
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FRÅN STYRELSEN FÖR BIBLIODRAMASÄLLSKAPET I SVERIGE 2014-2015 
 
Bibliodramasällskapet i Sverige har ett brutet verksamhetsår och verksamhetsberättelsen gäller för 
perioden 2014-09-01‒2015-08-31. 
Medlemsrekrytering och medlemsvård 
Vid verksamhetsårets slut hade Bibliodramasällskapet i Sverige 57 betalande medlemmar och 65 
registrerade medlemmar. Nya medlemmar har rekryterats främst bland personer som har genomgått 
Grundkurs Bibliodrama och bland deltagare i olika bibliodramaarrangemang. Tack har framförts för 
insända medlemsavgifter och gåvor. 
Styrelsen 
Styrelsen har under året bestått av fem ordinarie ledamöter och två ersättare. Ordförande har varit 
Helene Isborn och kassör Marian Jensen, som båda var för sig har tecknat föreningens firma. 
Styrelsens AU har bestått av Helene Isborn, Marian Jensen och Henrik Ydreborg. Mötesprotokollen 
har förts av Henrik Ydreborg. Övriga ledamöter har varit Ctefan Brochmann, Lotta Geisler, Ragnhild 
Engberg (ersättare) och Per-Olof Sveder Renklint (ersättare). 
 
Styrelsemöten  
Styrelsen är sammansatt av ledamöter som bor långt ifrån varandra. Detta utgör i sig inget hinder 
förutom en viss svårighet att kunna mötas fysiskt utan en avsevärd kostnad. Under verksamhetsåret 
har fem protokollförda sammanträden ägt rum: digitalt sammanträde sept 2014, skypesammanträde 
20 okt, sammanträden 20 nov 2014 och 17 april 2015 Bromma folkhögskola samt 1 juni 2015 i 
Skövde.  Styrelsen har fattat beslut via mail enligt sju 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 2014  
Bibliodramasällskapets fjärde årsmöte hölls den 20 november 2014 på Bromma folkhögskola med 22 
närvarande medlemmar. 
 
Verksamhetsplan2014-2015 
Årsmötet godkände en verksamhetsplan i punktform som styrelsen vid sitt sammanträde i juni 
utarbetade en detaljplanering till. Styrelsen kan med tillfredsställelse 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 okt, nov, dec, feb, mars och maj). Uppmaning att betala medlemsavgift gick inte ut förrän i mars 
varför inbetalning av medlemsavgifter kom att göras senare på året än vanligt. Eva Danneholm har 
varit redaktör för nyhetsbreven. Dessutom har några 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.  



Omarbetning av hemsidan  
Under året har hemsidesredaktörerna Birgitta Walldén och Eva Bergström hjälpts åt att uppdatera 
Bibliodramasällskapets hemsida med nya aktiviteter och artiklar. På grund av att hemsidan 
hijackades i febr 2015 och att uppdateringsverktyget Etomite hade blivit föråldrat beslöts att 
överföra hemsidan till plattformen Wordpress, ett gratisverktyg som har många användare och 
uppdateras regelbundet. Tinna Corlin, webmaster, gjorde en ovärderlig insats genom att designa den 
nya hemsidan och biträda Birgitta Walldén med stöd i det omfattande arbetet att omarbeta 
hemsidan för Wordpress. Det nya uppdateringsverktyget är mer lättarbetat och hemsidan har fått en 
enkel och stilren utformning.  
Ekonomi 
Se ekonomisk rapport! 
 
Överlämning av kassörskapet och byte av bokföringsprogram  
Styrelsen gav mandat till Birgitta Wallden att sköta bokföring och göra utbetalningar fram till dess att 
överlämning kunde ske till den nya kassören Marian Jensen den 17 jan 2015. I samband med 
överlämningen överfördes föreningens bokföring till gratisprogrammet Promikbook, en lösning som 
inte varit helt tillfredsställande. Styrelsen har i samband med bokslutet fört diskussioner om att 
inköpa ett bokföringsprogram som bättre är anpassat till föreningens behov. Under våren och i 
samband med bokslut har Birgitta biträtt kassören med råd kring medlemskontakter, bokföring och 
ekonomisk redovisning. 
 
Samverkan med kyrkor och samfund 
Under verksamhetsåret har Bibliodramasällskapets kontakter med Svenska kyrkans stift stärkts bland 
annat genom samverkan kring olika projekt, bokprojektet och bibliologprojekten. Tanken att bygga 
plattformar för bibliodrama har förverkligats genom samverkan med olika församlingar och 
folkhögskolor. Samarbete av detta slag kommer att fortsätta under kommande verksamhetsår. 
Styrelsen har detta år inte arbetat aktivt med kontakterna med Stockholms stift katolska stift utan 
låter dessa få mogna fram. 
 
Samverkan med studieförbunden Bilda och Sensus 
Vid det årliga samverkansmötet med studieförbunden Bilda och Sensus i maj 2015 representerade 
Lotta Geisler och Lars-Gunnar Skogar Bibliodramasällskapet i Sverige. Rapportering gjordes kring 
avslutade och pågående projekt. Under året har samverkan med studieförbunden intensifierats och 
har haft stor betydelse för att föreningen ska nå ut med sin verksamhet.  
 
Följande samverkansprojekt har avslutats eller är under planering: 
 

A.  Marknadsföring av Handbok i bibliodrama. När ord möter liv, Argument förlag 
 

1. Marknadsföring till kyrkor och samfund  
Handbok i bibliodrama. När ord möter liv utgavs i aug 2014 från Argument förlag. Under 
augusti och september genomförde Birgitta Walldén en marknadsföring av boken till 
pedagoger, präster och diakoner i Svenska kyrkans stift och utbildningsinstitut, 
Equmeniakyrkans regioner och Teologiska högskolan. Argument förlag sände ut 
gratisexemplar av boken till dessa institutioner och andra utvalda nyckelpersoner. 



Huvudansvaret för marknadsföringen har legat på Argument förlag. Boken presenterades 
genom ett helt uppslag i förlagets katalog som gick ut brett till församlingar och kyrkliga 
institutioner i Sverige. Boken sålde i över 500 ex under det första halvåret, vilket förlaget 
ansåg vara ett ovanligt bra försäljningsresultat. 
 

2. Deltagande i Bokmässan sept 2014 
Birgitta Walldén, Henrik Ydreborg och Eva Danneholm deltog i Bokmässan i sept 2014 som 
gäster till Argument förlag och medverkade till lanseringen av Handbok i bibliodrama genom 
samtal med besökande i Arguments monter. Fredag kväll var Birgitta och Henrik inbjudna till 
förlagets författarmiddag, en mycket trevlig tillställning. 
 

3. Release för Handbok i bibliodrama på Bromma folkhögskola nov 2014 
Festlig release av Handbok i bibliodrama ägde rum på Bromma folkhögskola den 20 nov 2014 
med ett fyrtiotal deltagare. I det årliga Bibliodramasymposiet var Bibliodramasällskapet i 
Sverige och studieförbunden Sensus och Bilda denna gång medarrangörer. Till festligheterna 
hade Bibliodramasällskapet inbjudit alla medverkande liksom särskilt utvalda företrädare för 
Svenska kyrkan, Equmeniakyrkan, studieförbunden och bokens övriga sponsorer, Svenska 
Bibelsällskapet, Södra Vätterbygdens folkhögskola och Sigtunastiftelsen. Under förmiddagen 
fick deltagarna möjlighet att prova på bibliodrama som leddes av två av bokens redaktörer, 
Frida Hellsing och Henrik Ydreborg. På eftermiddagen presenterades den nya handboken av 
tre av redaktörerna, utöver de båda nämnda även Birgitta Walldén. Den fjärde redaktören, 
Magnus Myrberg, hade tyvärr inte möjlighet att vara med. Därefter releasades boken under 
festliga former med bubbel och snittar. Ordförande Helene Isborn tackade de medverkande 
och delade ut tackgåvor i form av tre exemplar av boken som ett litet bevis för föreningens 
uppskattning av deras betydelsefulla insats. På kvällen firades en bibliodramafest i lekens 
tecken med Lotta Dahmberg och Lars-Gunnar Skogar som värdpar. Ansvarig för 
programplaneringen för releasedagen var Lotta Geisler och för gästkontakterna Birgitta 
Walldén. 
   

B. Lansering av Handbok i bibliodrama 2015 
Under hösten 2014 fortsatte en omfattande planering av fem lanseringsdagar för Handbok i 
bibliodrama med Birgitta Walldén som projektkoordinator. Lanseringen har skett under 
våren och hösten 2015 i samverkan med studieförbunden Sensus och Bilda - i Umeå, på 
Södra Vätterbygdens folkhögskola i Jönköping, på Bromma folkhögskola, Sigtunastiftelsen 
och Svenska kyrkan i Falun (sept 2015). Som ledare har Bibliodramasällskapets medlemmar 
medverkat. Noggrann information om praktisk planering sändes ut till studieförbunden och 
ledarna, ett rekommenderat upplägg och rapporteringsmall utarbetades och skriftlig och 
muntlig utvärdering genomfördes. Erfarenheterna från projektet kommer så småningom att 
sammanställas. Sammanlagt 48 personer deltog i lanseringsdagarna och Handbok i 
bibliodrama ingick i deltagaravgiften. I januari sattes annonser om lanseringsdagarna in i 
Sändaren och Kyrkans tidning, den senare bekostad av kyrkokansliet. 

C.  Introduktionsdagar för bibliolog ht 2014 
Introduktionsdagar för bibliolog genomfördes på tre ställen i landet i okt 2014, Göteborg, 
Vårdnäs stiftsgård och Bromma folkhögskola. Ledare var Eva Eiderbrant, svensk präst som 
bor och arbetar i Schweiz, bibliologutbildare och medlem i föreningen. Sammanlagt 45 



personer deltog i kursdagarna, varav elva utgjordes av föreningens medlemmar. Rapporter 
från medlemmar och Evas egna rapporter visade att projektet var mycket lyckat och skapade 
intresse för fördjupande utbildning för bibliologledare. Finansieringen av kurserna har skett 
genom bidrag från Göteborgs, Linköpings och Stockholms stift. Projektet gjordes i samverkan 
med studieförbunden Sensus och Bilda samt de lokala arrangörerna. Ansvarig projektkoor-
dinator var Birgitta Walldén. 

D. Bibliodrama på nätet 2014 och 2015 
 

1. Julbibliodrama nov/dec 2014 
I nov/dec arrangerades en nätcirkel på Bilda Online kring julens texter ledd av Anna Gradin. 
Cirkeln hade sju deltagare inklusive ledaren som också gick in som deltagare. Denna gång var 
avsikten att upplägget skulle vara luftigare än i tidigare nätcirklar. Cirkeln upplevdes som 
positiv av deltagarna och flera menade att det fungerade utmärkt.  Projektet skedde i 
samarrangemang med Studieförbundet Bilda. 
 

2. Studiecirkel på nätet kring Handbok i bibliodrama mars/april 2015 
I mars/april 2015 genomfördes en studiecirkel på Bilda Online kring Handbok i bibliodrama 
ledd av Anna Gradin. Projektet vände sig i första hand till utbildade bibliodramaledare. Det 
blev fyra deltagare inklusive ledaren. Denna storlek på gruppen gjorde det möjligt att prova 
nya sätt att jobba via Skype och vanlig e-post. I utvärderingen ansåg deltagarna att cirkeln 
gett möjlighet till reflektion kring och fördjupning av boken. Projektet skedde i samarran-
gemang med Studieförbundet Bilda.  
 

E. Nordiskt bibliodrama april 2015 
Under våren 2015 har Birgitta Walldén i samverkan med Helene Isborn planerat för ett besök 
av Björg Árnadóttir, Reykjavik Akademi, Island, för att pröva den bibliodramatiska metoden 
kring de fornisländska texterna. Besöket ägde rum den 13 – 19 april. Under projektets gång 
besökte Björg Svenska kyrkan i Falun, Biskops Arnö folkhögskola och Bromma folkhögskola. 
Målgrupper för projektet var Bibliodramasällskapets egna medlemmar, intresserade 
bibliodramadeltagare i Falun samt elever och lärare vid Biskops Arnö folkhögskola. 
Deltagarna i alla tre bibliodramatillfällena upplevde att bibliodramametoden fungerade 
mycket bra för att levandegöra de fornisländska texterna. I programmet fanns även ett möte 
med Bibliodramasällskapets styrelse för att diskutera en eventuell uppföljning av projektet 
efter ett par år. 
 

F. Planering av bibliologledarutbildning ht 2015 
Under verksamhetsåret tog Eva Eiderbrandt, bibliologutbildare initiativ till en diskussion med 
styrelsen om att genomföra en grundutbildning för bibliologledare. Styrelsen träffade Eva 
den 9 okt 2014 för att undersöka förutsättningarna. En gemensam projektplan utarbetades 
och Birgitta Walldén åtog sig att vara projektkoordinator i samverkan med ordförande 
Helene Isborn. Två kurser planeras ht 2015 på Södra Vätterbygdens folkhögskola 28 sept – 1 
okt och Bromma folkhögskola 8 – 11 okt med åtta deltagare i varje kurs. Planeringen av 
projektet pågick intensivt under våren 2015 med bidragsansökningar, utskick av inbjudan och 
rekrytering av deltagare efter noggrant uppgjorda kriterier. Den huvudsakliga målgruppen 
för bibliologutbildningen har varit deltagarna i introduktionsdagarna 2014. Full kostnads-



täckning har kommit in genom bidrag från Svenska kyrkans kyrkokansli, Stockholms, 
Linköpings och Göteborgs stift samt Equmeniakyrkan. Samverkan sker med studieförbunden 
Sensus och Bilda, de lokala arrangörerna och bidragsgivarna. 

Interreligiöst bibliodrama aug 2015 
Corinna Friedl, sjukhuspräst i Malmö och medlem i föreningen, arrangerade i samverkan med 
Svenska kyrkan i Malmö, Malmö stad, Sensus studieförbund och studieförbundet Ibn Rushd en 
interreligiös bibliodramaworkshop på Österlen 14 – 16 aug 2015. Ledare för workshopen var Corinna 
Friedl, Gerhard Röhrig och Elisabeth Friedl. Ragnhild Engberg deltog i workshopen som representant 
för Bibliodramasällskapet i Sverige. Med en text från Dag Hammarskölds Vägmärken möttes 
deltagarna i samtal och övningar som berörde. Trots olika livsbetingelser var den bestående 
upptäckten allt det som gruppen hade gemensamt. Styrelsen hade kontakt med Corinna Friedl under 
planeringsarbetet. 
Grundkurs Bibliodrama 2014-2016  
Den femte Grundkurs Bibliodrama startade under hösten 2014. Föreningen har marknadsfört kursen 
på sin hemsida. 
 
EBN:s kongress i Vilnius, Litauen, aug 2015 
Temat för kongressen var Ett förbund som består (Jesaja 55:1-13). Vid kongressen deltog ett 
femtiotal deltagare varav 6 från Sverige. 2016 års kongress hålls troligen i Rumänien. Under året har 
medlemmar medverkat med artiklar i den tyska tidskriften Textraum. 
 
Samverkan med Bromma folkhögskola inför höstseminariet 2015 
Planeringen av bibliodramasymposium och -workshop på Bromma folkhögskola 2015 har gjorts av 
Lotta Geisler i samråd med Helene Isborn. Temat för symposiet är Vederkvickelse och Bibliodrama 
och kommer att ge möjligheter att prova på Feldenkraismetoden i samspel med Bibliodrama. 
Feldenkraispedagog Marianne Björklund medverkar. Ledare för workshopen är Helene Isborn och 
Lars-Gunnar Skogar. Arrangemanget görs i samverkan mellan Bromma folkhögskola, och 
Bibliodramasällskapet i Sverige. 
 
Utveckla plattformar för utbyte och samverkan mellan medlemmar 
Genom sitt arbete under verksamhetsåret har styrelsen sökt skapa olika plattformar för utbyte och 
samverkan mellan medlemmar. Medlemmar utanför styrelsen har varit aktiva som medverkande i 
samverkansprojekten med studieförbunden samt som deltagare i olika arrangemang. Under året har 
lanseringen 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. 
 
2015-10-06 
Styrelsen för Bibliodramasällskapet i Sverige 
 
 
 


