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Inledning
En hållbar framtid
Aldrig förr har vi under 2019 pratat så mycket om hållbarhet. För oss är det viktigt att
framhålla ordets bredd och betydelse. Hållbar utveckling bryter nationsgränser, handlar
om överlevnad för framtida generationer och är i högsta grad fråga om ett lokalt ansvarstagande. Den berör oss såväl i vår vardag som i vår roll som världsmedborgare.

Verksamhetsberättelse 2019:
Inledning
SVs Värdegrund och Vision
Demokrati
Hållbarhet
Digitalisering

Övriga prioiterade områden:
Integration
Funktionsvariationer
Över hela ön
Profilområden:
Turism
Gröna näringar
Seniorer
Hälsa och livsstil
Hantverk

Varje dag möter vi som folkbildare hållbarhetsbegreppet i hela sin bredd. Ena stunden
möter vi frågor om den globala klimatkrisen, i nästa stund om hållbarhet kopplat till
ett samhälle där psykisk ohälsa breder ut sig. Vi möter önskemål om att få lära sig mer,
minska det egna och samhällets sårbarhet och hur jag kan förändra mitt vardagsliv.
Ett hållbart samhälle är ett samhälle som genomsyras av demokratiska värderingar. De
är varandras förutsättningar.
Vi studieförbund fungerar som infrastruktur för civilsamhället och genom vår verksamhet tillsammans med tusentals föreningar över hela landet varav 258 föreningar och
organisationer hos oss på Gotland bidrar vi till organisationsutveckling, engagemang
och hållbart ledarskap.
Förändringskraft skapas i den lokala miljön när människor möts, idéer byts och vi tillsammans förändrar. Det är i den miljön som folkbildningen och civilsamhället verkar.
Varje dag, året om, överallt. Vi finns med studiecirklar och verksamhet i landets alla
kommuner. En, för Sverige, unik resurs.

Kultur

Vi är många som är framtidsoptimister utan att för den skull blunda för problemen.
Bildning och kunskapsspridning är viktiga verktyg.

Organisation:
Cirkelledare
Styrelse
Personal

Vi som folkbildare är beredda och taggade att få bidra. Tillsammans med övriga folkrörelser, föreningsliv och det offentliga kan vi nå en bred medborgarförankring för omställning och förändring.

Årets siffror

Nu ser vi fram emot ett brett samarbete 2020 i hållbarhetsarbetet. Studiecirkeln är ett
folkbildande verktyg. Den är tillräckligt stor för att skapa dynamik och samtidigt liten
nog för att ge plats åt alla.
Monica Hjerp				Petra Rönnestig
Ordförande SV Gotland		
Chef SV Gotland
med styrelsen				med personal

SV Gotlands Verksamhet
SVs Värdegrund och Vision
SVs värdegrund

Studieförbundet Vuxenskolan är en idéburen organisation med bred
folkbildningsverksamhet över hela landet. Vår värdegrund hävdar
principen om människors lika värde baserat på de grundläggande
mänskliga rättigheterna. Vår syn på bildning bygger på människans
förmåga att själv forma sitt liv tillsammans med andra människor. Den
utgår från individens rättigheter och skyldigheter att som aktiv medborgare ta ansvar för en samhällsutveckling som stärker den liberala
demokratin.

SVs vision

Studieförbundet Vuxenskolans vision är ett samhälle där varje människa växer genom kunskap, insikt och delaktighet. Vår idé och verksamhet är starkt förankrad i demokrati, jämställdhet, humanism och
hållbarhet. Studieförbundet Vuxenskolans värdegrund och vision
bidrar till att frigöra människors kraft, engagemang och utveckla sin
kreativa förmåga.
Studieförbundet Vuxenskolan är den mest pådrivande lokala kraften
för utveckling av föreningsliv och kultur. Det bygger ett demokratiskt
och hållbart samhälle.

2019 har vi nått över 5600 unika deltagare. Drygt 99 000 deltagare har
deltagit i våra aktiviteter under året som gått. Vi har haft 2618 antal kurser, möten och kulturaktiviteter över hela ön. Vi har samverkat med 258
föreningar och organisationer. Här kommer ett axplock av allt vi har gjort
under året. Håll till godo.

Demokrati

När lär vi ut demokrati i Sverige? En intressant
fråga som ställdes till oss av en Sydkoreansk
demokratidelegation under Almedalen i somras.
Självklart sker undervisning i skolorna om hur
demokratin är uppbyggd och hur det fungerar.
Men är det samma sak som att befolkningen
blir demokratisk? Att lyckas med att stärka
demokratiska personer är ett framgångskoncept
och det gör man genom att få till möten mellan
människor, att alla kan fortsätta sin bildningsresa och känna att man har möjlighet att påverka
sin livssituation och att allt sker i demokratiska
former. Precis det vi gör i våra kurser inom folkbildning.
Vi har under 2019 bidragit till den demokratiska
utvecklingen genom:

Mitt val

2019 var det Europaval och vi fortsatte att anordna
studiecirklar för och med personer med funktionsvariationer. Vi var fler som insåg att materialet på
lättläst var betydligt enklare att förstå för en bredare
befolkning.
Vi uppmärksammades med vårt arbete genom besök
av vice talman Åsa Lindestam som var på besök på ön
för att inviga den stora Demokratiutställningen. Ett
fint möte mellan våra Mitt Val ledare och talmannen.
Något vi är extra stolta över är att hela Mitt Val arbetet fick ett FN pris!
Det delades ut i februari 2019 på en internationell
konferens i FN:s högkvarter i Wien. Vi valdes ut som
best policys and practises från hela världen inom
området demokratisk delaktighet för personer med
funktionshinder. Vi är inbjudna som gäster till 2020
års konferens och laddar för att ta med oss många nya
bra policys and practises hem.

Hållbarhet

Föreningsutveckling

Vi har under 2019 fortsatt att tillsammans med
föreningar utforma vad som egentligen efterfrågas och behövs inom föreningsutveckling. Vi har
haft mycket intressanta processkvällar med Hejde,
Väte, Mästerby, Björke och Halla socken- bygdegårds-hembygdsföreningar.

”- Vad händer nu när jorden tar slut?”. Frågan
dök upp under sommaren när årets Overshootday inträffade måndag 29/7. Overshootday är den
dagen mänskligheten har förbrukat årets budget av
förnybara resurser och börjar ta av kapitalet. Den
här dagen inträffar tidigare och tidigare för varje
år. På 70 talet inträffade den dagen i december och
i år var den som sagt 29/7. Fråga är en viktig fråga.
För barnen är det en ännu viktigare fråga eftersom
de ska vara kvar längre på den här planeten än vi.
Vad gör vi nu för att säkerställa att våra barn och
barnbarn har en bra planet att ta över?

Den tydligaste föreningsutvecklingen sker vid våra
möten med alla föreningar. När vi sätter oss ner
och samtalar om verksamhetsplan, tar del av deras
vision och framtidsplaner. Ett möte som utvecklar
både dem och oss. Styrelseutbildningar planeras
och valberedningar förbereds för sitt viktiga uppdrag. Att samverka med fler än 200 föreningar ger
oss en stor överblick i vad som händer över hela ön.

Åsikter kan gå isär om orsaker till klimatförändringar men alla är överens om att klimatförändringar sker. Ju mer man läser om gradhöjningar,
Parisavtalet och vad som görs och inte görs kan
man lätt bli mörkrädd och dyster till sinnes. Klimatångesten tränger inpå oss. Hur ska man göra
för att göra rätt? Kan jag ta flyget? Kan jag köpa
nya kläder till barnen? En känsla av hopplöshet kan
infinna sig - det spelar ingen roll vad jag gör. Det är
inte bra, inte bra alls.

Demokratibänkar

I år gjorde vi iordning flera Demokratibänkar. För
oss som arbetar med demokrati varje dag vet vi hur
viktigt det är med mötet. Här anordnade vi en symbolisk mötesplats där ett möte med samtal kunde
ske. Bänkarna ställdes ut i samverkan med Region
Gotland under Almedalsveckan och syntes även
under Nationaldagen och Skördefestivalen.

För oss är det viktigt att alla personer kan känna:
- Jag kan göra något! Mina handlingar spelar roll.
Jag kan ta kommandot över mina val i vardagen. Jag bidrar på mitt sätt. Under 2019 har vi på
Studieförbundet Vuxenskolan bidragit på det här
sättet:

Sokratespriset

Sokratespriset är Studieförbundet Vuxenskolans
allra finaste folkbildarpris som delats ut sedan år
1967. Priset går till person - i eller utom Sverige som utfört en grundläggande, bestående insats för
folkupplysningens område i människovärdets tjänst
och som utfört sin gärning utifrån ideell grund.
Vinnare av 2019 års Sokratespris: Hédi
Fried och Emerich Roth
Juryns motivering: Studieförbundet Vuxenskolans Sokratespris för 2019 tilldelas Hédi Fried och
Emerich Roth. Båda är födda 1924 – Hédi Fried i
Rumänien och Emerich Roth i Tjeckoslovakien i ett
område som i dag tillhör Ukraina. Båda skickades
till nazisternas förintelseläger och kom efter kriget
till Sverige.
Hédi Fried och Emerich Roth har i decennier bedrivit ett outtröttligt upplysningsarbete i människovärdets tjänst genom att berätta om Förintelsen, på det
att vi aldrig må glömma nazismens illgärningar.

Skaparfestivalen
Ska du eller någon organisation anordna ett
evenemang i demokratins tecken? Ta kontakt
med oss så får ni gärna låna bänkarna.

För sjätte året i rad genomförde vi Skaparfestivalen
med våra samverkande organisationer Röda Korset och Gotlands Folkhögskola. Huvudsyftet med
festivalen är att öka intresset för miljö och återbruk
genom att erbjuda workshops, föreläsningar och
utställningar med fokus på skapande, design, hållbarhet och återbruk.
Vi vill belysa de konsekvenser överkonsumtion ger
och göra besökarna/deltagarna medvetna om vinsterna med återbruk.
Vi medverkar till en levande och utvecklande landsbygd genom att förlägga festivalen på en mindre ort
och lyfta fram många av de kreatörer som finns på
ön.
Vi håller nere kostnaden för deltagarna på festivalen så att så många som möjligt har möjlighet
att delta oavsett socioekonomiska förutsättningar.
Barn och ungdomar (upp till 15 år) går in gratis.
Skaparfestivalen blev Gotlands goda exempel på
hur man kan arbeta med Hållbarhetsfrågan i Na-

Om du missat att gå på detta så passa på att
gå på den sjunde festivalen 14/3 2020!

turvårdsverkets nationella rapport. Vi har även fått
spela in en film om framgångsfaktorer med Skaparfestivalen så vi kan inspirera andra kommuner och
Regioner. Kul tycker vi!

Kurser

Ett fantastiskt publikt arrangemang med en viktig
huvudfråga.

Biokol
Biokol är en viktig lagring i det biologiska kretsloppet. På våra kurser får deltagarna lära sig om att
tillverka eget biokol, lära sig hur det kan näringsberikas och användas i egna odlingar.

Returstudion

Under 2019 påbörjade vi ett av våra nya innovationsprojekt tillsammans med Röda Korset – Returstudion. Här vill vi skapa en kreativ mötesplats.
En hållbar mötesplats där både personella och
materiella resurser värnas, återbrukas och lyfts
fram som värdefulla.
Detta vill vi skapa genom gruppverksamhet, tillverkning, workshops, studiebesök samt att genom
informationsmaterial och checklista skapa förutsättningar för fler att ha en mer hållbar livsstil. På
ett enkelt och praktiskt sätt medvetandegöra och
uppmuntra ett hållbart förhållningssätt och ge
fler möjlighet att tänka och agera resurssmart. Ge
positiv energi och mening i var och ens insatser och
motverka ”Det lilla jag gör spelar ingen roll” och
istället uppleva: ”Det jag gör spelar roll” och genom
detta även motverka psykisk ohälsa.
Projektet har de globala målen för hållbar utveckling i sikte och då framförallt
mål 3 God hälsa och välbefinnande och
mål 12 Hållbar konsumtion och produktion.

Naturvårdsverket
textilsmart kommun

Vi på Studieförbundet Vuxenskolan deltog på Naturvårdsverkets Referensgruppsmötet kring Textilsmart kommun. Här blandades intressanta föreläsningar och nätverkande med olika kommuner över
hela landet. Hur kan vi alla bidra till att textilkonsumtionen minskar? Då 80 % av klimatavtrycket
sker redan i textilproduktionen är ett enkelt sätt att
handla mer second hand och även att använda sina
kläder längre tid. Vi kommer inför 2020 återkomma i denna fråga. Se filmen här:
sverigesmiljomal.se/larande-exempel/skaparfestival-for-kreativt-aterbruk/

Grön Jul på Gråbo

I år deltog vi i Länsstyrelsens arrangemang kring
Grön Jul på Gråbo. Hur kan vi minska konsumtionen och återanvända material inför vår stora
konsumtionshelg.
Här blandades workshops, föreläsningar, second
hand, klädbytardagar, modevisning av second
hand.

Under året har vi erbjudit flera kurser till allmänheten som kan utveckla intresset för hållbarhet.
Exempel är:

Naturlig färgning
Deltagarna får tips och handledning för att färga
med matavfall - kaffesump, te, rödkål, lökskal, skal
och kärna från avokado skapar spännande härliga
färger.

Digitalisering

Digitaliseringen ska underlätta demokratin.
Fiberutbyggnaden har underlättat för oss på
Landsbygden att kunna ta del av kunskap, föreläsningar och delta på möten trots att vi är med
via länk. Det är fantastiskt när det skapas många
möjligheter istället för begränsningar.
Digitaliseringen har även inneburit att vi är mer
tillgängliga vilket kan orsaka stress och vi tillbringar mycket tid vid skärmar. Vi har även en
stor grupp som inte behärskar digitala verktyg.
Vad händer med dem? När det mesta går ut på
att ha en smartphone och mobilt bankid så blir
det en svårighet om man inte har det. Vi inom
Folkbildningen vill agera som en brygga mellan de positiva möjligheterna och de eventuella
baksidorna. Vi vill tillgängliggöra digitaliseringen
för alla.

Nyfiken på digitala verktyg

Vi har under hela 2019 fortsatt vårt arbete med att
erbjuda gratis kurser för att locka in fler och fler att
prova på de digitala verktygen.
Digital ekonomi
En föreläsning där deltagarna fick lära sig om
olika digitala tjänster och säkerhet.
Telefoner, plattor, PC
Vi har haft flera olika kurser som utgår från deltagarnas digitala nivå.

Övriga prioriterade
områden
Integration

Wikipedia omnämner integration på detta sätt:
Integration betecknar inom samhällsvetenskap
och politisk debatt en förening av skilda delar till
en större helhet. Ordet kan användas för att beteckna ett önskat mål eller tillstånd av enhet som
man vill nå, men även de processer som kan leda
till målet.
Vi arbetar med att få till den större helheten. Varje
skild del är ju unik. Oavsett om en del är född
svensk och en annan del född syrier eller amerikan.
Varje del kommer ha sin historia, sina värderingar,
sina ramar, sin anledning varför den har valt att
bosätta sig här på Gotland. Vilken rik ö vi blir med
alla dessa delar sammansvetsade till en helhet.
Under 2019 har vi bland annat arbetat med detta:

Nationaldagen

Den 6 juni arrangerade Regionen det officiella firandet på Roma Kungsgård. Vad härligt det är med
en officiell ceremoni för att hälsa alla nya svenskar
välkomna. Även i år var vi med och arrangerade aktiviteter. Självklart var våra demokratibänkar med.

Körkortsprojekt

Vilken anstormning det har varit för att få hjälp med
teorin till körkort. Över 40 deltagare - nyanlända
tjejer och kvinnor. Vi har även öppnat upp för männen att delta. Självklart ska alla ha en förutsättning att
skaffa körkort. Om man bor på landsbygden underlättar det tillvaron. Att få tag i volontärer som vill bidra
har varit en utmaning och vi är tacksamma för alla
som ställer upp.

TIA projekt

Under året avslutade vi asylprojekt med medel från
länsstyrelsen. Vi är väldigt nöjda med vårt projekt och
har bidragit flera aktiviteter tillsammans med kunskap om det svenska samhället. Allt för att underlätta
integrationen. Exempel är Simskola på Hemse för
kvinnor och matlagningskurser med ensamkommande killar.

Internationella dagen

I november anordnades för 12:e året i rad Internationella dagen. Temat för året var ”Hopp om en framtid
i ett annat klimat”. Självklart var vi med från SV. Vi
genomförde tillsammans med Röda Korset till ett
seminarium om var våra kläder kommer ifrån. Kan ett
klädesplagg ha en längre livstid?

Funktionsvariationer

Varför använder vi på Studieförbundet Vuxenskolan ordet Funktionsvariationer istället för funktionsnedsättning? Vi tycker att ordet har en vidare
innebörd och beskriver en persons unika uppsättningar förmågor och funktionssätt. Alla människor
har olika sätt att fungera fysiskt eller mentalt. Det
är det som gör oss både lika och olika. För oss inom
Studieförbundet Vuxenskolan är det viktigt att se
till förmågor utan att för den skull bortse från de
svårigheter som personer inom funktionsvariationer kan ha.
I år har vi bland annat gjort:

Skuggsyskon

Skuggsyskon I samverkan med FUB och Region
Gotland tog vi hit den uppmärksammade teatern
Skuggsyskon. En viktig föreställning på många sätt.
Två män och en kvinna möts i terapi. De är uppväxta i familjer där det fötts ett annorlunda barn,
ett barn med en funktionsvariation. Vem stöttade
dem och förstod vad de tvingades offra? Inte til�läts vara barn utan blev vuxna alldeles för tidigt.
Kärleken och beskyddarinstinkten var stark. Men
också de tabubelagda skuldkänslorna.
Syskon är en anhöriggrupp som syns ganska lite
i den offentliga debatten, där många lever med
tankar och känslor som de upplever som tabu och
som har präglat hela deras vuxenliv. Finns det
gemensamma upplevelser hos den här gruppen?
Vad kan man tänka på som t ex förälder, skolpersonal, psykolog, handläggare eller arbetsgivare?
Ställer man rätt frågor? Och hur stöttar man på
bäst sätt?

Ett bipolärt hjärta

Även i år hade vi förmånen att kunna få hit Rebecca
Anserud med hennes starka föreläsning Ett bipolärt
hjärta som även är titeln på hennes bok. Hon öppnar den starkt med orden:
”Sjukdomen har våldtagit mig flera gånger om,
dränkt mig ner i havets djup och hånskrattat åt mig.
Orkar du simma upp din jävel? Orkar du? Nej du
orkar inte ett förbannat skit, tro inget om dig själv.
Du kommer inte att klara det! Jag har känt mig
svagast i världen. Legat på golvet som ett litet barn
med kniven i handen. Funderat starkt på att ge upp,
skära mig i handleden och låta det sista livet sippra
ut till en vackrare plats. I dag äger inte sjukdomen
mig, jag äger den och jag ska aldrig låta den våldta
mig igen ...”
Föreläsningen handlar om hennes kamp mot bipolär sjukdom. Hon insjuknade när hon var 15 år,

men fick inte sin diagnos förrän fem år senare. För
att komma dit krävdes ansträngningar och envishet
från Rebeccas sida och hon hamnade i en evighetskarusell inom psykiatrins olika instanser. Under
åren som gått har hon legat inne sjutton gånger på
slutna psykiatriska avdelningar, testat elchockbehandlingar (ECT) och mängder av olika mediciner.
Allt för att få balans i sitt sjukdomstillstånd och för
att komma bort från depressionens självmordstankar och manins sömnlöshet. En viktig röst för alla
som drabbats eller har anhörig som drabbats.

Shared Reading

Under 2019 har vi fördjupat oss i Shared Reading
och utbildat ledare inom ämnet. Shared Reading
är en metod för högläsning och samtal i grupp som
enligt forskning bl.a. ger en förbättrad självkänsla,
ett förbättrat självförtroende och ett ökat intresse för
texter. Studier har visat att Shared Reading har störst
effekt för människor som lever i ett socialt utanförskap eller människor med psykisk ohälsa. Metoden
vidgar perspektiven på det egna livet, kan förändra
självbilden och minska känslor av ensamhet.
Metoden är framtagen av litteraturvetaren Jane Davis i Liverpool där det bedrivs en stor verksamhet
med över 360 Shared Reading - grupper.

Det livslånga lärandet

Forskning visar att det livslånga lärandet är viktigt
i arbetet kring bland annat demens. Att aldrig sluta
lära sig nya saker, delta i samhällsdiskussioner och
uppleva kultur håller igång hjärnan och skapar
ett ökat välmående. Vi kommer till äldreboenden
med musik och aktiviteter. Seniorgrupper samlas
och tillsammans bjuds och ges det erfarenheter i
studiecirkelform. Beroende på var individs förmåga
att delta i verksamheten anpassar vi aktiviteter och
utbud.

Över hela ön

För oss är det viktigt att hela Gotland blomstrar.
Landsbygd som stad. Gotland har en kraft i sig
som vill göra skillnad. Skillnad i att ta saken i egna
händer för att förbättra våra levnadsvillkor och öka
trivseln ännu mer. Här finns det civila samhället
med föreningslivet med allt sitt engagemang och
vilja att bidra. Vardagshjältar som arbetar för alla.
Stor eloge till dem!

Socken-, hembygds-, bygdegårdsföreningar

Det är med stolthet och glädje vi samverkar med
föreningar runt om på hela Gotland. Vi ser det som
en förmån att få vara med och stödja allt arbete
som våra samverkande föreningar lägger ner för en
levande landsbygd och ett levande Gotland. Genom
allt genuint arbete kan Gotland stoltsera med ett
rikt kulturliv.
Ideellt arbete i alla dessa föreningar skapar genom
sina möten så otroligt många mervärden.
En sopplunch ger människor chansen att bryta
ensamheten. Bevarande och restaureringar av alla
historiska kulturbyggnader och våra bygdegårdar
skapar kunskap och utveckling ur otroligt många
perspektiv.
Listan kan göras lång på all verksamhet som berikar
och utvecklar. Utan detta skulle Gotland inte vara
vad det är idag. Här kommer ett axplock vad vi gjort
i samverkan under året:

Våra enskilda vägar

Våra enskilda vägar är en het fråga som berör
många, särskilt människor som bor på landsbygden. Tillsammans med HSsL arrangerades en kväll
på GGC kring ansvarsfrågan av våra enskilda vägar.
Att frågan berör många visades genom att det var
mer än fullsatt i lokalen. Debatten var framåtsyftande och många bra idéer kom fram under kvällen hur
vi tillsammans med Regionen kan utveckla arbetet
kring våra enskilda vägar.

Landsbygdskalaset

I trädgården till Vamlingbo Prästgård hölls Landsbygdskalaset 2019. Ett kalas som arrangeras med
målsättning att hela Gotland skall Leva. Ett kalas
som bjuder på inspiration från olika goda exempel
men som framförallt är en kväll för att träffas och
utbyta erfarenheter med varandra under avslappnade former.

Bostadsbyggande på
landsbygden

Hur kan vi vara med och utveckla bostadsbyggandet
på landsbygden?
Hur gör man i andra länder när det gäller bostadsbyggande på landsbygden? Hur fungerar byggemenskap och hur kan man bygga tillsammans? Hela
Sverige ska Leva bjöd in till intressanta och inspirerande möten.

Profilområden
Turism

Turismen är en av Gotlands största näringar.
För många av våra samverkande föreningar
och organisationer betyder turismen mycket.
I år har vi varit och besökt världens största
turistmässa ITB i Tyskland. Där har vi fått lära
hur andra marknadsför sig och hur de paketerar sina sevärdheter på olika sätt.

Guideutbildning

Under 2019 har vi suttit i styrgruppen för den
gemensamma satsningen ta ett helhetsgrepp om
guideutbildningarna på ön och att arbeta med auktorisering. Projektet har utbildat ett 30 tal guider
under året. Under 2020 kommer Studieförbundet
Vuxenskolan ansvara för administrationen i guideutbildningarna.
Vi har även samverkat med Gotlands Guideförening
och deras intressanta kursutbud för sina medlemmar.

Museigårdar

Under 2019 har vi tillsammans med museigårdarna
utformat en gemensam Museiguide. En sammanhållen guide där alla museigårdar fick ett eget utrymme
att presentera sig och som fanns både i pappersform
i brevlådor hos varje museigård och även som QRkod. En möjlighet för fler att upptäcka vilken kulturskatt det finns att visa upp och vilket engagemang
de olika föreningarna lägger ner för att hålla dessa
vid liv.
Vilken succé det blev! Alla var nöjda med samarbetet och vi har lärt oss att det behövs tryckas många
fler Museiguider.
Vi är stolta samverkanspart till flera museigårdar:
Albatrossmuseet, Bottarve Museigård, Bungemuseet, Danielssons torp, Gotlands försvarsmuseum,
Gotlands lantbruksmuseum, Gotlandståget, Gullinmuseet i Sanda, Herrviks Motormuseum,Kattlunds
Museigård, Lärbro bygdemuseum, Lärbro Krigssjukhusmuseum, Museigården Petes, Mästerby
Museum, Norrbys Museigård, Polhemsgården,
Stavgard Vikingagård, Svenskbymuseet, Tingstäde
fästning, Vange Gårdsmuseum, Vike Minnesgård

100 blå och gröna möjligheter

Vi har deltagit i nätverksträffarna som anordnats inom projektet med bland annat marknadsföring och sociala medier.
Vi samverkar stolt med:
Gotlands Hushållningssällskap, Gotlands
Hembygdsförbundet, Gotlands Fornsal, Gotlands Förenade Besöksnäring, Gotland Cruise
Network, Gotlands Guideförening, Gotland
Excursion

Gröna näringar

Gotlands största näring är viktigt för oss att
arbeta med. Jordbruket, skogsbruket, trädgård
och landsbygdens miljö är viktiga för samhällsekonomin och för ekologin och en hållbar
planet. Här är folkbildningsinsatser viktiga.
Att arbeta tillsammans med flera aktörer på
Gotland Grönt Centrum stärker det gröna näringslivet.

Skördefestivalen

Årets Skördefestival var en härlig folkfest. Att
sitta med i styrgruppen och arbeta för denna
festival är både roligt och utvecklande. I år
hade vi en egen monter med workshops i. Vi
bidrog även till scenprogrammet.

Gotlands skogsdialog

Skogsdialogen är en del i det pågående arbetet med att ta fram och förankra en regional
skogsstrategi för Gotland. Under dagen varvades kunskap och inspiration med samtal och
dialog kring skogens olika roller för en hållbar
utveckling av Gotland.

Kurser

Vi har anordnat flera kurser inom det gröna
verksamhetsområdet. Bland annat Biodlingskurs, Jägarskola, Motorsågskörkort, Fågelskådning på Stora Karlsö och många fler.
Att våra fågelkurser på Stora Karlsö är något
alldeles extra, det förstår vi när vi läser deltagarenkäter och utvärderingar. Toppbetyg
och mycket nöjda deltagare år efter år. Kursdagarna innehåller förutom exkursioner runt
ön, även korta teoripass och föreläsningar.
Deltagarna bor samlat och äter sina måltider

tillsammans med guiden Jim, vilket uppskattas
då det finns gott om tillfällen att lära sig mer om
fåglar, flora och övrig fauna.
Vi startade också hönskurser för nybörjare Höns i trädgård på GGC i Roma. Kurserna fylldes snabbt upp och fångade deltagare från norr
till söder. På den här kursen får deltagarna lära
sig grunderna för att kunna hålla höns.
Vår ledare går bland annat igenom vad man bör
tänka på innan man skaffar höns, vilka regelverk
som gäller, utformning av utrymmen, foder,
sjukdomar, ohyra och rovdjur.
Vi samverkar stolt med:
LRF, HS, Gotland Grönt Centrum, VÄXA, Gård
och Djurhälsan, Karlsöklubben, Gutekorn, SBR
Biodlarna, Goda Gotland, Gotlands Fåravelsförening, Hela Sverige ska leva Gotland, Skogskällingar, Gotlands Rasfjäderfäförening, Jägarförbundet Gotland, Trädgårdsön, DBW Botaniska
trädgård, Gotlands Trädgårdssällskap, Sällskapet Trädgårdsamatörerna Gotland

Seniorer

Att få vara med på folkbildande aktiviteter håller
hjärnan i gång och man får tillfälle att möta andra.
Just mötet gör att vi blir gladare och känner oss mer i
ett sammanhang och det är viktigt. Då mår vi bättre.
Forskning säger att det är fler och fler seniorer som
mår dåligt av ensamhet. Här vill vi bidra till en bättre
seniorhälsa.

Framgångsrikt åldrande

Föreläsning tillsammans med Region Gotlands
Hälsofrämjande enhet där Aron Sjöberg föreläser om
hjärna och kropp. Han lyfter fram tre faktorer som är
viktiga för ett framgångsrikt åldrande. Socialt sammanhang, motion och framförallt bilda sig. Att utbyta
tankar och reflektera.

Seniormässan

Vi deltog i Seniormässan på Hemse. Första gången det anordnades en mässa inriktad på seniorer.
Välbesökt, bra föreläsningar och möten.

Seniorgrupper

Våra populära seniorgrupper, som finns i Visby och
Hemse är en fröjd att besöka. Vetgiriga, engagerade
och med humor tar de itu med ett nytt ämne varje
gång de träffas.

Dans i Etelhem

Att få ta sig en svängom är nyttigt. Nyttigt för kroppen och knoppen. Inte undra på att dansen är så
populär. Och vilken samhällsnytta den gör.

Hälsa och Livsstil

Vi lever i en tid där vi har ett mer stillasittande
arbete. Skärmarna är en stor del av vår tillvaro och
de naturliga rörelserna begränsas mer och mer.
För människan som av naturen är lat då vi är programmerade genetiskt att spara på energin tills fara
hotar kan denna kombination vara förödande. Vi
vet att rörelsen och bra kost är viktig men hur ska
vi få till allt i vardagen? När vi känner att kraven
ökar och tidsbristen slår till är det enkelt att försöker
”springa” lite snabbare. Likaså kan hälsan förändras
av ålder eller andra faktorer. Vad är nu mitt nya jag?
Vi på Studieförbundet Vuxenskolan har en stor
verksamhet inom hälsoområdet och vi glädjer oss
åt att det är många som vill hitta verktyg för att
förändra sin vardag.

Hälsofestival

För andra året ordnade vi igen en hälsofestival på
Suderbys herrgård. Det här året fördubbalde vi besökarna. Utvärderingarna visar att det är ett efterlängtat inslag här på Gotland.
Blossom Tainton föreläste om m.u.m.s, mat, umgänge, motion och sömn. Hur viktigt det är att ta
hand om sin egen hälsa. Det var en av många uppskattade föreläsningar och prova på pass som var
under dagen. Det var 34 utställare som bjöd på sig
själva med att erbjuda olika behandlingar, näringsprodukter och goda samtal.

Kurser

Vi arrangerar flera populära kurser för att
människor ska må bättre. Medveten andning, Qi
gong och danskurser är ett litet smakprov.

Föreläsningar

Steven Acuff, ett hälsosamt liv i en ohälsosam värld
Stärk din självläkningsförmåga för kropp och själ.
Steven är en fantastisk spännande föreläsare som
föreläser världen över och alltid vill komma till Gotland och dela med sig av sina kunskaper. Han kan
vända upp och ner på synen på vad som gör våra
kroppar sjuka och vad vi behöver stärka våra kroppar med för att hålla oss friska.

Stärk din självläkningsförmåga för kropp och själ
Diabetes och alzheimers tilltar explosionsartat. Cancer tillhör också de snabbväxande sjukdomar. Varför händer det och vad kan vi göra för att förebygga detta?

Lördag | 14/9 | 10.00-12.00 | Södervärnsskolans Aula | 150 kr

Ett hälsosam liv i en ohälsosam värld
Miljöbelastningen växer och det blir allt viktigare att stärka kroppens utrensningsförmåga.
Detox och avgiftning är viktig i en värld full av miljöbelastningar.

Lördag | 14/9 | 14.00-16.00 | Södervärnsskolans Aula | 150 kr

Anmäl dig här:
www.sv.se/gotland
0498-20 50 70
gotland@sv.se

I samarbete med:

har hjälpt ett stort antal
personer med kostrelaterade hälsoproblem. Som föreläsare reder han ut
djungeln av kostråd och myter som före
kommer i dag. Han är en omtyckt och underhållande förläsare.

Lina Hedenius, Våra barns fantastiska hjärnor. Lina föreläste om hur viktigt det är att våra
barn inte har för mycet skärmtid och hur det påverkar våra barns hjärnor.
Ann Fernholm, Barn och mat-hur ger vi
barnen matlust? Det var många småbarnsföräldrar som kom och fick kunskap om hur de skulle få
sina barn att vilja smaka olika maträtter. Hur viktigt
det är att prova olika konsistenser för att få lära sig
tugga och använda tungan som senare kan påverka
talet om barnen bara får flytande föda och puréer.
Ann Fernholm, Socker - hur påverkar det
oss? Vi fick alla en funderare på hur mycket socker
som har smugit sig in i olika livsmedel och hur sockret påverkar oss negativt.

Hantverk

Forskning visar att det kan vara bättre för minnet
att skriva för hand och att hantverk verkligen motverkar stress. I en tid då allt fler banbrytande upptäckter görs om den mänskliga hjärnans funktion är
det kanske dags för en ”handens renässans”. Spelar
händerna en betydligt viktigare roll i människans
mentala utveckling än vi anat?
Den svenske stressforskaren Töres Theorell, professor emeritus i psykosocial medicin, har intresserat sig för musikens och hantverkets betydelse för
människans hälsa. Han visar på att när vi ägnar oss
åt sysslor som är automatiserade - ofta utförda med
händernas hjälp - minskar aktiviteten i vissa delar
av hjärnan samtidigt som det ger kraft i andra delar
till fritt tänkande och fantasi.
Det visar på kraften i hantverket, precis som motion
är bra för hjärnan är även hantverkande utvecklande för hjärnan. Det blir en härlig kombination av
skapande, hjärngympa och fantastik social samvaro,
allt i ett.
Här kommer ett axplock av vad vi har gjort under
2019:

Fårfesten i Kil

På fårfesten i Kil firas fårets alla fantastiska egenskaper. Det är dagar av inspiration, kunskap, marknad, möten och en massa annat. Vilken succé denna
anordnade resa blev. Så många nöjda deltagare att
bussresan för 2020 blev full redan 2019.

Världsstickardagen

9 maj anordnade vi Världsstickardagen tillsammans
med region Gotlands Form- och slöjdkonsulenter
och Folkets Bio. Med film, föreläsning och självklart
- stickning blev det en mycket bra dag.

Kurser

Då hantverk är ett stort verksamhetsområde hos
oss så har vi många kurser. Här följer ett litet smakprov:
Girlanger, pynt & enkla klappar
Under kvällen klipper och viker vi julens finaste
pynt att hänga i granen, i fönstret eller varför inte
att dekorera paket med?

FÖRELÄSNINGAR MED ANN FERNHOLM
Barn och mat - öka barnens matlust!
Många föräldrar har koll på hur barn lär sig att gå, men få känner till hur barn
mellan 0 och 5 år utvecklar sin förmåga att äta och gilla mat. Kom och lyssna
till Ann Fernholm, författare av Stora boken om barn och mat.
Visby | Tisdag kl 14.00-15.00 | 5/11 | 150 kr
Socker - hur påverkar det oss?
Länge har vi tänkt på sötsaker som lite onödiga, men egentligen ofarliga
för kroppen. Ann Fernholm berättar varför vi behöver tänka om. Du kommer också att få en rad konkreta tips kring hur du lätt kan minska sockerkonsumtionen.
Visby | Tisdag kl 18.30-20.30 | 5/11 | 150 kr

Gotländsk sticksöm med flera färger
I Hermanna Stengårds samlingar finns många olika
flerfärgade mönster. På kursen får man sticka dessa
mönster på olika sätt.
Vi startade även ett samarbete med vävcentret i
Klintehamn och kunde tillsammans erbjuda många
nya vävkurser för både nybörjare och fortsättare.

Hantverksgrupper
Anmäl dig här:
www.sv.se/gotland
0498-20 50 70
gotland@sv.se
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Att få arbeta med händerna och skapa något är det
många som drömmer om, glömma tid och rum och
vara i ett härligt kreativt flow. Att det dessutom verkar minska stress, ökar självkänslan och förbättrar
hälsan är en extra bonus.
Under 2019 hade vi 40 hantverksgrupper inom SV.
Över hela ön. Mer än 500 deltagare och ledare träffades och stickade, sydde, vävde, broderade, återbrukade, testade nya tekniker, målade… All den
kunskap, skaparglädje och kreativitet de besitter är
både fantastiskt och väldigt generöst att dela med
sig av till varandra som de gör.
Varje år bjuder vi in grupperna till en hantverksträff. Syftet med träffen är att få och ge inspiration,
kunskap och erfarenhetsutbyten. Hantverksträffen
hösten 2019 blev fullbokad snabbt och var mycket
uppskattad. Det var en bussutflykt till Stenkyrka
ullspinneri, Glasstudion Big Pink i Norrlanda och
ett lunchstopp i Bäl Bygdegård där några av hantverksgrupperna visade och berättade om sin verksamhet. Hantverk och hälsa var en diskussionsuppgift på bussen.
Vi samverkar stolt med:
Austre slöjdare, Textil Gotland, Gotlands läns
Hemslöjdsförening, Skinnriket, Broderiakademin,
Gotlands Vävare, Gotland Konstförening, Slöjd
och Formkonsulenterna, Föreningen Sticka, 40-tal
Hantverksgrupper över hela ön.

Kultur

Att Gotland är en ö rik på kultur kan vi alla skriva
under på. Vi har ett rikt kulturarv och en befolkning
som värnar och bidrar till kulturen. För oss är det
en förmån att samverka med så många organisationer som bidrar till ett starkt mervärde genom att
göra Gotland till en kulturens ö.

JonglÖra

Organisation
Cirkelledare

Cirkelledarna är vår viktigaste tillgång. Det är de
som sprider folkbildningspedagogiken, ser till att
möten mellan människor sker i en trygg miljö och
delar med sig av sin kunskap och erfarenheter. För
oss på Studieförbundet Vuxenskolan är de våra
demokratihjältar

En inspirerande jonglerande familjekonsert för små
och stora öron med ”prova på”! En konsert som
studsar av ljud och väcker lyssnandes nyfikenhet!

I år har vi haft föreläsning av Gillis Helitz för våra
ledare. Han pratar om olika möten med människor
och vilken inställning man kan ha i dessa möten.

Öar - Island Craft

Vi har även haft en uppstartsträff för alla ledare
under hösten och även flera ämnesträffar.

En hantverksutställning som vi ordnade en bussresa till. Flera gotländska hantverkare ställde ut och
följde med på resan.

Kackel ei hynsgardn

Rone Cabarén gjorde succé med sin föreställning,
Kackel ei hynsgardn.

Förtroendevalda

Som förtroendevald inom Studieförbundet Vuxenskolan får man kliva in i Folkbildningens magiska
värld. Engagemang för bildning och samhällsfrågor
bidrar till engagerade diskussioner om hur vi kan
göra skillnad.

Styrelsen

Suder Revyn

”Bådd sum Bådd”. Om ”båddar” av alla de slag.
En härlig ny revy med hemskrivna färska texter.

Studieförbundets styrelse består av 9 ledamöter.
Styrelsens namn och funktion:
Monica Hjerp – ordförande
Ninni Kolmodin – vice ordförande
Björn Söderberg
Abdulalim Alkatea
Björn Sölvhammar ersattes av Arne Strandänger i
december 2019
Ulf Klasson
Matilda Jakobsson
Jane Wiman-Lithberg
Styrelsen har haft sex möten under året.

Verksamhetskonferens

Årets verksamhetskonferens bestod av statsbidrag,
etiska riktlinjer och framtidsspaning. Resten av
dagen reviderade vi vår strategiska plan i bra och
öppen dialog.

Personal

Handsome Molly

Sång, musik, dikter, berättelser och skrönor från
hav och sjö.

Att arbeta med Folkbildning är en förmån. Att
känna att vi kan vara med och bidra till att bildning
sker – hela tiden, det ger en tillfredsställande meningsfullhet i arbetet. För Studieförbundet Vuxenskolan är det även viktigt att personalen känner
glädje, motivation och kraft. Det är även viktigt att
de upplever att utvecklingsarbetet går framåt och
underlättar arbetstillvaron.

Carl-Gillis Oscar Herlitz, född 2 augusti 1944,
är en svensk antropolog och etnolog, bosatt i
Uppsala. Han har skrivit böcker om och föreläser om kulturmöten, social kompetens och arbetsplatsrelationer. I början av 1990-talet var
Herlitz domare i TV-programmet Dominans.

Kompetensväxling

Personalen har deltagit på en etikdag med övriga
studieförbund. Vi har genomfört fortbildningsdagar
med digitala verktyg och ämnesträffar på nationell
nivå. All personal har även deltagit på årets bok och
biblioteksmässan.

Innovationsprojekt

Under 2019 har två innovationsprojekt bedrivits:
Museiguiden
Returstudion

Personalen består av

Marie Barck, Verksamhetsutvecklare, Visby
Kicki Grönlund, Verksamhetsutvecklare, GGC
Roma
Pia Hederstedt, Verksamhetsutvecklare, Hemse
Maud Hultqvist, Verksamhetsutvecklare, Visby
Victoria Härlin, Verksamhetsutvecklare, GGC Roma
Birgitta Nordling, Verksamhetsutvecklare, Hemse
Petra Rönnestig, Avdelningschef, GGC Roma
Anna Tiles, Kommunikatör och Verksamhetsutvecklare, Visby
Jeanette Åkerblom-Adler, Administratör, Visby

SVs folkbildningspris 2018

Fria tankars hem

Sofia Johansson, Rasmus Wallin och Hanne Stendahl aktiva i Mitt Val
Demokratin är till för alla och ska gälla för alla.
Ibland ser dock verkligheten lite annorlunda ut beroende på strukturer, ekonomi, utsatthet och språk.
En stor del av Sverige befolkning stängs ute från
möjligheten att delta i demokratiska val beroende
på att språket som använd av partier och politiker
är obegripliga för ca 25 % av befolkningen. Hur ska
man veta vad man ska rösta på när man inte förstår
vad de säger?
Inför valet 2018 har Sofia Johansson, Rasmus Wallin och Hanne Stendahl valt att engagera sig för en
förändring genom Mitt Val. De har gått kurser med
lättläst information för att förstå demokratin och
valspråket. De har utmanat politiker för att få dem
att använda enklare ord – både riksdagspolitiker
och lokala politiker. De har även visat på hur utsatt
man kan vara med funktionsvariationer när man är
beroende av andra för att komma iväg på aktiviteter
som att gå och rösta.
Sofia, Hanne och Rasmus har satsat tid, engagemang och mod och är värdiga vinnare till SV:s Fria
Tankars Hem.

SV Gotlands folkbildningspris går till person,
verksamhet eller organisation inom SV som bidragit till folkbildningen på ett utmärkande sätt. Att
skapa mötesplatser, vara möjliggörare, värna om
demokratin, skapa förståelse för olikhet och bidra
till varje persons bildningsresa är exempel på god
folkbildning.

Mötesplatserna på Röda Korset

En stor del av bildandet sker i interaktion och dialog
med andra. En möjlighet att lyssna till andra, ställa
frågor och även dela med sig av sina egna erfarenheter. I det mötet kan en plats vara viktigt. En
mötesplats där det är öppet för alla. En mötesplats
som är inbjudande och tillåtande. Vi tycker att Röda
Korset tillhandahåller dessa mötesplatser på ett
föredömligt sätt. Mötesplatser med en tydlig tanke kring hållbarhet. En hållbarhet för miljön med
secondhand. En hållbarhet ekonomiskt där alla ska
ha råd. En Social hållbarhet i att alla människors
lika värde står i centrum. I en sådan miljö gror tillit
och förtroende och fler människor stärks och kan bli
delaktiga i samhällsutvecklingen.
Mötesplatserna främjar folkbildningen och är en
värdig vinnare till SV:s Folkbildningspris 2018.

SV Gotland Studietimmar
Verksamhetsform utfall

2018 		

2019

Studiecirkel
Summa: 				10983		13027		
Kulturprogram
Summa:				

1560		

1709

Annan folkbildning
Summa:				 3961			 5087
Övrigt: 				

122			

* Ett kulturprogram motsvarar 9 studietimmar
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Tack alla ni som har bidragit till
folkbildningen på Gotland under 2019!

Kontor, besökstider:

Fårösund, mån kl 10-15, Kronhagsvägen 31 (Träffpunkten)
Visby, mån & tors kl 9-16, Norra Hansegatan 14 (Röda Korset)
Hemse, mån & tors kl 9-16, Storgatan 68 (Röda Korset)
Roma, kontakta oss före besök, Roma Lövsta 10 (GGC)

0498 - 20 50 70 gotland@sv.se

