
 
 

 
MEDLEMSBREV NR 25, SEPTEMBER 
2017  
 
Bäste medlem i Föreningen Jakobsbergs Folkhögskola!  

 

 

VÄLKOMMEN TILL FÖRENINGSMÖTET  

Måndagen den 2 oktober kl. 17.30 i Höga salen 

 

Vi berättar om aktuella frågor, vad som hänt sedan sist. Därefter presenteras 

JOURNALISTKURSEN – nuläge och framtid. Hur ska kursen se ut när 

medielandskapet förändras, papperstidningen minskar, IT-baserade medier tar över 

och arbetsmarknaden för journalister är allt osäkrare. 

 

Direkt efter föreningsmötet Kl. 18.30 föreläser författaren OLA LARSMO om sin 

senaste roman ”Swede Hollow” som också kommer som teaterpjäs på Dramaten senare 

i höst. Ola Larsmo är också en av våra mest betydelsefulla opinionsbildare som kritiker, 

debattör och fram till i våras ordförande i Svenska Pen. Romanen, som fick lysande 

kritik, beskriver svenska emigranter i Swede Hollow i Minnesota – de som aldrig 

lyckades i sitt nya hemland, de som inte omfattades av hjältesagan om framgångarna i 

det nya hemlandet. De kom urfattiga och förblev så, illa sedda av ”vita” amerikaner. 

 

Ny personal och ny styrelseledamot 

Skolans ekonom Jan Berglund lämnade sin tjänst som ekonom med pension i somras 

efter 11 år.  Hans efterträdare är Kristina Sjöström. På Allmän kurs arbetar sedan i 

somras också naturvetarna Lena Eliasson och Fredrik Carlsson. De hälsas alla 

välkomna! 

 

Vesna Prekopic är nya styrelseledamot sedan årsmötet. Hon är frilansjournalist, bl.a. 

som ledarskribent på Dagens Arena. Hon har en bred erfarenhet som rektor, 



kommunalutvecklingsledare mm. Hon efterträder AnnKatrin Westerlund som efter 

nära två decennier valt att lämna styrelsen. Under tio år var hon vice ordförande i 

styrelsen. 

Vi tackar AnnKatrin för viktiga insatser för skolan och hälsar Vesna välkommen i 

arbetet. 

 

Tjia Torpe, styrelseledamot i JF har blivit invald i styrelsen för RIO – 

Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, vår huvudorganisation som bevakar och 

hanterar rörelsefolkhögskolornas intressen. 

 
Fler föreläsningar under hösten 
 
23 oktober talar EXPO om högerpopulism.  

27 november talar Alexandra Sundqvist, kulturjournalist, om sin biografi om Barbro 

Hörberg, Med ögon känsliga för grönt.  

 
Följ vad som händer på Jakobsbergs folkhögskola på hemsidan! 
 
http://www.jakobsbergsfolkhogskola.se/sv/vara-kurser/ovriga-kurser.aspx 
 
 

 

 

 

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  

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. 

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

