Nyhetsbrev 2019:1
Ordförande har ordet:
I detta nyhetsbrev kommer några av våra medlemsföreningar och
samarbetsorganisationer presentera sig, Grunden för vårt arbete inom
Hela Sverige ska leva är vår övertygelse att samarbete mellan
civilsamhälle och det offentliga är den enda möjliga vägen som kan
skapa förutsättningar för en hållbar långsiktig regional och lokal
utveckling. Där människor kan känna tillit till varandra och till de olika
organisationer och till de människor som vill vara med att utveckla vårt
samhälle. Det kan vara i det lilla i ditt grannskap, i din förort, by eller
kommun, i regionen och nationellt. Därför är det så viktigt att vi får
större kunskaper om vad människor gör i sina organisationer, vad som
driver dem och vad de har för visioner. Alla medlemmar är välkomna
skicka nyheter, notiser. En del kan vi publicera i vårt nyhetsbrev och
annat på vår hemsida och på vår Facebooksida
Den 11 april på kvällen har vi årsmöte och vi välkomnar fler att delta i
vårt styrelsearbete. I detta nummer finns kontaktuppgifter till vår
valberedning dit ni kan nominera. Det kommer kallelse med tider och
plats för mötet snart.
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Valberedningen efterlyser fler engagerade
ledamöter till styrelsen
“Nominera till styrelse och revisorposter skicka förslag – eller anmäl dig själv! - till
sammankallande för valberedningen
Conny Mörke conny.morke@telia.com“
Telefon 0720-524 506
Årsmöte 11 april
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Vad gör våra medlemmar?
Här några exempel!

Fisksätra FH
Mat och prat

Joseph Tekle berättar att Fisksätras tema i år är ”Mat och prat”. Idén är att
lära sig mer om landet och smaka på mat därifrån – och lära känna varandra.

Nästa ”Mat och prat” i Fisksätra blir den 23 mars och
då är temat Tunisien. Äta och lära om landet.

Friteatern

har länspremiär i Stockholmsregionen.
Lordag 16 mars 17.00-19.15 i Ljusterö Bygdegård.
Friteaterns Mats Nolemo och Mary Stoor som spelar "Livets mening". Den
har specialskrivits för dessa två av dramatikern och regissören Martin
Lindberg - en av landets mest spelade dramatiker.
Pjäsen utspelar sig om livet i en by, en karg utpost långt från allfarvägarna.
Se mer i bifogad fil om två sidor.

https://www.facebo
ok.com/FriteaternT
urne/

Sprid gärna till medlemmar, vänner och bekanta. Fyll en bil och kom, eller
kom själv - vi tar hand om dig.
Friteatern har under många år varit medlemsorganisation i Hela Sverige ska
leva. Vi har haft flera projekt tillsammans. Därför kontaktar jag särskilt
regionavdelningarna när vi spelar i respektive region.
Hälsar Friteatern
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IKA Stockholms län
I Stockholms län startade vi upp verksamheten med 3 regionala träffar för att
höra om det fanns intresse av att starta en förening som skulle driva frågan
om att också Stockholms läns Landsting blir med i
kultursamverkansmodellen.
Därför bildades Ideell kulturallians Stockholms län den 5 november 2013
Idag är 15 regionala organisationer anslutna som medlemmar
Vi är öppna för att fler regionala ideella kulturorganisationer med en
bred verksamhet inom regionen blir medlemmar.
Idag är vi 1 av 5 regionala enheter som utsetts av Landstinget att vara
dialogpartner. /Kommunerna, Länsbildningsförbundet, Centrumbildningarna,
Ideell kulturallians och Klys. Dialogen går ut på att implementera Kultur-strategin
som antogs på försommaren 2018. Ett första Dialogmöte är planerat till den 1
april mellan 15-17 i Rågsveds Folkets Hus. /Inbjudan sänds till berörda partner/

Vi har också medverkat på ”Folk och Kultur” i Eskilstuna 8 februari dels med
ett informationstorg och ett seminarium på temat; ”Ideell kulturallians - Dags
att höja rösten”. Seminariet blev väl mottaget av besökarna.
Medverkande i panelen från vänster;
Anna Bohman-Enmalm startegisk kultursamordnare Region Stockholm,
Magnus Jansson kulturchef Gislaveds kommun, Anna-Karin Andersson
Verksamhetschef IKA-centralt och moderator Eva Karlsson Folkets hus och
parker. På bilden saknas Ailin Moaf projektledare i Folkets-Husby.
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Mäster Olofsgården

är en av Stockholms sex hemgårdar och bedriver en aktiv
verksamhet mitt i Gamla stan med fokus på kultur, socialt
engagemang.
Hemgården grundades 1931 på initiativ från några kristna studenter som
tillsammans med adjunkten Gabriel Grefberg ville förbättra framtidsutsikterna
för ungdomar i stadsdelen. På den tiden var Gamla stan utsatt med
trångboddhet, fattigdom och enkla levnadsvillkor. En lång rad aktiviteter och
klubbar drogs igång, först för barn, och växte efter hand till att bli en plats för
alla åldrar. Förebilden var settlementsrörelsen i England samt Birkagården i
Stockholm som hade startat ca 15 år tidigare. Mäster Olofsgården har en lika
aktiv verksamhet idag som under 1900-talet och står på flera viktiga ben.
MO Fritidshem och fritidsgård har fokus på kreativt skapande. Just nu
erbjuds musikproduktion, konst och teater samt en rad andra aktiviteter.
Dörren vänder sig till alla mellan 16 och 25 år som vill förverkliga sina
kreativa drömmar i en tillåtande och trygg miljö helt utan kostnad. Nio olika
ateljéer inom musikproduktion, sång, teater, podcast, film, breakdance, foto
och konst erbjuds varje vecka ledda av etablerade konstutövare
Lokaluthyrning är en viktig del av Mäster Olofsgården och möjliggör för
många olika kurser, seminarier, utställningar, konserter och workshops på
MO under året.
Kurser drivs även av Mäster Olofsgården och just nu erbjuds öppen kroki,
seniorgympa och öppen textilverkstad gratis eller till kraftigt subventionerade
priser.
15 medlemsföreningar har sina möten och aktiviteter i hemgårdens lokaler
och är Mäster Olofsgårdens högsta beslutande organ. En del av föreningarna
var med och startade hemgården på trettiotalet.
Projekt och evenemang är en stor del av MO. Kulturnatten, Creative camp,
MO-loppet och MO Levande Julkalender är de stora återkommande
evenmangen. Även mindre projekt äger rum under hela året. Projekten är en
viktig plattform för Mäster Olofgårdens olika grenar att vävas samman. Barn,
ungdomar och äldre samarbetar.
Mäster Olofgårdens vision är:
Ett samhälle där alla människor känner sammanhang, utvecklas och är
delaktiga.
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Tensta Konsthall

5 feb – 22 april

Visar utställningen:

Låt älven leva/Let the River Flow,
Olivia Plender, Tanja Muravskaja
Konsten och de samiska konstnärerna spelade en framträdande roll i den
dramatiska Alta-konflikten 1978–1982 i norra Norge. Under parollen ”Låt
älven leva!” (på samiska: Ellos eatnu) mobiliserades protester i en aktion som
växte fram utifrån en bred solidaritetsrörelse.
Utställningen presenterar ett fyrtiotal konstnärers arbeten med kopplingar till
aktionen. Det är över fyrtio år sedan Altaaktionen ägde rum. I de sociala
protesternas historia i Europa var den här motståndsrörelsen unik i sitt slag
och detsamma kan sägas om dess dramatiska klimax: hungerstrejken i Oslo
1979. Rörelsen, även en del av en ny miljömedvetenheten som uppstod under
1970-talet, en period som också var präglad av att urfolk i allt högre grad
gjorde sina röster hörda.
Bland konstnärerna kan nämnas Nils Aslak Valkepää (Áillohaš, 1943–2001),
som ägnade hela sitt liv åt att stärka den samiska konstens ställning, Iver Jåks,
även han ur den äldre generationen och vars arbeten lyfter fram samiskt
konsthantverk som spränger funktionalitetens gränser, med ett särskilt
begrepp benämnt doudji, men även det betydande konstnärskollektivet
Mazejoavku, i vilken den på senare år mycket uppmärksammade Britta
Marakatt-Labba ingick.
I utställningen ingår även ett antal yngre konstnärer som tagit över
stafettpinnen och fortsatt driva urfolkens sak och kampen mot exploatering
vidare.

Spånga Blåband
idéer och arbete med integrationsfrågor
Spånga Blåbandsförening består av 300 medlemmar. Av dessa har drygt
hälften sin bakgrund i andra länder än Sverige. Föreningen arbetar brett
socialt och är en del av nykterhetsrörelsen.
Vi vill bygga breda allianser kring våra nyckelord; drogfrihet, integration och
allas lika värde. Alla intresserade bjuds in att bidra på det sätt man önskar. I
ett brett perspektiv kan insatserna tyckas vara en droppe i havet, men för
enskilda personer kan de bli livsavgörande. Vi finns i miljöer där vi konkret
blir påminda om verkningarna av droger och utanförskap. Utmaningarna är
stora. Vi vill vara brobyggare för människor med olika ursprung. När etniska
motsättningar ökar vill vi visa på mångfaldens rikedom.

Arbetar för ett
samhälle byggt på
solidaritet och
gemenskap.
En hörnsten är att
den ska vara
mångkulturell.

Föreningens strävan kan kärnfullt sammanfattas i 13 ord:
 Vi arbetar för integration, delaktighet och gemenskap
 Vi arbetar mot droger och främlingsfientlighet
Forts på nästa sida
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Konkret verksamhet
Svenskundervisning och samhällsorientering för asylsökande
Genom stöd från bland annat Länsstyrelsen bedriver vi en omfattande
svenskundervisning och samhällsorientering i Spånga, i Jordbro samt i
Skärholmen. Förutom språkstudierna innehåller kurserna samtal om hur det
svenska samhället fungerar, om normer, värderingar och underförstådd ”tyst”
kulturkunskap, samt tips på hur man får arbete och egenförsörjning.
Kvinnoarbete
Spånga Blåband bedriver tillsammans med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning
ett projekt kring kvinnors situation i Tensta-Hjulsta. Framförallt träffas man i
en verksamhet kallad "Tesalong" en plats för kvinnor att få vara med och
skapa sin egen framtid får stöd, rådgivning och rolig gemenskap. Nätverk
byggs och kvinnorna får kunskap om hur de kan komma vidare.
Träffpunkt för äldre
Spånga Blåband har tidigare bedrivit äldreverksamhet i både Tensta och
Skärholmen. Inriktningen på äldregemenskapen är kultur, samhälle, friskvård,
praktisk svenska, omvärldsorientering, och kunskap om svenska samhället
och den samlar totalt ca 30-50 deltagare

Öppet Hus med
föreläsningar,
samtal,
rådgivning,
studiebesök,
musik och fika.

Rådgivningsbyrå
Spånga Blåbands Rådgivningsbyrå ger rådgivning och stöd åt flyktingar och
invandrare gällande kontakter med det svenska samhället samt kontakter inom
Spånga Blåbands folkrörelsenätverk för stöd och gemenskap. Handläggare på
Spånga Blåband och Blå Vägen har regelbunden kontakt med
Migrationsverket. Vägledning förmedlas också i ärenden som rör asylansökan
och anhöriginvandring.
Tema- och opinionskvällar
Offentliga tema- och opinionskvällar hålls regelbundet. Vi eftersträvar ett
innehåll för skilda smaker och intressen. Totalt brukar det bli ca 15
programkvällar per år. Det kan gälla föredrag kring föreningens kärnfrågor,
men även lättsammare innehåll som teaterbesök på tankeväckande pjäser,
musik, fester etc.
Barn- och ungdomsverksamhet
Vi har femkamp, minipingis, pyssel, bakning, matlagning, spelkvällar,
frågesporter, gör utflykter till sim-, bowling- och squashhallar. 15-20 barn
deltar vars föräldrar har sin bakgrund i en dryg handfull andra länder. Två
veckor varje sommar arrangeras dagkollo med bas i Tensta och utflykter till
olika platser i Stockholm.
Nattvandring
Bromstens Nattvandrare använder Spånga Blåbands lokal på Skogängsvägen
59 som bas för sina vandringar. Spånga Blåbands Annika Larsson-Taleporou
är en av de drivande bakom verksamheten. Fredags- alternativt lördagskvällar
vandrar man för att vara en stabiliserande faktor bland ungdomar som vistas
utomhus i Spånga och Bromsten.
Matlag
Tidigare har vi haft matlag i Tensta på tisdagar men den verksamheten är för
närvarande vilande.
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Blå Vägen
Arbetsmarknadsverksamhet
Blå Vägen Ekonomisk Förening grundad av Spånga Blåbandsförening
bedriver arbetsmarknadsverksamhet. På uppdrag av framförallt ett tiotal
arbetsförmedlingar bedriver Blå Vägen olika former av arbetsträning (inom
kök, café, data, snickeri, systugor, lokalvård och odlingsverksamhet),
arbetsförmågebedömningar, etablerings- och yrkeskurser för huvudsakligen
långtidsarbetslösa personer.
Drygt 300 personer är inskrivna i verksamheten för närvarande. Totalt
genomgår drygt 700 personer Blå Vägens verksamhet under ett år. Genom
det extra stödet brukar 30-50 procent av deltagarna erhålla jobb/ egen
försörjning efter tiden på Blå Vägen. Att (åter) komma in på
arbetsmarknaden, etablera sig och få nya svenska bekantskaper är i högsta
grad en integrerande insats.
Blå Vägen är ett icke vinstdrivande företag och ett av de största
arbetsintegrerande sociala företagen i Stockholms län.

Ny utbildning i Umeå ska stärka
civilsamhället
För att möta behovet av människor som kan arbeta professionellt inom
civilsamhället – i föreningar, ideella organisationer och
sammanslutningar – presenterar nu Umeå universitet det nya
kandidatprogrammet Programmet för civilt arbete, med start hösten
2019.

Pressmeddelanden
• Feb 01,
2019 11:08 CET
Umeå Universitet

Vilka kan vara intresserade av att läsa programmet?
– Vi tänker oss flera målgrupper, säger Bo. Det kan vara personer som är
engagerade i föreningslivet och vill fördjupa sina kunskaper i bland annat
förenings- och organisationsutveckling; personer som vill ”göra skillnad.
Programmet går att söka från 15 mars till 15 april.
Kontakt:
Bo Nilsson: bo.nilsson@umu.se, tel. 090-786 99 62

Klimatinfo för alla

är boken du sträckläser eller referensverket du har i bakfickan. Boken
ska bidra till en mer faktabaserad klimatdebatt, ge dig bättre förståelse
för din klimatpåverkan och konkreta exempel på vad privatpersonen,
Sverige och världen kan göra för att klara klimatomställningen.
miljo@fores.se
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