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Medlemmar:

Hur ställer vi om? En av diskussionsgrupperna på Kvinnerstaskolan en februaridag 2014.

Folkbildning för omställning…
vad har hänt?
Ett av arrangemangen i 2012 års Framtidsvecka var Örebro läns
bildningsförbunds seminarie ”Folkbildning för omställning till ett
hållbart samhälle” som vi berättade om i nr 4/2012. Här kommer
utlovad uppföljning.
Alf Nilsson på ABF Örebro län
berättar följande:
–Under ett par dagar hösten 2012 åkte
ett tjugotal ABF:are, varav tre från ABF
Örebro län, på en cirkelledarutbildning
i Katrineholm. Utbildningen handlade
om att göra egen el. Både med sol och
vind. Efter det har vi i Örebro län anordnat ett antal föreläsningar om egen
el. Intresset är stort och det har varit
välbesökta föreläsningar.

Länsbiblioteket
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Fem studiecirklar
–Sammantaget på dessa föreläsningar
har det varit upp mot 200 intresserade
åhörare. Detta har lett till att ABF på
ett antal orter under ett år anordnat och
slutfört fem studiecirklar ”Gör din Egen
El”. Ett fyrtiotal deltagare har diskuterat
och lärt sig mer om vad man som privatperson kan göra för att minska elförbrukning och även själv vara med och
producera el. Ungefär hälften av dessa

har installerat eller kommer att installera solcellspaneler eller vindsnurra.
–Man känner sig delaktig i att göra
något för miljön, det handlar inte om
att göra stora förtjänster - det tar upp
mot tolv år innan det har ”betalat” sig!
–Men det är roligt att månad för
månad kunna se att elräkningarna har
blivit lägre, menar Alf Nilsson och avslutar med förhoppning om att fler investerar i miljövänliga alternativ som ger
ren el. En investering som ger betydligt
bättre avkastning än pengar på banken.
Hållbar framtid, attraktiva bygder
& lokalt utvecklingsarbete
Hur gör vi hållbar utveckling till en prioriterad fråga lokalt och regionalt?
Länsbygderådet, Omställning Sverige,
Naturskyddsföreningen, Örebro läns
bildningsförbund och Leader Mellansjölandet inbjöd till Öppet Forum den
23 februari på Kvinnerstaskolan.

Målgruppen var eldsjälar, föreningar,
folkbildare, byalag, omställningsgrupper,
företagare, politiker och tjänstemän –
kort sagt alla på två ben!
Dagen blev en del av en nationell
satsning med Öppet Forum och samtidigt startpunkt för flera/nya lokala
omställningsaktiviteter.
–Många bra förslag har diskuterats
fram under dagen och målet med samlingen är i fösta hand att så frön till nya
aktiviteter och få fler människor engagerade under större delen av året – inte
bara punktinsatser under en speciell
vecka, berättar projektledare Ankie
Rauséus.
Ett 50-tal besökare från Åsbro i söder
till Ljusnarsberg i norr hade samlats och
mer om vad de kom fram till finns på
www.helasverige.se/orebro/laensbygderaadet-oerebro-laen/
En ny framtidsvecka planeras till
v 40, 2014
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Rätt att rösta

– ökat valdeltagande med
folkbildningens som resurs.
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Folkbildare förebereder sig för årets valtillfällen i maj och september.

På inbjudan av länsbildningsförbundet och Stiftelsen Cesam samlades ett 15-tal representanter för studieförbunden i länet en halvdag i
början av februari kring studiematerialet Rätt att rösta. Syftet var att
mobilisera studieförbundens resurser och mötesplatser inför årets
val till EU-parlamentet 25 maj och det nationella valet 14 september.
–Målet är givetvis att nå alla via
våra mötesplatser, menar Annelie
Jansson, ansvarig på Sensus, men
med extra fokus på unga och
personer med utländsk bakgrund.
–På Tegelbruket hoppas vi få till en
paneldebatt med de politiska ungdomsförbunden i slutet av mars, där vår
målgrupp får möjlighet att diskutera
angelägna frågor, berättar hon.
Studiehandledning för tre träffar
ÖLBF ställer, inför de två valen, ett
handledarmaterial till förfogande som
underlag för samtal i olika sammanhang.

Huvudrubrikerna är Demokrati, Val och
folkomröstningar samt Att rösta. Tillsammans med valmyndighetens information
om det svenska valsystemet, rösträkning,
mandatfördelning, ledamöter och ersättare m m är målet att öka såväl intresset
för samhällsfrågor som antalet röstande.
Seminariedagen mynnade i en mängd
olika idéer och förslag på mötesplatser
och spridningsaktiviteter. På www.olbf.
nu finns en sammanställning från Cesam
samt ovan nämnda material.

Under denna rubrik serverar vi lite historik om/från studieförbunden och dess
medlemsorganisationer. På Folkbildningsförbundets hemsida, www.studieförbunden.se finns lista på dem alla. Källa: Folkbildningsrådet utvärderar nr 3:2009

Bildningens vägar

Titta gärna in på
vår nya webbplats
– www.olbf.nu
OBS! Ny domän.

Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet, NBV, föddes 1971 efter många
års förhandlingar mellan IOGT:s, NTO:s
och Sveriges blåbandsförenings studieförbund.
Villkoren för statsbidrag, som gynnade ett gemensamt större studieförbund,
blev avgörande för bildandet och de
första medlemsorganisationerna blev
ungdomsförbunden i grundorganisationerna, Järnvägsmännens helnykterhetsförbund, MHF, MHF-ungdom, Nykterhetsrörelsens scoutförbund Lärarnas
nykterhetsförbund och Vita bandet. Lite
senare till kom Frisksportarförbundet
och Hälsofrämjandet , vilket gjorde att
NBV tidigt kom att ägna sig aktivt åt
drog-och hälsoproblem.

Antalet medlemmar var tämligen konstant under 70-talet medan antalet
samverkansorganisationer växte rejält.
Under mitten av 90-talet kom flera
invandrarorganisationer med i den senare kategorin liksom KRIS, Hela
människan, Riksförbundet Föräldraföreningen mot narkotika och Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i alkoholoch narkotikafrågor(KSAN). Från 2005
har bla Resandefolkets riksorganisation
och Svenska Tibetkommittén blivit
samverkansorganisationer.
Medlemsbasen domineras av nykterhetsrörelsen organisationer och uppgår till
ett 20-tal medan samarbetsavtal innehas
med drygt 30 organisationer, varav många
engagerar sig i drogfrågor på olika sätt.

På gång…
…under våren
Studieförbundet Vuxenskolan tillsammans med Arvsfonden finansierar
ett 10-miljonersprojekt i syfte att bygga
upp ett Kulturkollege för personer med
intellektuell funktionsnedsättning.
Projektet är nationellt med basen i
Örebro. Under våren testas framarbetad
utbildningsform och till hösten dra man
igång på allvar. Ett unikt steg i folkbildningen som Nytt från folkbildningen
återkommer till!
I nr 2/2012 av Nytt från… kan Du läsa
om ”Vild Vacker Vuxen”, som var upprinnelsen till Kulturkollege-projektet.
…i mars
2012 övertog ABF arrangerandet av
Bokmässan i Örebro. Nu är det dags
igen; 28–29 mars 2014 och platsen
är Conventum konferens i Medborgarhuset. Martin Schibbye, Jan Guillou och
Majgull Axelsson är några av gästande
författare. Mer information finns på
www.orebrobokmassa.se
…i maj
Studieförbundet Vuxenskolan startar hälsoförbyggande projektet ”Ta det
på en höft”, tillsammans med SPF,
med cirkelledarutbildning under maj
månad. Projektets målgrupp är äldre och
syftet att via studiecirklar inspirera till
hälsobringande egenaktiviteter med
enkla medel. Mer info av pernilla.wedin@
sv.se 019-611 94 80
24 maj–1 juni arrangeras ”Sköna
maj” för femte året runt sjön
Unden. Två län och fem kommuner med
en mängd föreningar, företag, enskilda
personer och organisationer samverkar
i ett gränsöverskridande natur-och kulturprogram under 9 dagar. Huvudsponsor är Studiefrämjande i Skaraborg i ett
Leader-projekt. Från vårt län är flera
studieförbund delaktiga i de olika aktiviteterna – ingen nämnd och ingen glömd!
Se mer www.skonamaj.se

Seminarieinbjudan!
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