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ÖLBFs förtjänsttecken 2017
delades ut på årsmötet 25 april
För att uppmärksamma engagerade folkbildare delas det ut två
förtjänsttecken vartannat år.
Det ena delas ut till en person som särskilt utmärkt sig för ett
gott folkbildningsarbete eller för att ha verkat i god folkbildningsanda.
Det andra delas ut till en person som står för ett nytänkande inom
folkbildningen. Vid utnämningen beaktas också ett jämlikhetsperspektivet. Personerna hedrades med blommor och en glasskulptur gjort
av glaskonstnären Anette Alsjö från Hammar. Konstverket
symboliserar bildning, kunskap och nytänkande.
Berit Carlström
Hon arbetar nu på uppdrag åt Bilda som moderator, med
Seniorsamtal och föreläsningar. En sann folkbildare med lång
erfarenhet och stort engagemang bl.a. i Sankt Lukasstiftelsen.
Berit har under hela sin livstid varit engagerad i frågor
kring människan och dess värde. Det har varit en röd tråd
genom hennes yrkeskarriär men även inom hennes privata
engagemang. De senaste åren har hon engagerat sig i mötet
med den andre och vad som händer när vi möts över kulturoch språkgränser. Hon både föreläser och genomför kursdagar för att öka förståelsen för oss människor, oavsett vår
härkomst. Den senaste tiden har även seniora frågor legat
henne varmt om hjärtat, vad innebär det att åldras? Med
varm hand leder hon sina lyssnare och medsamtalare i att
våga vara den man är trots ålder och erfarenheter. Berit är
en inspirerande och nytänkande person som utvecklat Bildas
arbete inom integration och seniorverksamhet.
Regionbiblioteket
i Örebro län

Rania AbouRabii
Hon kom till Sverige och Karlskoga från Syrien i samband
med den stora flyktingvågen för ett par år sedan. Rania blev
snabbt en del av ABFs verksamhet genom studieförbundets
”Välkommen hit”- satsning där hon fick grunderna i
svenska språket och hur det svenska samhället fungerar.
Rania förstod snabbt den svenska folkbildningsmodellen för
att värna och bygga demokrati samtidigt som man får och
ger kunskap.
Efter att ha genomgått utbildningar i studiecirkelns pedagogik har Rania tagit steget från asylsökande till cirkelledare, där hon med stort engagemang ser nyttan av att
människor med olika bakgrund möts, och där studiecirkelformen är grunden och tryggheten i mötet. Rania leder idag
studiecirklar i engelska för flera PRO-föreningar i Karlskoga,
hon leder cirklar i Arabiska och deltar aktivt som volontär i
ett flertal integrationssatsningar och mötesplatser i Karlskoga. Rania skapar genom sitt engagemang trygga möten
mellan människor från olika kulturer med den traditionella
studiecirkelmetoden som grund.

9 oktober, eftermiddag.
information.
Inbjudan kommer med ytterligare
Box 22027
702 02 Örebro
Kansli:
Landbotorpsallén 25A
Tel: 019-611 21 75
Fax: 019-20 96 39
www.olbf.nu
Ansvarig utgivare:		
Katarina Hansson
Redaktion:		
Björn Palmqvist,		
Jane Karlsson,		
Mariana Flodman
Layout:			
IllustrationsBolaget

en
Berättelsen omicka
viljestark fl

Ett spännande seminariume
och lärand
kring hållbarhehtNik
las Högberg.
med Rob Hopkins oc
Seminariet vänder sig till,
personal, förtroendevalda,
ledare inom folkhögskolor,
studieförbund, och andra
organisationer som är intresserade. Syftet är att hämta
inspiration från internationella
erfarenheter för att utveckla
den egna verksamheten och
engagera nya målgrupper.

Rob Hopkins är grundare
av den internationella omställningsrörelsen med ett förflutet
som lärare, delar med sig av sina
erfarenheter av att ha inspirerat
tiotusentals människor över
hela världen i att engagera sig
i omställningen till hållbarhet
genom att finna lokala svar på
globala kriser. 2012 mottog han
EU:s pris för sina insatser inom
civilsamhället.

Niklas Högberg, ekopedagog och pionjär i den svenska
omställningsrörelsen, vägleder
sedan 30 år lärprocesser för
hållbarhet hos samhällen,
organisationer, företag och
allmänhet - de senaste åren som
omställningscoach och hållbarhetsstrateg inom civilsamhället i
Örebro län.

På gång…
Katitzi

Passa på att gå på teater i sommar!
Vår amatörteaterkonsulent Tina
en
Ruth har regisserat sommarens
Berättelsen omcka
viljestark fli
föreställning om Katitzi.
Hallagårdens Djurpark & Café
ligger i byn Lekhyttan vid Kilsbergs
kanten precis intill E 18 mellan
Örebro och Karlskoga, avfart 106.
www.hallagarden.nu
Utnyttja tillfället att besöka
den gemytliga djurparken. Från
två timmar innan föreställningen gäller gratis entré för teaterjuli besökare. Föreställningen spelas
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en läktare med bänkar. Vi spelar även om det regnar så ta med
regnkläder (ej paraply).
(entré till Hallatom 16 år 110 kr
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ingår) • Rekomme
gårdens djurpark
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SV:s kulturcollege
lyfts fram

Nyligen tog utbildningsutskottet beslutet att regeringen särskilt ska se över hur
tillgången av eftergymnasiala studier för
särskoleelever ska stärkas.
Under debatten inför beslutet omnämndes SVKC, Studieförbundet Vuxenskolan i Örebro läns Kulturcollege,
som ett gott exempel för hur man kan
rusta individer och stärka dem genom
eftergymnasiala studier.
–Vi är otroligt stolta över att vårt
arbete uppmärksammas på riksdagsnivå.
Beslutet som tagits är viktigt för många
individer, men vi är väl medvetna om
att mycket arbete kvarstår, säger Maria
Östby, verksamhetsutvecklare och tidigare projektledare för SVKC.
–Vi på SV Örebro län och SVKC
kommer att fortsätta vårt arbete och när
vi har ekonomiska förutsättningar är vi
redo att starta en ny utbildningsomgång.
Vi ger oss inte, tillägger Maria

Ungas utsatthet
på nätet

I ett samarbete med journalisten och
författaren Caroline Engvall släpper
Studieförbundet Bilda nu samtalsmaterialet, Ungas utsatthet på nätet - att våga
fråga och orka lyssna.
Många barn och unga utsätts både för
hot och andra trakasserier, inte minst
att oönskade bilder sprids utom kontroll
på internet. Många unga lever i en
ständig press och rädsla som beskrivs
som att befinna sig i en ständig mardröm.
Samtalsmaterialet är riktat till de
vuxna för att få en gedigen kunskap om
ämnet och för att kunna starta samtal
med barn och vuxna.
”Vi har alla ett ansvar att vara uppmärksamma på de signaler som dessa
tysta barn skickar ut, och göra allt vi kan
för att hjälpa dem vidare”.
En uppmaning från Studieförbundet
Bilda är att starta studiecirklar med
utgångspunkt från samtalsmaterialet.
Vill man få hjälp med det kan man gå
in på www.bilda.nu/kontakt
Det går också att kostnadsfritt ladda
ner materialet från deras hemsida
www.bilda.nu/ungasutsatthet

Projekt, utveckling
från dag ett

Studieförbundet Vuxenskolans projekt
Utveckling från dag ett finansieras av
Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) och SV Örebro län, och
startade den 1 juli 2016. Syftet är att
utveckla och testa en samordningsmodell
som förkortar den asylsökandes väg från
ansökan om uppehållstillstånd till etablering och egenförsörjning i Sverige.
Som en del i arbetet har projektet
precis inlett ett unikt samarbete med
SFI Allévux Hallsberg.

Nytt arvfondsprojekt
– 100 år i Sverige

Den 31 maj beviljades SV Örebro län
projektmedel från Arvsfonden. Projektet
heter100 år i Sverige och vänder sig till
ungdomar, 0-25 år. Projektet startar 1
oktober 2017 och sträcker sig till 30
september 2019.
De kommer att arbeta med svenska
ungdomar, asylsökande och de som fått
uppehållstillstånd. Ingen är exkluderad.
På två år ska 200 ungdomar nås i åldrarna 0-25 år med olika verksamheter.
Exempel på verksamhet som kommer
att erbjudas är, inom hantverk, åkerbruk,
mathållning, odling, utelek, skapande,
idrott och teater. Projektet avslutas med
en tidning som sammanfattar projektåren.

Fjärde och sista året
av Bergslagsspelen!

ABF, Studiefrämjandet, Amatörteatersamverkan och ÖLBFs amatörteaterkonsulent bjuder in till final i Pershyttan,
utanför Nora, 29 juni-3 juli.
http://www.studieframjandet.se/
Bergslagsspelen/produktioner/Nora-2017/

Framtidsveckan, för en
hållbar framtid, V 40
– Örebro län

Framtidsveckan är en manifestation för
en hållbar framtid utifrån ekonomiska,
ekologiska och sociala faktorer som
stärker lokalt engagemang, lokal attraktivitet och lokal ekonomi. Tillsammans
skapar vi en hållbar värld för framtida
generationer.
För planeringen av Framtidsveckan
finns samverkansgruppen Regional
Omställning i Samverkan, ROS.
www.orebrolan.framtidsveckan.net
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Promenaderna ger de asylsökande ökade kunskaper om natur och kultur. Fr vä Mohammad Harris, projektets utbildningsledare
Denana Holmberg, Reza Rahimi och Sadrodin Golami.

Lärorika promenader

Med utgångspunkt från en redan fungerande promenadgrupp så
deltar nu även asylsökande på turerna ut i terrängspåret. Erfarenhetsutbyte och lärdomar om svensk natur och kultur blir
komplement till undervisningen i svenska och samhällskunskap.
Studieförbundet Vuxenskolans projekt,
Utveckling från dag ett, ger asylsökande
möjlighet att redan som nyanlända att
lära sig svenska och samhällskunskap.
I Laxå har man tagit ytterligare ett steg
som välkomnats av de asylsökanden.
På torsdagar byts skolbänken ut för
några timmar och istället ger man sig ut
på en uppfriskande promenad med start
vid Laxå OK:s motionsanläggning.
Givetvis bra för folkhälsan, men ett annat
syfte är att mötet med andra ska utveckla kunskaperna i språket med att lära
sig nya ord och meningar utifrån det man
upplever under promenaden.
Det är inte så enkelt för en nyanländ att
skilja på skog, träd, gren, stam eller
stubbe.
– Det här är jättebra. Alla blir så glada
när det är dags för promenad och de
följer gärna med, berättar Denana Holmberg, utbildningsledare i projektet.
Studieförbundet Vuxenskolans projektledare, Jeanette Olsson, tror på den här
formen av aktivitet där olika aktörer
samverkar utanför gränserna.

– Ett fantastiskt och roligt exempel på
gränsöverskridande arbete, konstaterar
hon.
Samverkan sker bland annat tillsammans
med folkhälsoutvecklaren Annika Söderberg från Örebro läns idrottsförbund och
idrottens studieorgan, Sisu.
Grupppromenaderna i Laxå är väl beprövade och har fungerat bra i 17 år.
Nu deltar således även asylsökande i
torsdagsvandringarna:
– Det var ett bra sätt att integrera genom
att gå med andra svenskar. På så sätt blir
det lättare att lära, menar Denana.
Antalet deltagare varierar mellan 3-15
beroende på hälsotillståndet för dagen.
I god tid före start den här torsdagen
dyker Mohammad Harris från Afghanistan upp vid samlingsplatsen.
Han är en av dem som flitigast deltar i
promenaderna:
– Jag tycker mycket om att promenera
och springa och är van vid det hemifrån.
En dag promenerade jag sex timmar i
skogen, det ger tid och möjlighet till att
samla tankarna.

Härliga sommarhälsningar från oss
på Örebro Läns Bildningsförbund!
Följ oss gärna på Facebook för senaste
nytt om folkbildningen i Örebro län.

– Jag tycker om den svenska skogen.
Under promenaderna lär jag mig mycket om svensk natur och kultur, så det här
är bra, understryker Harris.
Utvecklingsledaren Denana och folkhälsoutvecklaren Annika, som för övrigt är
en riktig drivkraft för att göra promenaderna så behagliga och rika som möjligt
andas positivitet.
Ytterligare några asylsökanden anländer
och hälsningsfraserna ger intrycket är att
alla är på gott humör och laddade för
dagens vandring i de fina spåren vid
Byggmarken.
Allt sker i en samverkan med en sann
folkbildningsanda, dialog, erfarenhetsutbyte och förhoppningsvis nya kunskaper
om "det nya landet".

