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Medlemmar:

Dansande par: Sven Eriksson och Ester
Brekhof dansar till tonerna av musikgruppen Hjulsjö-Kuntera.

Bergslagsspelen

Foto: bergslagsspelen.se

– gemensam kultursatsning i norr
”Du som drömmer om att stå på scen och spela teater, dansa eller
sjunga? Eller kanske gillar Du att fixa med kostymer scenografi eller
marknadsföring inför en föreställning?
Bergslagsspelen ger dig chansen att prova på allt som hör till teater.
Dessutom får du möjlighet att vara med och delta i vårt storslagna,
gemensamma projekt – Bergslagsspelens sommarspel!”
Så här bjuder www.bergslagsspelen.se i
norra länsdelen in till att utforska en
mängd spännande områden, med fru
Thalia som inspiration!

teatern i norra Örebro län. Många
grupper kommer att startas med dans,
drama, musik, mask, scenografi på
programmet för alla intresserade. Sommaren 2014 bjuder vi in till ett storslaKristina Dybeck, projektledare:
get, magiskt scenkonstverk i Hjulsjö där
– Bergslagsspelen syftar till att på bred amatörer möter proffs. Tio föreställfront utveckla amatör- ningar med dans, musik, eld och trummor i Södra hyttans gamla ruiner.
Bergslagsspelen har
fått många nya vänner
och partners under året.
Kommunerna och lands-

tinget stöder projektet. Ansökningar om
bidrag ligger nu inne hos flera stiftelser
och fonder. Libo i Lindesberg och Boab
i Hällefors är de första företagen som
samarbetar med projektet.
Fyra år – fyra kommuner
Bergslagsspelen är ett brett samarbetsprojekt, i folkbildningens anda, över fyra
år, och syftar till att berika norra Örebro
län – Nora, Hällefors, Lindesbergs och
Ljusnarsbergs kommun.
– Det började som ett lokalt projekt och
Forts. på nästa sida
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Författaren Torbjörn Säfve berättar om Bergslagsdansen.
Fr v Eva Ströman, ABF, Lisa Chantem, kostymör,
författaren , samt Anette Jakobsson, producent.
Foto: berg
slagsspelen
.se

Forts. från föregående sida

växte snabbt till att idag involvera de
fyra bergslagskommunerna, Länsbildningsförbundet, Bredsjö Kulturkooperativ, Amatörteatersamverkan, Studiefrämjandet och ABF i ett Leader-projekt,
berättar Kristina.
Kulturfestival och Bergslagsdansen
–Tanken är alltså att engagera hela
bygdens föreningsliv, näringsliv, ama-

törer och proffs, för ett storslaget
scenkonstverk, Bergslagsdansen, av
Torbjörn Säfwe, sommaren 2014. Men
redan i oktober i år anordnades en
kulturfestival i Bredsjö med ett 50-tal
deltagare, i syfte att sammanföra kulturintresserade i alla åldrar, ha roligt
och bilda nätverk. Festivalen avslutades
med ett seminarium kring storsatsningen i lilla Hjulsjö. En satsning som

skall marknadsföras över hela landet.
Kristinas uppmaning till Dig som
bor i norra länsdelen: Kom igen! Vad
vill Du göra? Anmäl ditt intresse på
www.studieframjandet.se/bergslagsspelen.
OBS! Anmälan är inte bindande.
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Studieförbunden

– en mötesplats för livslångt lärande.

Fr v Susanne Grundström, Jane Karlsson och Maria Svensson-Hallberg,
höll i seminariedagen…

…med deltagare som på olika sätt intresserade
sig för Studieförbunden som mötesplats för
livslångt lärande.

I nummer, 2013/1, av Nytt från folkbildningen rapporterade vi från konferensen ”
Social hållbarhet och jämlik hälsa”, med ÖLBF som medarrangör, samt från
seminariet ”Folkhögskolan som resurs på länets kompetenskarta”. I slutet av
november var det åter dags för ÖLBF att kraftsamla och denna gång i ett
seminarium kring ”Kunskap och kompetens” – studieförbundens roll i Örebroregionens utvecklingsarbete.
– Med ca 3200 föreningar i länet, som
alla finns som medlemmar i något av de
tio studieförbunden, utgör den delen av
folkbildningen en kraftfull resurs i det
livslånga lärande inledde Jane Karlsson,
verksamhetsansvarig på Örebro läns
bildningsförbund kraftsamlarseminariet.
Susanne Grundström, som har sammanställt dagens rapport, tog sedan vid
och redogjorde för möjligheter och
förutsättningar, för såväl individer som
samhället, som finns genom studieförbundens resurser. Inte minst genom att
dess verksamheter finns i form av mötesplatser i lokalsamhället och över hela

länet. Exempelvis kan ju 90 000 cirkeldeltagare och 1400 kulturarrangemang,
under mottot ”Fritt och frivilligt” under
ett år, utgöra en god plattform för den
s.k. ”Generella kompetensen” som blir
allt mer efterfrågad faktor på vägen mot
ökad anställningsbarhet, menade hon.
Se hela rapporten på www.olbf.nu
Kompetensplattform sedan 2010
Som utgångspunkt för rapporten ligger
Den regionala utvecklingsstrategin, RUS,
och sedan sist har en uppdatering skett
på Regionförbundet av den handlingsplan
som tagits fram och remissbehandlats i

länet. Den kommer att presenteras 18
december, berättar utvecklingsledaren
Maria Svensson-Hallberg, på Regionförbundet.
– Vi har ju ett antal utmaningar i vårt
län f n, fortsatte Maria, och exemplifierade med att 6-7 % unga lämnar grundskolan utan kompletta betyg. Motsvarande siffra för gymnasieskolan är 25 %
per årskull, som antingen väljer att avstå
eller går ut med ofullständig examen.
Dessutom är de regionala skillnaderna
i länet stora.
Mer att läsa finns på www.regionorebro.se /kunskap & kompetens.
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Under denna rubrik kommer vi att servera lite historik och aktuellt om/från
studieförbunden och dess medlemsorganisationer. På Folkbildningsförbundets
hemsida, www.studieförbunden.se finns lista på dem alla.

Bildningens vägar
ABF, Arbetarna bildningsförbund,
som bildades 1912, har idag ett 60-tal
medlemsorganisationer och lika många
samarbetsavtalspartners.
Tre av sju ursprungliga organisationer finns fortfarande med, nämligen KF,
LO och SAP. Efter andra världskriget
breddades medlemsbasen till att också
omfatta organisationer utanför arbetarrörelsen som t ex DHR. Under 50-talet
tillkom kvinnoorganisationer och 1957
kom PRO med.
Under 60-och 70-talen vidgades
medlemsbasen ytterligare utanför arbetarrörelsen, när patient-och invandrarorganisationer samt Svenska freds-och
skiljedomsföreningen anslöts. Denna
förskjutning har pågått fram till 2007
då ytterligare missbruks-och intresseorganisationer kommit med.
I vårt län finns en gemensam styrelse med verksamhetsråd och kontor i
alla länets 12 kommuner.
Mer finns att läsa på www.abf.se/orebro

JUF:s studiefrämjande bildades på
initiativ av Jordbrukarungdomens förbund
1958, för att redan året därpå döpa om
sig till Studiefrämjandet.
Förbundet har idag 19 medlemmar,
varav flertalet med anknytning till natur-,
miljö och utomhusliv.
Man har också samarbetsavtal med
Rädda Barnen.
Under 1980-talet kom Adoptionscentrum med och på 90-talet blev
Musik & kulturföreningarnas samarbetsorganisation (MOKS) medlem och
2006 anslöt även SVEROK, Sveriges
roll och konfliktspelsförbund.
Studiefrämjandet i vårt område är
för närvarande organiserat i fyra avdelningar; Norra Värmland, Södra Närke
Karlskoga-Degerfors, Värmland-Bergslagen och Örebro. Mer info på
www.studieframjandet. se
Studiefrämjandet och ABF, är projektägare i Bergslagsspelen som Du kan
läsa om i detta nummer.
Historikkälla: Folkbildningsrådet utvärderar No3/2009.

Under v 47 2013, var ABF i Södra Närke en av många medarrangörer av Stark och
snäll-veckan i Kumla. Ett projekt för att stärka flickor i sina olika roller. En 6 m lång
tårta från eleverna JN-gymnasiet öppnade veckan på Kumla bibliotek.

På gång…
… är att Folkhögskolornas Allmänna linje, som vanligtvis startar en
gång om året – på hösten, vill nu Kävesta folkhögskola puffa lite extra för
kursstart på våren 2014. Detta som
en möjlighet för de som saknar behörighet till högre studier via gymnasieskolan.
Cirka 15 nya elever kommer att få plats.
-Visserligen har ansökningstiden gått
ut när” Nytt från folkbildningen” utkommer men i mån av plats tar vi gärna in
utifrån senkomna ansökningar, meddelar Petter Hellmin, informatör på
Kävesta folkhögskola, som samtidigt
puffar för ”Språkåret” för den med invandrarbakgrund och sfi-studier som
vill träna svenska lite extra innan Allmän
linje-studier. www.kavesta.fhsk.se har
mer information.
…är också att regeringen vill använda folkhögskolorna i en ny satsning på kurser för nyanlända invandrare. I Folkbildningsrådets senaste
budgetunderlag till regeringen föreslogs
ett samarbete med Arbetsförmedlingen
för en satsning på folkhögskolorna för
kurser i svenska för invandrare, sfi och
samhällsorientering.
Detta har resulterat i en satsning på
nämnda grupp under 2014-2017 för
totalt 260 miljoner kronor, där Arbetsförmedlingen får regeringens uppdrag
att lämna kostnadsersättning till folkhögskolor som genomför kurser som är
särskilt anpassade för de nyanlända.
… i NBV Kulturpalatset på Nygatan
38, Örebro. Där kommer under 2014
att finnas verksamhet med konst och
kultur, då bl a NBV:s Lilla kulturprojekt
med barn drar igång. Mer information
på www.nbv.se/orebrolan eller www.
facebook.com/orebrolan eller ring 0704832345
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