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Medlemmar:

MovingOn

– för hälsa och gemenskap
MovingOn är ett hälsofrämjande projektet inom Studieförbundet
Vuxenskolan och syftar bl a till att inspirera till motion, kroppskännedom, gemenskap, bra matvanor och en positiv livsstil.
Örebro läns bildningsförbund medfinansierar.

Länsbiblioteket
Örebro Län

I projektet har tagits fram ett enkelt rörelseprogram för att inspirera till ökad
rörlighet. Programmet tar 7-11 minuter
att genomföra och kan med fördel användas som pausgymnastik i studiecirklar
och kurser.
Över hundra seniorer har använt
programmet under det gångna året i SV:s
studiecirklar i länet.

Enklast hittas materialet på www.sv.se/
Nyckelord i cirklarna kommer att vara
orebro, en bit ner på första sidan.
BALANS och STYRKA med målet att
minska fallolyckor och lårbensbrott bland
Ta det på en höft
äldre. Samarbete sker med SPF, Sveriges
Som en uppföljande del i ovan beskrivna pensionärsförbund och inspiration komprojekt, inbjuder nu SV till cirkelledar- mer från Passion för livet-projektet som
utbildning för ”Ta det på en höft”- den pågått i länet under flera år.
22-23 september med sista anmälningsMer om projekten och ledarutbilddag 16 september.
ningen finns på www.sv.se/orebro
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Prins Daniel´s besök på Tegelbruket i Örebro 3 september.
Här visar han stolt upp en bild på prinsessan Estelle, när hon målar,
för en av deltagarna i projektet Kreativa Uttryck.

Prins Daniel hälsar och pratar med en av ledarna,
Anneli Jansson och deltagarna.

Bildningens vägar
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

Studieförbunden Sensus
och Bilda sa ja
till samgående

Redan i maj i år beslutade
de båda studieförbunden att
gå samman. Sedan dess har
ett intensivt arbete pågått
inför sammanslagningen och
i november hålls extrastämmor för att bekräfta beslutet.

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

inriktning på handikapp-, skol- och
fredsfrågor. Fredsfrågorna hade fått fäste
i frikyrkorörelsen. Under 80-talet kom
sex nya medlemsorganisationer från de
ortodoxa kyrkorna österifrån. 2003
bytte FS namn till Bilda för kyrka och
samhälle. Vid sammanslagningen
hösten 2014 har Bilda ett 50-tal medlemsorganisationer med sig till det gemensamma studieförbundet.
År 1930 bildades Svenska kyrkliga
bildningsförbundet, SKB, som 1947
ändrade stadgar och namn för att bli
bidragsberättigade och blev Sveriges
Kyrkliga Studieförbund, SKS.
En rejäl breddning skedde under
70-talet med en mängd nya medlemsorganisationer utan direkt kristen inriktning,
Exempel är Individuell Människohjälp,
IM, Sveriges Lottakårer, Bröstcancerföreningars riksorganisation, BRO och Sv
Kvinliga Bilkårister.

Bilda och Sensus har verkat sida vid sida
i över 80 år och vid olika tidpunkter har
det funnits visioner om ett gemensamt
studieförbund. Nu var tiden mogen.
Sensus och Bilda kommer att samla
ett åttiotal medlemsorganisationer och
ännu fler samarbetspartner av mycket
olika karaktär.
Sensus blev det nya namnet 2002 när
KFUM-KFUK och SKS gick samman
Frikyrkliga studieförbundet, FS, och två år senare kom TBV med via
bildades 1947 av ungdomsorganisatio- samverkansavtal med sex fackliga organerna inom missionsförbundet, baptist- nisationer vid utgången av 2006.
förbundet och metodistkyrkan och redan
Under senare tid har ytterligare ickeunder 1950/51 vidgades medlemsbasen kristna organisationer tecknat samverutanför de frikyrkliga med Kristliga kansavtal, bl a Feministiskt initiativ och
Esperantoförbundets inträde. Också Amnesty.
sångar-och musikförbund inom rörelsen
Vid sammanslagningen med Bilda
tillkom som medlemmar på 50 talet.
finns 30 medlemsorganisationer registUnder 1960-och 70-talen ökade FS:s rerade och 14 organisationer via samarmedlemsantal kraftigt med bl a S:t Lukas- betsavtal.
stiftelsen och ett antal organisationer med

På gång…
På gång….

…i september drar SV Kulturcol-

lege igång! 19 sökande blev till
10 elever som kommer till oss på
Studieförbundet Vuxenskolan i
Örebro län. Utbildningen innehåller ämnena Bild&Media, Musik
och Drama&Rörelse och vänder
sig till personer med intellektuell
funktionsnedsättning.

… den 17 september kl 18.30 arrangerar ABF, tillsammans med
Tandvårdsskadeförbundet, föreläsningen Min cancer – mitt ansvar,
på biblioteket i Laxå, Erik Welamson och Gertrud Rullander föreläser.
… under hösten och våren kommer
SV också att arbeta med att lobba
för frågan ”allas rätt till utbildning”
och försöka påverka politiker och
beslutsfattare runt om i landet.
Idag möter nämligen personer med
intellektuell funktionsnedsättning
ett begränsat utbud av eftergymnasiala utbildningar och strukturella hinder i det rådande ersättningssystemet som gör det svårt
för dem att ta sig vidare.
…Kävesta kulturkalender är väl
värd en koll under hösten! www.
kavesta.fhsk.se
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– inspirationskonferens för
studieförbundens
musikansvariga.
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SOMMARENS SUCCÉ:

Bergslagsdansen i
Södra Hyttan i Hjulsjö!
Inför en fullsatt hytta begicks premiären på Bergslagsdansen den 2 augusti. En färgsprakande och magisk föreställning i en av Bergslagens häftigaste miljöer, berättas det
både på hemsidan och via röster i publiken.
Bergslagsspelen, där dansföreställningen
ingår, är ett fyraårigt kulturprojekt i
norra länsdelen där folkbildningen, kommunerna m fl samverkar i syfte att få
igång barn och vuxna som aldrig tidigare ägnat sig åt teater eller dans. Sommarläger och workshops anordnas i
prova-på syfte och först ut var sommarens
Bergslagsdansen för alla intresserade, för
att få känna på scenens magiska kraft
inför publik.
		

Ställbergsspel 2015?
Tanken är att varje år sätt upp ett sommarspel i någon av de fyra kommunerna.
Nästa sommar kan det bli Ljusnarsbergs
tur. Konstgruppen The non existent
Center planerar att tillsammans med
Bergslagsspelen söka medel för att möjliggöra detta.

Studieförbundens intresseorganisation, Folkbildningsförbundet, anordnade i början
av september musikkonferensen Elixir, på Conventum i
Örebro, i samarbete med
Örebrobaserade Live at
Heart-festivalen.
Där diskuterade och inspirerades i dagarna två om betydelsen av pop, rock och
hiphop i folkbildningen. Frågor som
vilken roll studieförbunden har i musiksverige, hur det är med jämställdheten
och hur man når nya målgrupper har
bland mycket annat varit på agendan i
en mängd seminarier och workshops.
Musiknet
Forskare, journalister och musikansvariga från flertalet studieförbund har inspirerats och 9 av 10 studieförbund har
bildat nätverket Musiknet som arbetar
med att utveckla musikverksamheten och
att säkra och synliggöra dess kvalitet, vid
behov i samarbete med etikdelegationen
och kvalitetgruppen. Läs mer om konferensen på
www.studieforbunden.se/elixir

Det sociala arbetet inom folkbildningen
– en fallstudie i Örebro kommun
Hösten 2013 daterade Jennie Bergström vid Örebro universitet, institutionen för juridik,
psykologi och socialt arbete sin D-uppsats i rubricerat ämne. Detta på inspiration av en
utredning som pekat på brister och förbättringsområden inom kulturverksamheten i kommunen, inklusive samverkan mellan kommunen och olika kulturutövare.

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

Jennies ingång för sin uppsats var social- inte bör beröra varandra?
nämndsmöten på Öster och Väster i
Författarinnan redovisar några tidioktober 2013, vilka fått tillfälle att yttra gare arbeten av Harald Swedner, (1970)
och Kjell E Johansson (1997) kring de
sig över utredningen.
tre företeelserna socialt arbete, folkbildning
och kultur. I dessa verk framhålls folkInte vårt bord
Förslag till beslut i båda nämnderna blev bildningens möjligheter på det sociala
att de inte skulle yttra sig i frågan om området och hur professionella social-och
kulturpolitiken, då det inte fanns något kulturarbetare bör och kan samarbeta
som rörde socialtjänstens verksamhets- med kultur och folkbildning som verktyg.
område.
Underlag för uppsatsen är enkätunDet uppkom dock en diskussion omkring dersökning bland samtliga studieförbund
frågan huruvida kultur-och socialpolitiken i Örebro utöver intervjuer med företrä-

dare för sex studieförbund. Resultatet
blir att en betydende del av den
folkbildande verksamheten kan
benämnas som
socialt arbete.

ÖREBRO
UNIVERSI
Institutionen
TET
Socialt arbeteför juridik, psyko
logi
som veten
avancerad
skapsområdoch socialt arbete
D-uppsats nivå
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Du hittar studien här:
bit.ly/ÖLBF1

