
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FRÅN STYRELSEN FÖR BIBLIODRAMASÄLLSKAPET I SVERIGE 2015-2016 

 

Bibliodramasällskapet i Sverige har ett brutet verksamhetsår och verksamhetsberättelsen gäller för 

perioden 2015-09-01‒2016-08-31. 

Medlemsrekrytering och medlemsvård 

Vid verksamhetsårets slut hade Bibliodramasällskapet i Sverige 48 betalande 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 fyra ordinarie ledamöter och två ersättare då en ordinarie post 

varit vakant. Ordförande har varit Helene Isborn och kassör Ctefan Brochmann, som båda var för sig 

har tecknat föreningens firma. Styrelsens AU har bestått av Helene Isborn, Ctefan Brochmann och 

Lotta Geisler. Övriga ledamöter har varit Ragnhild Engberg (ersättare) och Per-Olof Sveder Renklint 

(ersättare).  

Styrelsen riktar ett stort tack till Birigitta Walldén för hennes helhjärtade arbete som medlems-och 

bokföringssansvarig under verksamhetsåret. 

 

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. Under verksamhetsåret har fyra protokollförda 

sammanträden ägt rum: skypesammanträden sept och dec  2015, sammanträden jan 2016 

Stockholm och maj 2016 Järfälla-Stockholm.  Styrelsen har fattat beslut via mail enligt 7 per-

capsulam-protokoll. AU har haft 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 åtgärder. 

 

Seminarium och bibliodramaworkshop i november 2015 på Bromma folkhögskola 

Tyvärr fick seminariet och workshopen i november ställas in på grund av för få deltagare. 

Workshopen ”Bibliodrama och Feldenkraismetoden” genomfördes dock i Falun med 5 deltagare  

den 13-14 maj 2016 med Susanne Dahlgren och Helene Isborn som ledare. 

 

Årsmöte 2015  

Bibliodramasällskapets femte årsmöte hölls den 19 november 2015 på Bromma folkhögskola med 10 

närvarande medlemmar. Årsmötet föregicks av en bibliodramatisk övning med texten i stadgarna för 

Bibliodramasällskapet i Sverige. Efter årsmötet ledde Eva Danneholm en Bibliolog. 

 

Verksamhetsplan 2015-2016 

Årsmötet godkände en verksamhetsplan i punktform som styrelsen berört vid sina sammanträden.  

Styrelsen kan med tillfredsställelse konstatera att den med sitt eget arbete och med stor hjälp av 

engagerade medlemmar har genomfört eller kunnat beröra fler punkter i verksamhetsplanen. 

 

Information till medlemmarna 

Eva Danneholm har varit redaktör för nyhetsbreven. Alla utskick till medlemmarna har gjorts via mail. 

Under verksamhetsåret har fem nyhetsbrev skickats ut sept, nov 2015, mars, maj och augusti 2016. 

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.  

Eva Bergström och Birgitta Walldén har varit hemsidesansvariga. Styrelsen framför sitt tack för det 

stora arbete det medförde att byta domän för hemsidan under våren. 

 

Ekonomi 

Se ekonomisk rapport! 

 

Byte av bokföringsprogram  

Styrelsen beslutade, efter av Birgitta Walldén inkommet underlag, att inköpa bokföringsprogrammet 

Visma Förening - som bättre är anpassat till föreningens behov och uppdrog åt Birgitta Walldén att 

göra detta. 

 

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 stifts katolska stift utan 

låter dessa få mogna fram. 

 

Samverkan med studieförbunden Bilda och Sensus 

Det årliga samverkansmötet med studieförbunden Bilda och Sensus  har inte genomförts.  

Viljeinriktningen från Bibliodramasällskapet i Sverige och studieförbunden Bilda och Sensus  

är fortsatt samverkan.  

 

Följande samverkansprojekt har avslutats eller är under planering: 

 

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

Den sista av fem lanseringsdagar för Handbok i bibliodrama. När ord möter liv genomfördes i 

i Svenska kyrkan, Falun (sept 2015) i samverkan med Sensus.   

 

B. Svenska kyrkans ungas läger Andetag i Linköping - nationellt läger för barn- och unga 

Marian Jensen ledde ett  bibliodrama över en dag på Svenska kyrkans ungas läger  ”Andetag” 

i Linköping 30/6 – 3/7 2016. Gruppen bestod under förmiddagen av 4 deltagare i åldern 10-

13 år och 2 ledare. Under eftermiddagen utökades gruppen, så det totala deltagandet blev 

14 personer. 

C. Bibliodrama på nätet 2015 och 2016 

1. Julbibliodrama nov/dec 2015 

En studiecirkel har genomförts i samarbete med Studieförbundet Bilda: Låt dig beröras av 

julens budskap mitt i en kaotisk värld! Nytt för denna gång var att knyta an till den aktuella 

situationen som Sverige befann sig i med många flyktingar som kom och låta sig utmanas av 

texterna. Vidare fanns en tanke om att låta hälsa bli en naturlig del i processen- att komma 

ut och vandra och få frisk luft. Önskan fanns också att utveckla reflektionen med Skype- 

samtal för möjlighet till mer interaktion. Studiecirkeln varade v. 48-50 med fem deltagare 

och Anna Gradin som deltagare och cirkelledare. Inbjudan gick ut till bibliodramasällskapets 

medlemmar.  

 



2. "Individuell och personlig andlig vägledning i grupp med bibliodrama”  -en studiecirkel 

En handplockad grupp, med fyra deltagare inklusive ledare genomförde v.8-v.19, 2016 ett 

bibliodrama i ett vilsamt tempo, med början i fastan och genom uppståndelsen.  

Utvärderingarna visar att det är möjligt att tänka andlig vägledning om bibliodrama i denna 

form, där vardagslivet lever tillsammans med texterna under en längre tid.  

Fördjupningen underlättas med en liten sammanhållen grupp med vana och nyfikna 

bibliodramautövare. 

Studiecirkeln leddes av Anna Gradin som ledare i samarbete med Studieförbundet Bilda. 

 

D. Genomförande av bibliologledarutbildning ht 2015 

Under verksamhetsåret genomfördes grundutbildning för bibliologledare med Eva 

Eiderbrandt som utbildare och Birgitta Walldén som projektkoordinator. Utbildningen gavs 

vid två tillfällen under hösten 2015: på Södra Vätterbygdens folkhögskola 28 sept – 1 okt och 

Bromma folkhögskola 8 – 11 okt med åtta deltagare i varje kurs. Den huvudsakliga 

målgruppen för bibliologutbildningen var deltagarna i introduktionsdagarna 2014. Full 

kostnadstäckning hade kommit in genom bidrag från Svenska kyrkans kyrkokansli, 

Stockholms, Linköpings och Göteborgs stift samt Equmeniakyrkan. Samverkan har skett med 

studieförbunden Sensus och Bilda, de lokala arrangörerna och bidragsgivarna. 

Grundkurs Bibliodrama 2016-2018  

Grundkursen har fått ställas in på grund av för få deltagare. 

 

EBN:s kongress i Cluj , Rumänien, aug 2016 

Temat för kongressen var Salt för jorden och ljus för världen (Matteus 5:13-16). Vid kongressen 

deltog ett femtiotal deltagare varav 3 från Sverige. 2017 års kongress hålls i Belgien. Under året har 

medlemmar medverkat med artiklar i den tyska tidskriften Textraum. 

 

Samverkan med Bromma folkhögskola inför höstseminariet 2016 

Planeringen av bibliodramasymposium och -workshop på Bromma folkhögskola 2016 pågick under 

våren. Vid styrelsens sammanträde i maj togs beslutet att endast inbjuda till en dags workshop med 

en parallellt liggande coachingdag för de som deltagit i grundutbildning bibliolog. Lotta Geisler 

ansvarade för planeringen av coachingdag i samråd med Eva Eiderbrant.   

Dagen avslutas med ett Cafe-samtal mellan bibliolog och bibliodrama. Eva Danneholm ledde 

samtalet bibliodramatiskt  

Arrangemanget görs i samverkan mellan Bromma folkhögskola, Bilda 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. 

2016-10-17 

Styrelsen för Bibliodramasällskapet i Sverige 


