
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FRÅN STYRELSEN FÖR BIBLIODRAMASÄLLSKAPET I SVERIGE 2013-2014

Bibliodramasällskapet i Sverige har ett brutet verksamhetsår och verksamhetsberättelsen gäller för
perioden 2013-09-01‒2014-08-31.

Medlemsrekrytering och medlemsvård
Vid verksamhetsårets slut hade Bibliodramasällskapet i Sverige 58 betalande medlemmar. Åtta nya
medlemmar hade tillkommit och sex hade lämnat föreningen. Som medlemsvårdande insatser har
tackbrev skickats ut efter inbetalning av medlemsavgift eller insända gåvor. Nya medlemmar har
rekryterats främst bland personer som har genomgått Grundkurs Bibliodrama och bland deltagare i
olika bibliodramaarrangemang.

Styrelsen
Styrelsen har under året bestått av fem ordinarie ledamöter och två ersättare. Ordförande har varit
Helene Isborn och kassör Birgitta Walldén, som båda var för sig har tecknat föreningens firma.
Styrelsens AU har bestått av Helene Isborn, Birgitta Walldén och Henrik Ydreborg. Mötesprotokollen
har förts av Helene Isborn och Birgitta Walldén, och Henrik Ydreborg har haft ett övergripande
ansvar för sammanträdesplaneringen. Övriga ledamöter har varit Ctefan Brochmann, Lotta Geisler,
Eva Danneholm, (ersättare) och Åke Jonsson (ersättare).

Styrelsemöten
Under verksamhetsåret har tre protokollförda sammanträden ägt rum i Stockholm, den 23 sept 2013
i Immanuelskyrkan, den 21 nov 2013 på Utbildningscentrum Lidingö och den 2 febr 2014 i
Immanuelskyrkan. Kvällen före höst- och vårsammanträdena träffades styrelsen till middag och
informellt möte. Hemsidesredaktören Eva Bergström deltog vid dessa tillfällen. Styrelsen har fattat
beslut via mail enligt fyra per-capsulam-protokoll. AU har haft kontinuerliga överläggningar via mail,
telefon och Skype. Målsättningen har varit att hålla alla styrelsemedlemmar väl informerade om
styrelsens angelägenheter och ha största möjliga stöd i styrelsen för beslut och årgärder.

Årsmöte i samband med höstseminarium på Lidingö 2013
Bibliodramasällskapets tredje protokollförda årsmöte hölls den 21 november 2013 på Utbildnings-
centrum Lidingö med 16 närvarande medlemmar. Årsmötet ingick som en integrerad del av
Bibliodramasymposium och -workshop 21-23 november 2013. I samband med symposiet skedde
högtidlig release av Bibliodrama som process Del 2 i närvaro av översättarna Rune Larsson och Lotta
Geisler och korrekturläsaren Eva Danneholm. Gäster var Andrea Brandhorst och Heinz-Hermann
Brandhorst, Bielefeld, Tyskland som föreläste under symposiet och därefter ledde en uppskattad
workshop kring temat Samhällskroppen.

Verksamhetsplan 2013-2014
Årsmötet godkände en verksamhetsplan i punktform som styrelsen vid sitt första sammanträde
utarbetade en detaljplanering kring. Den sändes ut till medlemmarna via nyhetsbrev i slutet av
februari 2013. Efter ett oerhört intensivt verksamhetsår kan styrelsen med stor glädje och tillfreds-
ställelse konstatera att den med sitt eget arbete och med hjälp av engagerade medlemmar har
genomfört eller kunnat beröra så gott som samtliga punkter i verksamhetsplanen.



Information till medlemmarna
Alla utskick till medlemmarna har gjorts via mail. Under verksamhetsåret har sex nyhetsbrev skickats
ut (i nov, dec, febr, april, juli och aug). Eva Danneholm har varit redaktör för nyhetsbreven. Dessutom
har flera korta aktuella meddelanden skickats. Syftet med nyhetsbreven är dels att informera om
pågående bibliodramaaktiviteter, dels att stimulera och samordna medlemmarnas engagemang för
att främja bibliodrama i Sverige.

Logotype
Arbetet med att ta fram en logotype för Bibliodramasällskapet i Sverige påbörjades under
föregående verksamhetsår. Olika förslag utarbetades, och styrelsen bestämde sig slutligen för ett
förslag från Henrik Ydreborg. Logotypen finns i två format, liggande och stående, samt i färg och
svartvitt. Logotypen kan användas när Bibliodramasällskapet tydligt står som arrangör eller
medarrangör till arrangemang och i samband med föreningens publikationer, nyhetsbrev och
hemsida. Logotypen används nu bland annat som huvud i nyhetsbrevet.

Handaffisch om Bibliodramasällskapet
Under våren utarbetade styrelsen en handaffisch om bibliodrama och Bibliodramasällskapet med
layout av Henrik Ydreborg. Handaffischen finns på hemsidan som pdf i A5- och A4-format och kan
laddas ner och spridas av medlemmarna.

Hemsidan bibliodrama.se
Hemsidesredaktörerna Birgitta Walldén och Eva Bergström har tillsammans arbetat för hemsidans
uppdatering och utveckling. Under våren och sommaren har ett antal artiklar lagts in som fungerar
som fördjupningsartiklar till Handbok i bibliodrama. Medlemmarna har kunnat annonsera de
bibliodramaarrangemang som genomförts lokalt.

Ekonomi
Se ekonomisk rapport!

Samverkan med kyrkor och samfund
Under verksamhetsåret har Bibliodramasällskapets kontakter med Svenska kyrkans stift stärkts bland
annat genom samverkan kring olika projekt, Bibliodrama med vandring, bibliologprojektet och
bokprojektet. Tanken att bygga plattformar för bibliodrama har förverkligats genom samverkan med
olika församlingar, folkhögskolor och Sigtunastiftelsen. Samarbete av detta slag kommer att fortsätta
under 2015. Kontakterna med Equmeniakyrkan har stärkts bland annat genom att ett bibliodrama
genomfördes under Equmeniakyrkans konferens i maj. Styrelsen beslöt att under detta arbetsinten-
siva år inte arbeta aktivt med kontakterna med Katolska kyrkan, utan låta dessa få mogna fram.

Samverkan med studieförbunden Bilda och Sensus
Vid det årliga samverkansmötet med studieförbunden Bilda och Sensus i april 2014 representerade
Birgitta Walldén och Eva Danneholm Bibliodramasällskapet i Sverige. Rapportering gjordes kring
avslutade, pågående och kommande projekt. Under året har samverkan med studieförbunden
intensifierats och har haft stor betydelse för att föreningen ska nå ut med sin verksamhet. Under
samverkansmötet informerade studieförbunden om läget i processen kring ett samgående.
Bibliodramasällskapet hade fått förfrågan från Bilda att yttra sig i frågan och då uttalat sitt stöd för
ett samgående. Ett första beslut om samgående togs i maj 2014. För att beslutet ska gå igenom



måste ett likalydande beslut fattas av ett extrainkallat årsmöte i november 2014.

Följande samverkansprojekt har avslutats eller är under planering:

 Bibliodrama på bibliska platser okt 2013
En annorlunda pilgrimsresa till Israel och de palestinska områdena arrangerades och
genomfördes hösten 2013 tillsammans med studieförbundet Bilda. Nio deltagare var med på
den innehållsrika och intressanta bibliodramaresan. Ledare var Anna Gradin och Petra Falk,
Bilda. Resan finns dokumenterad i ord och bild på hemsidan.

 Bibliodrama på nätet dec 2013 och april 2014
Två nätcirklar med bibliodramainspirerade metoder har genomförts under året med Anna
Gradin som ledare i samverkan med Bilda Nord. I dec hölls en nätcirkel kring julens texter och
i april en om påskens texter. Beskrivning och utvärdering av bibliodramanätcirklarna finns att
läsa på hemsidan.

 Bibliodrama med vandring juni 2014
Projektet genomfördes på Strömbäcks folkhögskola i arrangemang med tre församlingar i
Umeåområdet, Luleå stift och studieförbunden Sensus och Bilda, då sju deltagare njöt av de
vackra vandringarna kring folkhögskolan. Ledare var Anna Gradin och Birgitta Walldén.
Projektet var Bibliodramasällskapets bidrag till Kulturhuvudstadsåret 2014.

 Handbok i bibliodrama. När ord möter liv, aug 2014.
Bokprojektet kan sägas vara Bibliodramasällskapets hittills mest omfattande projekt. Det
resulterade i att Handbok i bibliodrama, När ord möter liv gavs ut i augusti 2014 i samarbete
med Argument förlag. Under hela verksamhetsåret har ett intensivt arbete pågått med att
färdigställa boken. Ansvariga för produktionen har varit en redaktionsgrupp bestående av
Frida Hellsing, Magnus Myrberg, Birgitta Walldén och Henrik Ydreborg. Till stöd har de haft
en referensgrupp och ett antal artikelförfattare, alla utbildade bibliodramaledare och
medlemmar i föreningen. Som sponsorer för boken finns studieförbunden Sensus och Bilda,
Svenska Bibelsällskapet, Södra Vätterbygdens folkhögskola och Sigtunastiftelsen. Samarbetet
kring boken har varit mycket gott och styrelsen är mycket tacksam för det arbete som har
lagts ned av alla inblandade. Styrelsen tror att boken kommer att öppna nya möjligheter att
sprida bibliodrama i vårt land. Ett stort arbete har gjorts och pågår fortfarande för att aktivt
marknadsföra boken både inom Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan.

 Inspirationsdagar för bibliolog okt 2014
Ett stort arbete har gjorts under våren för att samordna tre introduktionsdagar för bibliolog
som ska hållas i okt 2014. Ledare är bibliologutbildaren Eva Eiderbrant, svensk präst som bor
i Schweiz och som är medlem i föreningen. Förutom studieförbunden Bilda och Sensus
samverkar Bibliodramasällskapet i detta projekt med Göteborgs, Linköpings och Stockholms
stift, stiftsgården Vårdnäs och Bromma folkhögskola.

 Lansering av Handbok i bibliodrama 2015
Under våren ansvarade Birgitta Walldén för planeringen av en kommande lansering av
handboken under 2015. Lanseringen kommer att ske i samverkan med studieförbunden



Sensus och Bilda på fem platser under vår och höst 2015. Som ledare på dessa lanserings-
dagar kommer några av Bibliodramasällskapets medlemmar att medverka. Styrelsen ser med
stor glädje fram mot den kommande lanseringen av boken.

 Nordiskt bibliodrama april 2015
Under våren har styrelsen arbetat med ett förslag till program för besök av Björg Arnadottir,
Reykjavik, Island som kommer att genomföras 13‒19 april 2015. Projektet kommer att
handla om bibliodrama kring texter från Eddan och de isländska sagorna.

Nya bibliodramaledare
Tio nya bibliodramaledare examinerades då Grundkurs Bibliodrama 2012-2014 avslutades under
våren. Välkomna till bibliodramarörelsen och föreningen hälsar styrelsen! Grundkurs Bibliodrama
2014-2016 startar under hösten 2014, det blir den femte grundkursen.

EBN:s kongress på Åland sept 2014
Vid kongressen deltog ett femtiotal deltagare varav elva från Sverige. Det Finska Bibliodramasäll-
skapet stod som inbjudare med tema från Psaltaren 139 The Uttermost parts of the sea - Ytterst i
havet. Bibliodramasällskapet i Sverige bistod deltagare från övriga Europa med reseinformation kring
anslutningarna från Stockholm och Grisslehamn. Nästa års kongress håll i Vilnius, Litauen, 27-30 aug,
2015. Under året har medlemmar medverkat med artiklar i den tyska tidskriften Textraum.

Samverkan med Bromma folkhögskola inför höstseminariet 2014
Under sommaren 2014 flyttade Utbildningscentrum Lidingö sin personal och verksamhet till
Bromma. Planeringen av symposium/bokrelease, fest och workshop på Bromma folkhögskola har
gjorts av Lotta Geisler i samråd med redaktionsgruppen som också medverkar tillsammans med
lärare från folkhögskolan. Arrangemanget äger för första gången rum på Bromma folkhögskola och i
samverkan med Bibliodramasällskapet i Sverige och studieförbunden Bilda och Sensus. Programmet
för symposiet ger möjligheter att prova på bibliodrama, samtal med inbjudna gäster och högtidlig
release av Handbok i bibliodrama. När ord möter liv. Kvällen avslutas med fest. Workshopen kring
temat Jag lekte i hela hans värld leds av Lotta Geisler och Åke Jonsson.

Utveckla plattformar för utbyte och samverkan mellan medlemmar
Genom sitt mångsidiga arbete under verksamhetsåret har styrelsen skapat olika plattformar för
utbyte och samverkan mellan medlemmar. Medlemmar utanför styrelsen har varit aktiva med att
delta i planeringen av samverkansprojekten med studieförbunden samt som deltagare i olika
arrangemang. Under året har planeringen av bokprojektet utgjort ett inspirerande sammanhang för
samverkan mellan medlemmarna. Samverkan har också skett via medier såsom Skype och Facebook.

Tack för förtroendet
Den sittande styrelsen för Bibliodramasällskapet i Sverige tackar för medlemmarnas förtroende
under det gångna verksamhetsåret och överlämnar härmed verksamhetsberättelsen till årsmötet.
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