
 

 

 

Medlemsbrev nr 29, december 2018 
Bäste medlem i Föreningen Jakobsbergs Folkhögskola! 

Medlemsavgift för 2019 

Vi hoppas att du/föreningen vill vara kvar som medlem och fortsätta utveckla 
skolan till ett kultur-, demokrati- och bildningscentrum. 

Medlemsavgiften för 2019 är för enskild medlem: 100 kr och 
för organisation: 200 kr. Beloppet betalas in på konto 643-9368 .  
Det går också bra att Swisha till 123 320 1746 (var vänlig ange ditt namn samt 
”2019” som text i betalningen). 

Som medlem har du möjlighet att äta lunch på skolan, delta på 
kvällsföreläsningar, på JF-dagen den 17 maj, Göran Palmseminariet den 27 
april,  
vara med vid andra arrangemang samt hyra våra lokaler till nedsatt pris för 
möten, studiecirklar och konferenser. 

Jakobsbergs folkhögskola 100 år! 

1919 startade Jakobsbergs folkhögskola sin verksamhet. Nu ska vi fira de 
hundra år som varit och se fram mot de kommande hundra! 

2019 kommer att präglas av detta jubileum. En stor fest 
arrangeras onsdagen den 16 oktober. Då blir det också boksläpp av en 
omfattande skrift om  
skolans historia och framtid. 

I vår kommer det att arrangeras två seminarier kring folkbildningens och 
folkhögskolans framtid och utmaningar:  
Vad ska vi ha Jakobsbergs Folkhögskola till i framtiden? 

Onsdagarna 20 mars och 3 april kl. 15.30 hålls seminarierna som alla ni 
förenings- och organisationsmedlemmar är inbjudna till.  
Även andra organisationer som skolan anser sig stå nära och vill inspireras av 
är inbjudna. 

Årsmötet måndagen den 8 april 

Härmed kallas ni också till årsmötet, som förutom sedvanliga 
årsmötesförhandlingar, kommer att behandla nya stadgar för föreningen 
Jakobsbergs Folkhögskola.  
Kallelse med föredragningslista kommer att utsändas i mars månad. 

Göran palmseminariet lördag 27 april kl. 12-16 

Årets Göran Palmseminarium äger rum lördagen den 27 april. Temat är 
”Berättandet” med deltagande av bl.a. Susanna Alakoski, idéhistorikern Per 
Sundgren, Föreningen Liv i Sverige. Dessutom utdelandet av Göran 
Palmstipendiet.  



 

 

 

Det kompletta programmet sänds ut i mars och finns på folkhögskolans 
hemsida i början av året. 

JF- dagen blir det den 17 maj. Mer information kommer senare. 

Vårens föreläsningar 
Vårens föreläsningar är i skrivande stund inte helt klara. Programmet läggs ut 
på folkhögskolans hemsida direkt efter nyår. 

Före och efter nyår 

Skolan har haft en bra höst. Kärnverksamheten, de långa närkurserna, har fått 
bra utvärderingar tack vare fantastiska kursdeltagare och personal. 

På Britas café och kvällsföreläsningarna har demokratin varit i fokus under 
hösten. 

Till jul går det första årets ”barnskötare” ut från ”Allmän kurs – svenska som 
andraspråk med inriktning arbete med barn”.  
Två dagar i veckan har de under höstterminen varit på arbetsplatslärande.  

Till våren startar distanskurserna ”Skriv – skönlitterärt projekt” och ”Skriv – 
facklitterärt projekt”. Seniorkurserna ”Klassisk bildning” och 
 ”Seniorkurs - konstkurs i teckning och måleri” startar också i vår. 

Hemsidan 
Gå gärna in på vår hemsida http://www.jakobsbergsfolkhogskola.se/ Där får 
du information om det mesta, om föreläsningar och möten.  
Där kan du också klicka vidare på våra sociala medier.   
Har du synpunkter eller saknar något hör av dig till Bengt 
Jönsson, bengt.jonsson@jakobsbergsfolkhogskola.se 

Vi vill också passa på att önska er En God Jul och Ett Gott Nytt År! 

Göran Hillman, ordförande                Ola Larsson, rektor 

Har du e-post? I så fall vill vi gärna ha den för att kunna förbilliga våra 
utskick och kanske komma med påminnelser om olika arrangemang.  
Meddela den i så fall till info@jakobsbergsfolkhogskola.se 

Besök gärna vår hemsida: www.jakobsbergsfolkhogskola.se 

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

Göran Hillman, ordförande: tel. 08-580 347 21, 070-491 71 70,  
e-post hillman.goran@gmail.com Skogsvägen 22, 177 40 Järfälla 

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