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Från Ibn Rushd studiematerial Värdens Mat:

Bosnisk spenatpita
Ingredienser:

Spenat, färsk 1 500 g 
Ägg, 6 stycken 
Creme Fraiche, 500 g 
Bosnisk Vitost, riven, 500 g 
Keso, 250 g 
Bakpulver, 1 tsk 
Mjöl, 1 msk 
Smör, 100 g 
Filodeg färsk, 1 paket 
Grädde, 1 dl

Skölj och hacka spenaten, salta lätt, låt dra i 10 minu-
ter, krama sen ur vätskan ordentligt. Vispa ihop äggen. 
Blanda i creme fraichen, osten och keson. Blanda till sist 
i spenaten. Blanda bakpulvret och mjölet i en liten skål. 
Häll det färdigblandade pulvret i spenatsme ten. 

Smält smöret och smörj en långpanna. Lägg två blad 
filodegmedsmält smöremellan.Efterdet ett spenat-
lager,sen2lagerfilodegmedsmältsmöremellan.Fyll
långpannan.Detsistalagretskabeståav6filodegsblad
med smält smör emellan. Ringla över det sista smälta 
smöret 

Placera långpannan mitt i ugnen i 220°C 10 minuter. 

Sänk värmen till 150°C och grädda färdigt i 40 minuter. 
5 minuter innan pajen är färdig gräddad ta ut långpannan 
och häll över gräd den och grädda färdigt.

Studieförbundet Ibn Rushd har gett ut studie
materialet Värdens Mat med recept från tre 
världsdelar.

Läs mer och beställ boken på Ibn 
Rushd hemsida:
http://www.ibnrushd.se/14142/

http://www.ibnrushd.se/1414-2/
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Fler handikappade borde 
få leda studiecirklar
– Att jag utbildade mig till cirkelledare är
jättekul. Det bästa jag kommit på i livet!
Göran Tingström är ledare för vad del
tagarna kallar Kompisträffen.

Kompisträffen är en studiecirkel för vuxna med 
lindrig intellektuell funktionsnedsättning. De 
träffas en gång i månaden och går på bio eller 
på mu seum. Syftet är just att få komma ut och 
göra saker tillsammans och att knyta nya so-
ciala kontakter. 

– Det är svårt att få ledsagare om man har ett
lindrigt handikapp, så då får man sitta hemma i sof-
fan på gruppboendet och titta på TV hela helgen. Det
var så jag kom på idén att starta en studiecirkel.

Utbildningen till cirkelledare var rolig och pedagog isk, tycker 
han. Inte så mycket att läsa, vilket passar Göran bra eftersom 
han har läs- och skrivsvårigheter. Han tänker nästan aldrig på 
sitt funktionshinder, förutom när det gäller att skriva. Så den 
administrativa delen av ledarskapet tar tid, men han har god 
hjälp av sin dator. Värre är det med fördomar, mot det finns 
inga dataprogram: 

– Det kan vara svårt att få folk att förstå att man kan ha en

cirkel fast man har ett handikapp. Många är skeptiska. 
Men jag skulle aldrig börjat om jag inte trodde att det 
skulle fungera. Och skulle inte ha fått det ansvaret! 

Göran arbetar som föreläsare på Misa Kompetens och 
besöker särgymnasier och företag och berättar om sin 
resa från tonåren och ut på arbetsmarknaden. När han 
ringer runt och presenterar sin föreläsning stöter han 
också på fördomar:  

– Jag tycker folk är knäppa. Vi är människor, vi
också! Därför är det är också bra att vi visar oss
ute mer, så att folk förstår bättre.

Och mer blir det. Göran är också utbildad cirkelle-
dare i “Mitt val” och har anlitats av Vuxenskolan för 

att hålla två sådana cirklar, med syfte att öka valdeltagan-
det hos personer med intellektuell funktionsnedsättning. Un-
der hösten ska Göran även hålla en föreläsning om sitt cirkel-
ledarskap.

– Det är jättebra att handikappade själva kan få leda studie-
cirklar. Jag tycker att det borde vara fler!

Läs mer på Studieförbundet Vuxenskolans hemsida:
http://www.sv.se/avdelningar/svstockholm/nyheter/
fler-handikappade-borde-fa-leda-studiecirklar/

Vi fortsätter spela 
pop (men vi håller 
på att dö)
Studiefrämjandet har med medlemsorganisationen 
MoKS och Livemusik Sverige tagit fram en rapport 
som visar på att det behövs en ökad satsning på 
popmusikarrangörer och livescener i hela landet. 
Bland annat för att vi ska hålla det svenska musik
undret vid liv.

Rapporten visar att steget vidare från fritidsgårdsscenen, re-
plokalen eller aulan vidare upp i karriärpyramiden håller på 
att försvinna och då upphör också förutsättningarna för mu-
siker att utvecklas.

Läs mer på Studiefrämjandets hemsida:
http://www.studieframjandet.se/musik/Riksforbundet/
MOJLIGHETERHOSOSS/Spelalive/RapportSpelapop1/

Hämta rapporten:
Vi fortsätter spela pop (men vi håller på att dö) (PDF)

http://www.sv.se/avdelningar/sv-stockholm/nyheter/fler-handikappade-borde-fa-leda-studiecirklar/
http://www.studieframjandet.se/musik/Riksforbundet/MOJLIGHETER-HOS-OSS/Spela-live/Rapport-Spela-pop1/
http://www.studieframjandet.se/Documents/RIKSF�RBUNDET/Kultur/Musikrapport%20Vi%20forts�tter%20spela%20pop.pdf
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På ABF i Huddinge får man 
vara ToK-klok! 
I mer än 10 år har måttligt till gravt funktionsned
satta kunnat komma till ABF i Huddinge för att spe
la teater. Därför har ABF i samarbete med FUB i 
Huddinge sökt och blivit beviljade ett bidrag från All
männa Arvsfonden för att starta projektet ”En anna  n 
del av Huddinge – Vi Teater och Kulturkloka – Vi 
ToKkloka”.

Varför då? Jo, ABF i Huddinge vill att gruppen måttligt till 
gravt funktionsnedsatta ska få synas och ta del av samhället 
som alla andra och vill därför synliggöra och sprida kunskap 
om gruppens villkor i samhället till skolor, allmänhet och be-
slutsfattare. På samma gång som man har kul! På samma gång 
som man får spela teater och spela upp en föreställning inför 
en stor publik! Just nu är 4 teatergrupper med funktionsned-
satta igång med sammanlagt 28 deltagare från både Huddinge, 
Haninge och Borkyrka.

Jag frågade Niklas, 18 år, varför han gillar att spela teater.

Gunilla: Hur länge har du varit med i teatern, Niklas?

Niklas: Sen jag var 10 år.

Gunilla: Vad tycker du är roligast?

Niklas: Hela teatern är kul!

Gunilla: Vilken teaterövning är bäst, tycker du?

Niklas: Att få göra improvisationer.

Gunilla: Vad har du fått göra för roller?

Niklas: Jag har bl.a.varit Jocke med kniven i Pippi Långstrump, 
Vanheden  i Jönssonligan, Vädergubben Tobias i Folk och rö-
vare i Kamomilla stad. Och så spelade jag sopborste i Skön-
heten och Odjuret.

Gunilla: Vad har du för roll nu?

Niklas: Vi spelar musikalen SPÖK och jag är en gäst som dör 
när jag får en biljardboll i huvudet.

Gunilla: Finns det någon roll du skulle vilja spela?

Niklas: Jag skulle vilja vara Sirius Black i Harry Potter och jäg-
aren i Micke och Molle och en av bröderna i Bröderna Lejon-
h järta.

När jag frågar om det inte finns något som är tråkigt med tea-
tern så svarar Niklas som vet att jag är fruktansvärt kittlig: Jo, 
att inte få kittla Gunilla!

Niklas ser fram emot att få börja i vuxengruppen efter som-
maren.

Varför är det då så bra med teater för funktionsnedsatta? På 
samma gång som vi har kul ihop så jobbar vi med kommuni-
kation, samspel, empati och känslor och självkänslan hos del-
tagarna stärks när de känner att de kan och törs. Genom dessa 
aktiviteter ges deltagarna en möjlighet att uttrycka känslor, 
drömmar, åsikter och önskningar. Dessutom får alla ett socialt 
kontaktnät med många kompisar. 

Så vill du bli ToK – klok……. Kom till ABF i Huddinge och 
titta på våra föreställningar!

Gunilla Wester, Teaterledare ABF Huddinge

Niklas Jensen provar scenkläder.

Bästa biblioteket i världen
Kista bibliotek vann utmärkelsen “Public 
Library of the Year Award 2015”. Bibli-
otekets läge mitt i ett mångkulturellt om-
råde, mötet mellan det digitala och det 
fysiska och personalens olika sorters
kompetens och språkkunskaper är några 
av anledningarna till vinsten. 
Kista bibliotek vann i den hårda konkurren-
senmedfyraandrafolkbibliotekruntomi
världen.

Kista bibliotek har som målsättning att 40 
procent av utbudet ska vara på andra språk 
än svenska. Målet är också att fördelningen 
barn- och vuxenlitteratur ska ligga på 50/50. 
Biblioteket erbjuder bland annat dagstid-
ningar från hela världen, en ateljé för barn 
med både digitala och fysiska redskap för
kreativitetochflerascenermedförfattarträf-
far, samtal och podcastinspelningar.

Läs mer om Kista bibliotek:
https://biblioteket.stockholm.se/bibliotek/kis
tabibliotekKista bibliotek

https://biblioteket.stockholm.se/bibliotek/kista-bibliotek
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Älskade Barn för asylsökande föräldrar
Älskade Barn är ett folkbildande studiematerial om 
att vara förälder i nytt land. I sex studiecirklar träf
fas föräldrar och pratar om barnen, om fritiden och 
skolan, hälsan och framtidsdrömmarna, om normer 
och värderingar. 

Innehållet i cirklarna sträcker sig från småbarnsåren upp till 
tonåren. Älskade barn togs fram under 2014 och används idag 
i hela Sverige och 2000 föräldrar har hittills gått i cirklarna.

Nu utvecklar Studiefrämjandet samarbetet med de kommuner 
och lands ting som är intresserade av att använda ett studiecir-
kelmaterial som använder folkbildningens metodik. 

Nya studiecirklar för asylsökande
I maj 2016 presenterade Studiefrämjandet Älskade Barn för 
asylsökande föräldrar. Det är tre nya studiecirklar som handlar 
om barnen och familjens liv vid ankomsten till Sverige, under 
den första tiden i landet. 

Cirklarna heter Vägen hit, Första tiden och Livet i Sverige.  
Preci s som grundmaterialet har de nya cirklarna FN:s konven-
tion om barnets rättigheter som grund. 

Mer information på Studiefrämjandets hemsida:
http://www.studieframjandet.se/Hittadittintresse/
Miljosamhalle/Foraldrarbarn/

Folkbildningsresan för 
kommunpolitiker
En vacker onsdag i maj for dussinet av länets kom
munpolitiker ut på en folkbildningsresa! 

Färden startade i Huddinge och första besöket var på Kultur-
centrum i Vårby Gård. Här gavs information om ett arbetslös-
hetsprojekt där kvinnor syr om kläder, och så fick gruppen del-
ta i ett språkcafé med människor från en mängd olika länder. 

Nästa stopp blev Alby och projektet Demokratiodling; Gula 
Villan är ett riktigt Pippi Långstrump-hus med en trädgård där 
ungdomar möts för kurser i odling och demokrati! 

Färden fortsatte mot Södertälje och fritidsverksamheten Tjej-
huset. I detta mysiga hus kommer tjejer efter skolan för att läsa 
läxor, baka, pyssla eller bara vara.  En riktig fristad för flickor! 

Sista stopp före hemfärd var Hagabergs folkhögskola – här 
bjöds på en fin berättelse om skolan och dess verksamhet och 
även lite förtäring. 

Under tiden resandet 
pågick, i bussen, fick 
resenärerna informa-
tion om folkbildningen 
i allmänhet, och om 
studieförbund och folk-
högskolor i synnerhet… 
Det bjöds även på en 
miniföreläsning om demokrati och dess betydelse. 

För mer information:     
Kulturcentrum Vårby Gård – ABF Huddinge 
Demokratiodling – Studiefrämjandet Stockholm 
Tjejhuset i Södertälje – NBV
Hagabergs folkhögskola i Södertälje

http://www.studieframjandet.se/Hitta-ditt-intresse/Miljo--samhalle/Foraldrar--barn/
http://www.abf.se/Distrikt-och-avdelningar/ABF-Stockholms-lan/ABF-Huddinge/
http://www.studieframjandet.se/Stockholms-lan/Hitta-ditt-intresse/Miljo--samhalle/Demokratiodling/
http://tjejhuset.se
http://www.hagaberg.fhsk.se


Medlemmar i 
Stockholms läns 
Bildningsförbund
ABF 
Bilda 
Folkuniversitetet 
Ibn Rushd 
Kulturens bildningsförbund 
Medborgarskolan 
NBV 
Sensus 
Studiefrämjandet 
Studieförbundet Vuxenskolan

Regionbibliotek Stockholm

Alma folkhögskola 
Birkagårdens folkhögskola 
Bosöns folkhögskola 
Bromma folkhögskola 
Jakobsbergs folkhögskola 
Kaggeholms folkhögskola 
Lillsveds folkhögskola 
Långholmens folkhögskola 
MKFC-Stockholms 
folkhögskola 
Runö folkhögskola 
Röda Korsets folkhögskola 
Sigtuna folkhögskola 
Skarpnäcks folkhögskola 
Stadsmissionens folkhögskola 
Sundbybergsfolkhögskola 
Södertörns folkhögskola 
Södra Stockholms folkhögskola 
Tollare folkhögskola 
VårdingeByfolkhögskola 
Väddö folkhögskola 
Ågestafolkhögskola

Stockholms läns Bildningsförbund (SLB) är folkbildningens gemensamma mötes
plats i Stockholms län. Vårt arbete syftar till att stärka folkbildningen, att be vaka 
folkbildningens intressen och att aktivt företräda medlemmarna. 

Här samlas länets folkbildningsorganisationer för samarbete, erfarenhetsutbyte, 
utvecklingsarbete och diskussioner.

Våra medlemmar är studieförbund, folkhögskolor och Regionbiblioteket i St ock
holms län.

Vår uppgift är att:

• att sprida information och kunskap om folkbildning, bl.a. genom vårt nyhets
brev Folkbildning i Länet och vår hemsida.

• att ge service i folkbildningsärenden åt kommuner, förvaltningar, våra medlem
mar och allmänheten.

• bevaka våra medlemmars intressen.

Stockholms läns Bildningsförbund finansieras via stöd från landstinget samt med-
lems  avgifter.

Kontaktadress: 
Stockholms Läns Bildningsförbund 
c/o Nya Rågsveds Folkets Hus  
Rågsvedstorget 11, 124 65 Bandhagen 
www.stockholmslansbildningsforbund.se

Maria Carlsson, Länsbildningskonsulent 
Mob 070638 18 30 
Epost: maria.carlsson.lbf@folkbildning.net

Nyhetsbrevet Folkbildning i Länet: 
Ansvarig utgivare: Inger Grape Burns, ordförande 
Redaktör: Maria Carlsson, Länsbildningskonsulent

RådRum kommer till Stockholm
RådRum ger gratis råd och vägledning – neutralt, konfiden-
tiellt och opartiskt till personer som är nya i Sverige genom 

utbildade frivilligrådgivare. RådRum syftar till 
att stärka egenmakten för personer som är nya 
i Sverige genom ökade förutsättningar att till-
varata sina rättigheter, skyldigheter och möj-
ligheter i samma utsträckning som resten av 

befolkningen. 

RådRum finns sedan 2014 i Skåne och nu öppnar Stockholm 
det första  i Sollentuna och fler är på gång. Organisationerna 
som arbetar med RådRum är Sensus studieförbund, IM Indivi-
duell Människohjälp, Hållbar Utveckling Skåne, Malmö stad 
och Region Skåne. I Stockholm driver Sensus studieförbund 
och IM Individuell Människohjälp verksamheten. 

Nynäshamn lånar mest böcker i länet
Med 7,31 böcker om året lånar Nynäshamnsborna mest på 
biblioteken i Stockholms län. Det är även över riksgenomsnit-
tet som är 6,33 böcker/år. Barnen i Nynäshamn är ännu flitiga-
re med 20,58 böcker per år, riksgenomsnitet där är på 14.53.

Högkultur i Högdalen
Studiefrämjandet Stockholms län har tagit över Picknicktea-
terns gamla lokaler på Högdalsplan 12. Den 7-8 oktober var 
det invigning av lokalerna för alla som vill delta i och uppleva 
kultur. 

HÖGKULTUR är Högdalens nya mötesplats för teater, dans, 
spelkultur och konst. Den kommer att fungera som folkbild-
ningsnav, kulturscen och lokal demokratiutvecklare.

Unik satsning på nyanlända läkare
Studieförbundet Vuxenskolan har startat ett nytt pilotprojekt 
för nyanlända läkare och annan vårdpersonal med stöd från 
Tillväxtverket. Projektet är ett svar på den alltför långa etable-
ringstiden för nyanlända.

Projektet är unikt genom att det vänder sig direkt till asylsö-
kande som alltså inte behöver ha fått beslut om uppehålls till-
stånd och inte heller ha genomgått SFI.

Notiser

http://www.stockholmslansbildningsforbund.se



