
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FRÅN STYRELSEN FÖR BIBLIODRAMASÄLLSKAPET I SVERIGE 
2017-2018 

Bibliodramasällskapet i Sverige har ett brutet verksamhetsår och verksamhetsberättelsen 
gäller för perioden 2017-09-01‒2018-08-31. 

Medlemsrekrytering och medlemsvård 
Vid verksamhetsårets slut hade Bibliodramasällskapet i Sverige 44 betalande medlemmar. 
Ytterligare 11 hade inte betalat men får resten av 2018 på sig.  7 medlemmar har under 
verksamhetsåret valt att avsluta sitt medlemskap. 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 Olle Hilariusson, som båda var för sig har tecknat 
föreningens firma. Styrelsens AU har bestått av Helene Isborn, Olle Hilariusson och Lotta 
Geisler. Övriga ledamöter har varit Eva Bergström, Ctefan Brochmann, Henrik 
Ydreborg(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. Under verksamhetsåret har sex 
protokollförda sammanträden ägt rum: sammanträden sep och nov 2017 i Stockholm, 
skypesammanträden  i okt  2017,  jan, april och maj 2018.  Styrelsen har fattat beslut via 
mail enligt 2 per-capsulam-protokoll. AU har haft överläggningar via mail, telefon och 
Skype.  Målsättningen har varit att hålla alla styrelsemedlemmar informerade om 
styrelsens angelägenheter och ha största möjliga stöd i styrelsen för beslut och åtgärder. 

Symposium, workshop och årsmöte 2017  
Symposiets inbjudna gäster var Gilija och Henrikas Zukauskas, båda missionärer i 
Baptistunionen i Litauen. Som missionärer i sitt eget land vill de skapa utrymme för samtal 
och dialog med människor från olika grupper i samhället, med olika erfarenheter och från 
olika ämnesområden – teologi, filosofi och konst. 
I sitt seminarium kombinerade de teori och praktik. De tog upp metodfrågor, ställde 
kritiska frågor, berörde hur konsten kan skapa relationer mellan individ och samhälle och 
försökte se vägar framåt.  
Per-Olof Sveder var moderator.  
Workshopen leddes av Gerdine Willemsen Zuideima och Åke Jonsson i samverkan med 
Rotebrokyrkan och studieförbundet Bilda.  Temat för workshopen var Lukasevangeliet 
1:76-79 
Bibliodramasällskapets sjunde årsmöte hölls den 13 november 2017 i Rotebrokyrkan med 17 
närvarande medlemmar. 

Verksamhetsplan 2017-2018 
Årsmötet godkände en verksamhetsplan i punktform. Styrelsen kan 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 
Alla utskick till medlemmarna har gjorts via mail. Under verksamhetsåret har 6 nyhetsbrev 
skickats ut (i okt,och nov 2017 samt i feb, mars, april och maj 2018). Eva Danneholm har 
varit redaktör för nyhetsbreven. Syftet med nyhetsbreven är dels att informera om 
pågående bibliodramaaktiviteter, dels att stimulera och samordna medlemmarnas 
engagemang för att främja bibliodrama och bibliolog i Sverige. Dessutom har några korta 
aktuella meddelanden skickats.  



Bibliodramasällskapets hemsida vänder sig till medlemmar och alla som är intresserade av 
att få information om bibliodrama i form av nyheter, artiklar, rapporter, kontakter m.m.  
Eva Bergström har varit hemsidesredaktör. 

Ekonomi 
Se ekonomisk rapport! 

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.                                Samverkan har också skett via Skype och Facebook.   

Samverkan med kyrkor och samfund 
Styrelsen har som målsättning att bygga plattformar där Bibliodramasällskapet kan 
samverkan med olika kyrkor och samfund.  Under verksamhetsåret har styrelsen inte 
påbörjat några större projekt men gläds över den bibliodramaverksamhet som finns och 
drivs av medlemmarna i våra kyrkor och samfund.  
 
Samverkan med studieförbunden Bilda och Sensus 
Det årliga samverkansmötet med studieförbunden Bilda och Sensus genomfördes i mycket 
positiv anda 2018-04-06  
Planeringen av bibliodramasymposium och- workshop 2018 pågick under våren. Och sker i 
samverkan mellan Bilda, Bibliodramasällskapet i Sverige tillsammans och 
Ekensbergskyrkan, Solna. 

Julbibliodrama nov 2017 - jan 2018 

En studiecirkel har genomförts i samarbete med Studieförbundet Bilda.  Studiecirkeln 
genomfördes via telefon, e-post och Skype och hade 6 deltagare med Anna Gradin som 
deltagande cirkelledare.   Temat var ”Låt dig beröras av julens budskap! Hur knyter julens 

budskap an till det samhälle vi lever i?”  Inbjudan gick ut till bibliodramasällskapets 

medlemmar. 

Grundkurs Bibliodrama 2017-2019  
Bibliodramainstitutets Grundkurs Bibliodrama pågår med 7 deltagare.  

EBN:s kongress i Batschuns, Österrike 2018 
Den 14:e Europeiska Bibliodramakonferensen anordnandes av Österrike och Schweiz 
tillsammans i septembet 2018 och var förlagd till Batschuns i Österrike. Temat för 
konferensen var The Soilsof our hope.  Vid konferensen deltog ett sextiotal deltagare från 
11 nationer varav 6 från Sverige.  Lars-Gunnar Skogar ledde en workshop tillsammans med 
Beata Chrudzimska från Polen 
2019 års kongress hålls i Skottland.  

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

2018-10-17 
Styrelsen för Bibliodramasällskapet i Sverige


