
 

 

MEDLEMSBREV NR 24, MARS 2017  

 

Bäste medlem i Föreningen Jakobsbergs Folkhögskola!  

 

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTET TISDAGEN DEN 18 APRIL KL. 17.00  

Tisdagen den 18 april kl. 17.00 äger årsmötet rum som ska behandla verksamheten 2016, 

förrätta val och annat som hör årsmötet till. Den som önskar handlingarna innan mötet kan 

få dem per post eller hämta dem på folkhögskolans hemsida. Se närmare upplysningar på 

bifogade kallelse och föredragningslista.  

 

Vi inleder kl. 17.00 med lite mingel och ” tjuvtittar” på Göran Palmrummet som kommer att 

invigas några dagar senare. (se nedan) 

17.30  börjar årsmötesförhandlingarna. 

 

Direkt efter årsmötet kl. 18.30 följer en föreläsning av Elisabeth Åsbrink som berättar 

om sin mycket uppmärksammade bok ”1947”. Den blev i höstas Augustprisnominerad.  

 

”När börjar vår tid? Vårt nu? 1947 är allt i rörelse. Allt kan fortfarande bli annorlunda. 

Den 10 februari tecknas fredsfördraget i Paris. Det andra världskriget är härmed slut. 

Samtidigt arbetar Europas fascister och nazister målmedvetet med att samla sig igen efter 

det stora nederlaget. Av till synes disparata händelser har Elisabeth Åsbrink skrivit fram en 

berättelse om en värld som på gott och ont börjar ta form, där idéer om demokrati och 

medbestämmande föds och dör i samma stund, där en gammal ordning faller och en ny tar 

vid.” 
 

INVIGNING AV GÖRAN PALMRUMMET och SEMINARIUM KRING GÖRAN 

PALMS FÖRFATTARSKAP 

Lördagen den 22 april 12.30  invigs Göran Palmrummet intill biblioteket i Herrgården. 

Rummet har alla Göran Palms egna böcker från 1961 till 2016, delar av hans egen 

bibliotekssamling, tidningsklipp och recensioner kring författarskapet, skrifter utgivna av 

Göran Palms skapelse Föreningen Liv i Sverige och annat material. 
 



Kl. 13.00 Seminarium kring olika delar av hans författarskap under medverkan av Pierre 

Schori, Åsa Linderborg och Po Tidholm. 

 

Årets seminarietema är Jämlikheten: Tredje världen – Stad och land – Klass. 

Eftermiddagen avslutas med samtal över en macka med dryck. 

Varje år arrangeras i fortsättningen ett nytt seminarium och dessutom från och med nästa år 

utdelning av ett stipendium för insatser i Göran Palms anda. 

Seminariet stöds ekonomiskt av Svenska Akademien.  

 

DATUM ATT HÅLLA REDA PÅ 

 

Fredagen den 19 maj JF-DAGEN med öppet hus, utställningar, presentation av 

verksamheten, barnaktiviter, fika mm. kl. 15-18. 

 

Måndagen den 2 oktober kl. 17.30 FÖRENINGSMÖTE med efterföljande föreläsning, 

som i skrivande stund ännu inte är klar. 

 

SOMMARKURSER 2017 

Följande sommarkurser arrangeras 12-16 juni: 

 Upplev Stockholms natur – utomhusmatlagning och paddling  

 Skrivkurs i dramatik och improvisationsövningar 

 Kreativt skrivande med mindfulness och coachning 

 Teckning, måleri och skulptur 

Mer info finns på hemsidan: 

http://www.jakobsbergsfolkhogskola.se/sv/vara-kurser/ovriga-kurser.aspx 

 

MEDLEMSAVGIFT 2017  

Med detta medlemsbrev medföljer inbetalningskort för medlemsavgiften för 2017 om vi ännu 

inte har fått din inbetalning. Enskild medlem: 100 kr till plusgirokonto 7 17 51 – 2. 

Organisation: 200 kr. Vi hoppas att du vill fortsätta att vara med oss och driva Jakobsbergs 

Folkhögskola och utveckla skolan till ett kultur- och bildningscentrum!  
 

Många hälsningar,  

 

Göran Hillman, ordförande  Ola Larsson, rektor  

 

Besök hemsidan: www.jakobsbergsfolkhogskola.se eller kontakta oss:  

Ola Larsson, rektor: tel. 08-120 28 182, e-post ola.larsson@jakobsbergsfolkhogskola.se. 

Jakobsbergs Folkhögskola, Folkhögskolevägen 1, 177 40 Järfälla  

http://www.jakobsbergsfolkhogskola.se/sv/vara-kurser/ovriga-kurser.aspx


Göran Hillman, ordförande: tel. 08-580 347 21, 070-491 71 70, e-post 

goran.hillman@swipnet.se Skogsvägen 22, 177 40 Järfälla  

Kjell Johansson, vice ordförande: tel. 070-593 21 36, e-post kvalitetspartner@telia. 


