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Medlemmar:

Anna-Lena Thornberg
och Maria Östby,

Ny arena matchar
unga vuxna
Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län
beviljades i november medel från Folkbildningsrådet för att driva projektet, Ny Arena.

Regionbiblioteket
i Örebro län

Projektet ska starta 2018 och Björn
Brunnberg, avdelningschef på SV
Örebro län säger att man ser fram emot
att få träffa unga vuxna och att föra en
dialog med beslutsfattare och företag
för att bidra till bättre förutsättningar
för unga människor att komma vidare till arbete.
Under tre år har Folkbildningsrådet
årligen fördelat cirka tre miljoner till
olika matchningsinsatser runt om i
landet.
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Tanken med projektet är att skapa en
mer inkluderande arbetsmarknad och
att matcha unga vuxna som varken
studerar eller har arbete.
Projektmedlen är avsedda för matchningsinsatser och ingår i regeringens
strategi, ”Vägar framåt för unga”.
– Vi har inte sökt medel föregående
år då vi haft fullt upp med att driva
frågan om möjligheten till vidare studier
efter gymnasiesärskolan i vårt tidigare
projekt, SV kulturcollege, förklarar
Anna-Lena Thornberg och Maria Östby,
tidigare projektledare för SVKC.
– I år såg vi chansen och det känns
jätteroligt att våra erfarenheter, kontakter
och metoder från förra projektet nu
kommer att användas vidare, tillägger de.

Etik- & kvalitétsseminarium för personal och
förtroendevalda i studieförbunden i Örebro län.
Mer information och
inbjudan skickas ut i
början av 2018
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Tre pensionerade lärare som ska leda kursen. Fr vä Ingvar Öhrn, Olle Widell och Alf Anneborg.
Bild: Weine Ahlstrand.

Sensus stöttar kurs
i lokalhistoria
Sensus Studieförbund vill stötta det ökade intresset för lokalhistoria och därför ställdes frågan om möjligheten att hålla en kurs i
ämnet som ett inslag i Askersunds 375-årsfirande nästa år. Tre
före detta lärare nappade och i mars startar kursen.
Lokalhistoria, att få veta mer om den
plats där man lever och bor, verkar växa
alltmer.
Liv Andersson, verksamhetsutvecklare på Sensus Studieförbund, har erfarenhet av att kurser i ämnet efterfrågas från
olika orter.
– Askersund har en spännande historia som vi gärna vill att fler ska få del av,
förklarar Liv.
Hon sökte kontakter för att se hur
intresset var för att leda en kurs i Askersunds lokalhistoria.
Frågan landade hos Olle Widell, känd
föreläsare och stadsguidare, och han
tyckte idén verkade spännande.
Resultatet blev att Olle kontaktade sina
vänner Ingvar Öhrn och Alf Anneborg
och fick dem med på tåget.
Kursen kommer att gå under rubriken
"Askersund, staden som inte ville bli
större". Bara det konstaterandet verkar
ju spännande.
Kursstarten är satt till den 15 mars på
Sjöängen och omfattar fem tillfällen
under eftermiddagstid.
– Vi börjar med stadsbildningen 1643
och går sedan framåt mot nutid, berättar Olle.
Vill man vara med på kursen så gäller
det nog att vara ute i tid eftersom man
max kan ta in 15 deltagare.

– Det måste vara en hanterbar grupp
eftersom vi även kommer att ge oss ut i
staden och titta. Vi har tänkt oss att bland
annat besöka Askersunds kyrka och
Stjernsunds slott.
– Hamnen är också en plats där en
hel del hänt som betytt mycket för stadens
utveckling, förklarar Olle som poängterar
att man inte detaljplanerat upplägget än.
– Vi tycker att initiativet från Sensus

och deras stöttning är bra och vi hoppas
förstås att kursen ska locka många.
De vet att intresset är stort i staden.
Inte minst efter deras senaste föreläsning
med bildvisning av Leif "Linus" Larsson
om gatunamnens tillkomst i kommunen.
De hoppades på 80 besökare, men
det kom glädjande nog 120.
– Det var över förväntan och riktigt
roligt, konstaterar Olle Widell.
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