
Utställning på turné! 
 

Välkommen att låna utställningen THIS IS ME!  
 

Fotoutställning av Åsa Sjöström med text av Ida Persson Lännerberg 
 
I fotoutställningen THIS IS ME! får vi ta del av fotografen Åsa Sjöströms porträtt av ickebinära 
i olika åldrar, från olika delar av landet, med olika livsresor - men med samma längtan om att 
bli accepterade och erkända precis som de är.  
Varje person gestaltar sin historia genom två bilder och genom texter av frilansjournalisten 
Ida Persson Lännerberg som intervjuat alla i utställningen.  
Texterna finns i en folder eller digital om du scannar qr-koden. 
Utställningen har tidigare visats i S:t Johannes kyrka i Malmö i samband med World Pride 
2021. Utställningen är ett samarbete mellan Malmö pastorat och Sensus studieförbund. 
 

 Utställningen kommer tillsammans med ett metodmaterial för samtal som kan 
användas i församlingens verksamhet.  

 

 Utställningen är gratis att låna MEN den bokande församlingen bekostar och bokar 
själva transport av utställningen från den plats där det finns, Stiftskansliet i Lund eller 
annan församling. Om ingen annan församling bokar utställningen direkt i anslutning 
efter låneperioden så bekostar och bokar församlingen också transporten av 
utställningen tillbaka till Stiftskansliet i Lund. 

 

 Utställningen är nedpackad i tre st. kartonger som mäter 100X122X30 cm. Den är 
tung men kan handhas av 1-2 personer med ”säck-kärra”.  

 

 1) För att boka utställningen: Kontakta Jenny Prydal, se kontaktuppgifter nedan. 
2) När man bokar utställningen uppger man vem i församlingen som är 
kontaktperson och som ansvarar för utställningen under perioden som den lånas och 
som har kontakt med Jenny Prydal.  
3) Kontaktpersonen ansvarar för att det utses en person i församlingen som 
rapporterar utställningen som ett kulturarrangemang till Sensus.  
4) Den rapporteringsansvarige tar kontakt med sin lokala Sensuskontakt/sitt lokala 
Sensuskontor för att rapportera utställningen. Den rapporteringsansvarige har/får 
konto i Sensus e-tjänst, där utställningen rapporteras digitalt. Denne person kan vara 
samma person som kontaktpersonen.  
 
OBS! Detta ska ske innan utställningen har vernissage.  

 

 
För att boka utställningen kontakta:  
Jenny Prydal - Verksamhetsutvecklare, Sensus Skåne-Blekinge 
076-31 73 281 
Jenny.Prydal@sensus.se 


