
folkbildande insatser som vänder sig till seniorer för 
att bryta ofrivillig ensamhet och digitalt utanförskap. 
Därför är målet att under 2021 ta ett nytt omtag kring 
folkbildade insatser riktade mot äldre där sociala 
medier och digitala verktyg är i fokus för våra med-
lemsorganisationer och samverkansparter. 
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Diplomerad HR-specialist  
– en populär och omtyckt utbildning

EN POPULÄR OCH OMTYCKT diplomutbildning som genomförs flera 
gånger varje år är Sensus Diplomerad HR-specialist. Utbildningen vän-
der sig till de som har personalarbete som sin huvudsakliga arbetsupp-
gift eller är chefer och har personalansvar.

Utbildningen ger deltagarna möjlighet att utvecklas och stärkas i sin 
yrkesroll samt ger kunskaper som gör att deltagarna kan arbeta strate-
giskt med HR-frågor och ta ett övergripande ansvar för personalarbetet 
på sin arbetsplats. 

Branschöverskridande erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande med 
andra deltagare är viktiga inslag i utbildningen.

Grazyna Zachrisson, som arbetar som Payroll Responsible på Kongs-
berg Automotive säger så här efter avslutad utbildning:

– Välinvesterad tid i en utbildning som kommer till nytta direkt. Re-
dan under själva utbildningstiden har jag haft möjlighet att tillämpa och 
prova den nyvunna kunskapen på min arbetsplats. Otroligt kompetenta 
och erfarna kursledare som delar med sig av sin kunskap, breddar kurs-
planen och inspirerar till ytterligare djupdykning i ämnen. Utbildnings-
samordnande personal på Sensus är mycket måna om var och en kurs-
deltagare och bjuder på högsta servicen.

Sensus Diplomutbildningar

• Långt över hundra personer deltar  

årligen i våra olika diplomutbildningar.

• Syftet är att ge yrkesverksamma inom 

olika områden möjlighet att utvecklas 

och stärkas i sina yrkesroller. 

• Deltagarna kommer från olika företag 

och organisationer vilket gör att kom-

petenser och erfarenheter möts.

•  Utbildningsgrupperna består av max  

16 deltagare. 

• Samtliga ledare har en teoretisk utbild-

ning kompletterad med en mångårig 

praktisk tillämpning.

• Övriga diplomutbildningar:  

Diplomerad HR-koordinator 

Diplomerad projektledare 

Diplomerad lönespecialist 

Diplomerad redovisningsekonom 

Diplomerad kommunikatör 

Diplomerad personalledare för  

Svenska kyrkan
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Fakta om Sensus Östra Götaland

Sensus Östra Götaland omfattar Östergötlands, 
Jönköpings, Kronobergs och Kalmar län som totalt 
består av 46 kommuner. Vi är en idéburen organi-
sation som arbetar med bildning, kultur, relationer 
samt livs-, rättig hets- och hållbarhetsfrågor. Vi 
verkar i nära samarbete med våra medlemsorgani-
sationer och samarbetsparter. 

STYRELSE
Regionstyrelsen väljs med två års mandat. 
Ledamöter 2020 – 2022:

• Per-Inge Olsson, ordförande
• Britt-Marie Lindberg, vice ordförande
• Katarina Byström
• Kjell Johansson
• Hans Frisell
• Annika Fritzson
• Johanne Hoffsten
• Ulf Ödman
• Fredrik Ingå
• Helen Kémi
• Eva Vollmer
• Ulla Heinstedt, personalrepresentant

SENSUS  
ÖSTRA  
GÖTALAND

Sensus Östra Götaland bedriver verk-
samhet i samtliga 46 kommuner som 
regionen omfattar.

REGIONKONTOR 

Apotekaregatan 14, Linköping

KONTOR OCH  
VERKSAMHETSLOKALER
Linköping, Norrköping, Jönköping, Växjö,  
Kalmar, Oskarshamn, Västervik

MUSIKHUS
• Ganymeden, Linköping 
• Skylten, Linköping 
• Vrinnevi Park, Norrköping 
• Junkergatan, Oskarshamn 
• Welux, Västervik 
• Skogshaga, Västervik 
• Mejeriet, Västervik 
• Allaktivitetshuset, Vimmerby

ORGANISATION
Sensus Östra Götaland är indelad  
i fem hemvister: Musiker, Kyrkliga, 
Ideella, Arbetsliv, Region

REGIONCHEF
Birgitta Sundström

• Föreningen Musik i Linköping (MIL)
• Akademi för kyrka och kultur  

i Linköpings stift
• Mjölby musiksällskap 
• Chorus Feminae
• Vadstena Klosterkyrkas vänner
• Linköpings stifthistoriska sällskap
• Studieorganisationen Framtidsbilderna 

Östergötland
• Församlingsförbundet i Växjö stift
• Hjelmserydsstiftelsen

• Jönköpings Y´s men club
• Kalmar FBU-förbund
• Kronobergs FBU-förbund
• Lutherhjälpens Stiftskommitté i Växjö stift
• Norra Smålands Försvarsutbildningsförbund
• SKUT-rådet i Växjö stift
• Smålands Körförbund
• Stiftelsen Oskarshamns folkhögskola
• Stiftelsen S.t Sigfrids folkhögskola
• Växjö Stiftsgård Tallnäs Stiftelsen
• Växjö Stiftshistoriska Sällskap

REGIONALA MEDLEMSORGANISATIONER

MEDLEMSORGANISATIONER
Sensus studieförbund har både nationella 
och regionala medlemsorganisationer. 
Utöver det samarbetar vi med en mängd 
olika samarbetsparter.

Nationella medlemsorganisationer:
• Amningshjälpen
• Bröstcancerförbundet
• Credo
• EFS
• Frisk & Fri – Riksföreningen mot  

ätstörningar
• Föreningen Svenska kyrkans anställda i  

Sjukhuskyrkan SKAIS
• Individuell Människohjälp
• KFUM Sverige

• Kvinnor för mission
• Kvinnor i Svenska kyrkan
• Kyrkans Akademikerförbund
• Kyrkomusikernas Riksförbund
• Mandeiska trossamfundet i  

Sverige och Finland
• RFHL, Riksförbundet för Rättigheter, 

Frigörelse, Hälsa och Likabehandling
• Riksförbundet EKHO
• Riksförbundet för SuicidPrevention  

och Efterlevandes Stöd – SPES
• S:t Georgs Scoutgillen i Sverige
• Scouterna
• SHEDO
• Sigtunastiftelsen
• Spädbarnsfonden

• Stiftelsen Sverige och Kristen Tro
• Svenska kyrkans arbetsgivar- 

organisation
• Svenska kyrkans lekmannaförbund
• Svenska Kyrkans Unga
• Svenska Lottakåren
• Svenska Muslimer för fred  

och rättvisa
• Sveriges Konstföreningar
• Sveriges Kyrkosångsförbund
• Sveriges Syriska Riksförbund
• Trossamfundet Svenska kyrkan
• Y´s Men International, distrikt Sverige
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Sensus studieförbund har 32 
nationella medlemsorganisa-
tioner. Sensus Östra Götaland 
har utöver dem fler regionala 
medlemsorganisationer och 
samarbetsparter

40 % av verksamheten sker i 
samarbete med en medlems-
organisation eller samarbetspart. 

Antal studietimmar 2020 till-
sammans med samarbetsparter 
utöver medlemsorganisationer. 

Sensus Östra Götalands yngsta och äldsta cirkelledare.  
Totalt är 1 654 ledare verksamma i regionen.

Antal studietimmar 2020 i studiecirklar, annan folkbild-
ning och kulturprogram*.

*Kulturprogram = 9 studietimmar

Deltagare 2020 i studiecirklar och annan folkbildning 
fördelade efter åldersgrupp.

Unika deltagare 2020 i studie-
cirklar och annan folkbildning.

De tre största medlemsor-
ganisationer i Sensus Östra 
Götaland räknat i antal  
studietimmar.

32

143 089

17
 73

1

30
 25

0

Tekla 14 och Brita 92

SAMARBETEN

VERKSAMHET

DELTAGARE OCH LEDARE

11 %

51 %

22 %

16 %

Studiecirklar Annan  
folkbildnings- 
verksamhet

Kultur- 
program

75 % 12 % 13 %

Fördelning av verksamhet 2020.

Antal kulturprogram i Sensus 
Östra Götaland 2020. Det 
kan exempelvis vara digitala 
föreläsningar eller livestreamade 
konserter.

Sensus Östra Götaland 
genomförde 4 833 arrange-
mang under 2020. Det blir 13 
arrangemang per dag om en 
fördelar dem jämt över året.

År 2020 har präglats av coro-
napandemin. Sensus Östra 
Götalands verksamhetsvolym 
har minskat med 39 % sedan 
föregående år.

Totalt nådde Sensus Östra  
Götaland 123 728 deltagare un-
der 2020. Om en fördelar dem 
jämt över året blir 339 deltagare 
per dag.

2 06713 arrangemang/dag 339 deltagare/dag

Sensus Östra Götaland i siffror

40  %

< 13 år 

13 - 24 år

25 - 65 år

> 65 år

1. Svenska kyrkan
2. KFUM Sverige
3. Scouterna

Bland Sensus deltagare finns kvinnor, 
unga, ickebinära, landsortsbor, äldre, 
män, stadsbor... 100 % människor.

100 %
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