
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FRÅN STYRELSEN FÖR BIBLIODRAMASÄLLSKAPET I SVERIGE 2012-2013

Bibliodramasällskapet i Sverige har ett brutet verksamhetsår och verksamhetsberättelsen gäller för
perioden 2012-09-01 – 2013-08-31.

Medlemsrekrytering och medlemsvård
Vid verksamhetsårets slut hade Bibliodramasällskapet i Sverige 48 betalande medlemmar. Målsätt-
ningen har varit att uppnå 45 betalande medlemmar. Aktiv rekrytering har lett till att fem nya
medlemmar tillkommit. Då styrelsen beslutat att medlemmarna har hela kalenderåret på sig för att
betala medlemsavgiften, kan ytterligare medlemsavgifter för 2013 droppa in före årsskiftet. Som
medlemsvårdande insatser för att Bibliodramasällskapet ska kunna behålla sina medlemmar kan
nämnas att tack skickats ut efter inbetalning av medlemsavgift eller insända gåvor.

Styrelsen
Styrelsen har under året bestått av fem ordinarie ledamöter och två ersättare. Ordförande har varit
Jonas Gräslund och kassör Birgitta Walldén, som båda var för sig tecknat föreningens firma. Styrel-
sens AU har bestått av Jonas Gräslund, Birgitta Walldén och Henrik Ydreborg. Helene Isborn har varit
protokollsekreterare i samband med styrelsens möten, och Henrik Ydreborg har haft ett
övergripande ansvar för sammanträdesplaneringen. Övriga ledamöter i styrelsen har varit Lotta
Geisler, Eva Danneholm (ersättare) och Åke Jonsson (ersättare).

Styrelsemöten
Under verksamhetsåret har tre protokollförda sammanträden ägt rum, den  24 sept och 23 nov 2012
samt 2 febr 2013, de två första på Utbildningscentrum Lidingö och det sistnämnda i Immanuels-
kyrkan i Stockholm. Kvällen före sammanträdet i sept 2012 träffades styrelsen till middag och ett
informellt möte. Då diskuterades bland annat bokprojektets projektplan och synopsis med Magnus
Myrberg som adjungerad. Även hemsidesredaktören Eva Bergström deltog vid detta tillfälle.
Styrelsen har också fattat beslut via mailen enligt fyra per-capsulam-protokoll. AU har haft kontinuer-
liga överläggningar via mail och telefon. Målsättningen har varit att hålla alla styrelsemedlemmar väl
informerade om styrelsens angelägenheter och ha största möjliga stöd i styrelsen för beslut och
åtgärder.

Årsmöte i samband med höstseminarium på Lidingö 2012
Bibliodramasällskapets andra protokollförda årsmöte hölls den 22 nov 2012 på Utbildningscentrum
Lidingö med 15 närvarande medlemmar. Årsmötet ingick som en integrerad del av Bibliodrama-
symposium och -workshop 22-24 nov 2012. Styrelsen hade utlyst ett stipendium på 1.000 kr för
deltagande i arrangemanget, som dock inte söktes. Under symposiet skedde under högtidliga former
release av den nyöversatta handboken Bibliodrama som process Del 1 i närvaro av de tre
översättarna Rune Larsson, Birgitta Walldén och Lotta Geisler. Lotta Geisler hade även gjort den
grafiska formgivningen av boken. En av bokens tyska redaktörer, bibliodramapionjären Else Natalie
Warns, hade inbjudits, men kunde inte komma på grund av sjukdom. Med kort varsel tackade
professor Tim Schramm, Hamburg, ja till att ersätta henne, också han en av bibliodramats tyska
pionjärer. Tillsammans med Lars-Gunnar Skogar ledde han en uppskattad workshop kring temat Han
ritade på marken.

Verksamhetsplan 2012-2013
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. Styrelsen kan med tillfredsställelse konstatera att den med sitt arbete har genomfört
eller kunnat beröra så gott som samtliga punkter i verksamhetsplanen.



Information till medlemmarna
På grund av föreningens begränsade ekonomiska resurser har alla utskick till medlemmarna gjorts via
mail. Under året har sex reguljära nyhetsbrev skickats ut vid sidan av kortare meddelanden om
aktuella frågor. Nyhetsbreven har under 2012 och 2013 utvecklats layoutmässigt till ett mer läsar-
vänligt format av nyhetsbrevsredaktören Eva Danneholm. Ett nyhetsbrev har sänts till kontakt-
personerna på hemsidan med inbjudan att bli medlemmar i föreningen. Fortsättningsvis kommer
informationen till kontaktpersonerna att upphöra. Nyhetsbrev har även skickats till Bibliodrama-
nätverket genom Lotta Geisler. Syftet med nyhetsbreven är dels att informera om pågående
bibliodramaaktiviteter, dels att stimulera och samordna medlemmarnas engagemang för att främja
bibliodrama i Sverige. Arbetet med att ta fram en logotype har påbörjats.

Utveckling av hemsidan bibliodrama.se
Hemsidesredaktörerna Birgitta Walldén och Eva Bergström har tillsammans arbetat för att
uppdatera och utveckla hemsidan. Tinna Corlin står tills vidare kvar som webmaster. Under våren
2013 gjordes med Tinnas hjälp en översyn av hemsidan www.bibliodrama.se. Hemsidan står numera
i Bibliodramasällskapets i Sverige namn. En Aktuellt-sida skapades, information på engelska lades in
liksom menyer för att publicera rapporter från genomförda aktiviteter. Styrelsen har även planer på
att utveckla bildsättningen. På hemsidan har medlemmarna kunnat annonsera de bibliodrama-
arrangemang som genomförts lokalt.

Ekonomi
Se ekonomisk rapport!

Samverkan med kyrkor och samfund
Under verksamhetsåret har Bibliodramasällskapets kontakter med Svenska kyrkans stift stärkts
genom förslag till projektsamverkan, till exempel Umeå 2014, inspirationsdag för bibliolog 2014,
Göteborg, samt introduktionsdagar för bokprojektet 2015. Styrelsen har medvetet arbetat för att
skapa ”plattformar” för bibliodramaarbetet, det vill säga en samverkan mellan stift/region,
folkhögskola och församlingar. Tanken med detta är att engagemanget för bibliodrama kan bäras
vidare inom de kyrkliga strukturerna och inte enbart är beroende av Bibliodramasällskapets egna
initiativ. Sådana ”plattformar” kan i framtiden vara Strömbäcks folkhögskola i Luleå stift, Södra
Vätterbygdens folkhögskola i Jönköping och Utbildningscentrum Lidingö i dess nya form. Kontakter
har även upparbetats med Sigtunastiftelsen. Styrelsens avsikt är att fortsätta bygga upp kontakter
med den nya Equmeniakyrkan och Katolska kyrkan för att hitta former för samverkan. På grund av att
styrelsen har haft många järn i elden har det inte under det gångna året funnits utrymme för att
bygga vidare på dessa kontakter.

Samverkan med studieförbunden Bilda och Sensus
I enlighet med avsiktsförklaringen om samverkan med studieförbunden Bilda och Sensus ska ett årligt
möte hållas mellan studieförbunden och Bibliodramasällskapet i Sverige . Den 10 april träffade Jonas
Gräslund och Birgitta Walldén studieförbundens verksamhetsutvecklare Solveig Westerbom och
Carina Öjermo i Sensus lokaler i Stockholm. Vid mötet diskuterades en rad samverkansprojekt, den
här gången med störst fokus på bokprojektet och lanseringen av boken.

A. Interreligiöst bibliodrama (Sensus)
Det första interreligiösa bibliodramat i Sverige ägde rum i Stockholm 7-8 april 2013 i samverkan med
Centrum för religionsdialog i Stockholms stift (Helene Egnell) och Sensus Stockholm (Ingrid
Burström).  Workshopen leddes av Birgitta Walldén, Uppsala, och Corinna Friedl, Malmö, på temat
Berget – En plats mellan himmel och jord. Trots stora ansträngningar att uppmuntra deltagande från
icke-kristna traditioner förblev dessa i minoritet. Workshopen bestod till slut av 12 deltagare, varav
tre från icke-kristna traditioner. I samtal och rundor uttryckte deltagarna sin uppskattning av
bibliodrama som arbetssätt och ville ha mer av interreligiös dialog med hjälp av bibliodrama.



Tre medlemmar i föreningen deltog i workshopen.

B. Bibliodrama på bibliska platser (Bilda)
Under året har förberedelser pågått för en bibliodramaresa till Israel och de palestinska områdena i
samarbete med studieförbundet Bilda. Resan äger rum 13-20 okt 2013. Ledare är Petra Falk,
resepedagog Bilda, och Anna Gradin, bibliodramapedagog. Nio personer har anmält sig till resan,
varav fyra medlemmar i föreningen.

C. Bokprojektet (Bilda och Sensus)
En stor arbetsinsats har gjorts för att planera utgivningen av en handbok för bibliodramaledare vars
syfte är att samla svenska bibliodramaledares erfarenheter av att leda bibliodrama. En projektgrupp
bestående av Frida Hellsing, Magnus Myrberg, Henrik Ydreborg och Birgitta Walldén har i samråd
med styrelsen utarbetat projektplan och synopsis. Kontrakt om utgivning har tecknats med Argument
förlag. Som författare och referensgrupp medverkar medlemmar i Bibliodramasällskapet. Bidrag till
att bekosta produktionen kommer från studieförbunden Bilda och Sensus samt andra organisa-
tioner. Sponsring av projektgruppens och referensgruppens träffar görs av Södra Vätterbygdens
folkhögskola och Sigtunastiftelsen. Utgivningen beräknas till augusti 2014, och lanseringsaktiviteter
planeras till våren och hösten 2015.

D. Bibliodrama med vandring, Umeå 2014 (Sensus Umeå)
Planering  har skett inför ett bibliodramaarrangemang på Strömbäcks folkhögskola utanför Umeå i
slutet av juni 2014. Umeå kommer att vara Europas kulturhuvudstad år 2014 och arrangemanget ses
som ett bidrag till kulturhuvudstadsåret. Avsikten är att kombinera bibliodrama med vandring.
Samplanering har skett med Strömbäcks folkhögskola, Sensus Umeå, Luleå stift samt fyra
församlingar i Umeåområdet. Med detta projekt hoppas Bibliodramasällskapet bidra till att bygga en
plattform för bibliodrama i Umeåområdet. Ansvariga för planeringen har varit Anna Gradin och
Birgitta Walldén.

E. Inspirationsdag för bibliolog, Göteborg (Sensus Göteborg)
Kontakter har tagits för att undersöka möjligheterna att inbjuda till en inspirationsdag för bibliolog i
Göteborg, okt 2014. Jonas Gräslund har haft diskussioner med Göteborgs stift och Sensus Göteborg
samt kontakt med Eva Eiderbrant, präst i reformerta kyrkan i Schweiz och utbildad bibliologledare.

F. Bibliodrama i skolan
Under året har styrelsen undersökt förutsättningarna för att lansera bibliodrama som ett arbetssätt i
den svenska skolan. Då ingen medlem har kunnat ta på sig ett ansvar för att utforma ett pilotprojekt
har denna idé tills vidare skrinlagts.

Bibliodrama under Gotlands kyrkvecka maj 2013
På uppdrag av Bibliodramasällskapet har Eva Danneholm och Magnus Myrberg genomfört ett prova-
på-seminarium med bibliodrama under Gotlands kyrkvecka 21-26 maj. Rubriken var Bibel med kropp
och knopp. Seminariet slog mycket väl ut, och Bibliodramasällskapet har fått förfrågan att delta även
under kommande års kyrkvecka, som äger rum 20-24 aug 2014.

Samverkan med Utbildningscentrum Lidingö inför höstseminariet 2013
Styrelsen har samverkat med Lotta Geisler, Utbildningscentrum Lidingö, inför planeringen av
höstseminariet 21-23 nov 2013 på Utbildningscentrum Lidingö. Under 2013 har arbetet med
översättningen av Bibliodrama som process Del 2 fortsatts av översättarna Rune Larsson och Lotta
Geisler. Release av hela boken kommer att ske vid symposiet den 21 nov. Två av de medverkande
författarna, Andrea och Heinz-Hermann Brandhorst, kommer att medverka vid symposiet och
workshopen på temat Samhällskroppen. Internationell medverkan medför extra kostnader, och



därför har styrelsen föreslagit att föreningen bidrar med 2.000 kr till kostnaderna för resa och
uppehälle för de medverkande gästerna. Detta bidrar till att hålla nere deltagaravgifterna.

EBN:s kongress i Tjeckien, 5-8 sept 2013
Genom nyhetsbrev, hemsida  och andra kontakter har styrelsen uppmuntrat till svenskt deltagande i
Europeiska Bibliodramanätverkets kongress i Šlapanice, Tjeckien med temat Orbis Pictus: Och Gud
såg att det var gott. Lotta Geisler ledde en workshop tillsammans med Magdalena Bodlaková
O’Brien, tjeckiska som är bosatt i Sverige. Ytterligare två medlemmar i föreningen deltog i
kongressen, som blev ett mindre arrangemang än förra årets kongress i Hannover.

Planering av EBNs kongress 2014
I juni tog styrelsen beslutet att dra sig ur planeringen av EBNs kongress på Åland, 3-7 sept  2014, som
var tänkt som ett gemensamt arrangemang med Finska Biblodramasällskapet. Planeringen kommer
nu att genomföras enbart från Finlands sida. Styrelsen kommer att stödja planeringen på det sätt
som Finska Bibliodramasällskapet önskar.

Deltagande i bibliodramaledarutbildningar
Sju av föreningens medlemmar har deltagit i vidareutbildningen för bibliodramaledare 2012-2013
och tre medlemmar deltar i grundkursen 2012-2014, båda kurserna med Lotta Geisler och Lars-
Gunnar Skogar som uppskattade utbildningsledare.

Utveckla pedagogik och plattformar för utbyte och samverkan mellan medlemmar
Genom sitt mångsidiga arbete under verksamhetsåret har styrelsen skapat olika plattformar för
utbyte och samverkan mellan medlemmar. Medlemmarnas bidrag på hemsidan med personliga
reflektioner och artiklar är en sådan kontinuerligt pågående process. 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. De sju medlemmar som deltog i vidareutbild-
ningen 2012-2013 har haft möjlighet att samverka för att främja bibliodrama genom den praktik som
ingick i utbildningen. Som ett resultat av några deltagares erfarenhet av studiecirkel online har
Bibliodramasällskapets medlemmar uppmuntrats att använda denna modell för gemensamt lärande.

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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