
 
 

MEDLEMSBREV  NR 30 MARS 2019 

Bäste medlem i Föreningen Jakobsbergs Folkhögskola! 

  

MEDLEMSAVGIFT FÖR 2019 

I medlemsbrevet som sändes ut i december 2018 fanns anvisningar för inbetalning av 
medlemsavgiften för 2019. Har du missat att betala in medlemsavgiften hoppas vi att 
du gör det nu och senast 8 april! Enskild medlem 100 kr. Organisation 200 kr. Vi har 
sedan förra året bytt bank så nytt bankgirokonto är 643-9368. Det går också bra att 
swisha avgiften till 123 295 60 27. Ange vad överföringen avser, t.ex. ”medlemsavgift” 
(gäller både vid betalning till bankgiro eller om du väljer swish). 

För oss är det viktigt att du vill fortsätta att vara med oss och driva Jakobsbergs 
Folkhögskola och utveckla skolan till ett kultur- och bildningscentrum! 

Som medlem har du möjlighet att äta lunch på skolan för 70 kr, fritt delta på 
kvällsföreläsningar, jubileumsfirandet,  Göran Palm-seminariet den 27 april samt hyra 
lokaler till nedsatt pris för möten, studiecirklar och konferenser. 

Vi vill öka antalet föreningsmedlemmar. Ta därför gärna med intresserade vänner till 
våra öppna arrangemang för att visa fördelarna med ett medlemskap hos oss. 

  

AKTUELLA FRÅGOR 

Jakobsbergs folkhögskola fyller 2019 100 år! Se alla aktiviteter i rutan nedan. 

Ni som passerat skolan har kanske lagt märke till att vi gör parken jubileumsfin genom 
att ta bort sly och gallra träd. Vi har börjat med etapp ett kring damm och längs 
Viksjöleden. Därefter inväntar vi besked från länsstyrelsen för att hamla allén. Arbetet  
leds av kommunens  skogsförvaltare Erik Håff. 

Vårterminen har börjat bra och inspirerande. Om fulltecknade kurser och 
bildningstörstande deltagare kommer vi att prata mer om på årsmötet. I köket har nya 
kocken Hans Sandström gjort succé. Glöm inte bort att du som föreningsmedlem är 
välkommen hit på lunch. 70 kronor kostar den, men levererar du din första  mejladress 
till oss bjuder vi på lunchen.  

 

 



ÅRSMÖTE OCH FÖRELÄSNING  

Måndagen 8 april 17:30  

Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar, kommer nya stadgar för föreningen 
Jakobsbergs Folkhögskola att behandlas. Den som önskar handlingarna innan mötet 
kan få dem per e-post eller hämta dem på folkhögskolans hemsida. Se närmare 
upplysningar på bifogad kallelse och föredragningslista. 

 

Kl. 18.30 Föreläsning om Svenska Hem och Fröken Frimans krig 

TV-serien "Fröken Frimans Krig" slog alla publikrekord. Mindre känt är att den byggde 
på riktiga händelser i början av förra seklet. 

Verklighetens fröken Friman hette Anna Whitlock. Under hennes ledning startade en 
handfull kvinnor mot alla odds en egen kooperativ affär, Svenska Hem, mitt i 
Stockholm. Det var en protest mot dyr och dålig mat. Men det var också ett sätt att ge 
kvinnor självförtroende och makt i en tid då de varken hade egna pengar eller rösträtt.  

Journalisterna Monika Björk och Eva Kaijser skrev boken som TV-serien byggde 
på. Hör dem berätta om Anna Whitlock och hennes vänner, om butikerna, rösträtten 
och de svenska kvinnornas kamp för jämlikhet.  

 

GÖRAN PALM-SEMINARIUM  

Lördag 27 april 12:00 - 16:00 

Årets tema kretsar kring BERÄTTANDET där Göran Palms författarskap och hans 
versepos ”Vintersagan Sverige” kopplas ihop med berättandet och Palms skapelse 
Föreningen Liv i Sverige, som vill stimulera människor att skriva om sina liv och sina 
erfarenheter. 

Föreläsare: 

— Idéhistorikern, fil.dr. Per Sundgren om Göran Palms kultur- och 
människosyn 

— Författaren och muntliga berättaren Pelle Olsson. 
— Nattarbetaren och lokföraren Linnea Garli, som just deltagit i en antologi 

”När andra sover”, utgiven genom Föreningen Liv i Sverige. Dessutom 
kursdeltagare på JF Skrivarkurs på distans. 

— Författaren Susanna Alakoski (årets Göran Palmstipendiat) om Göran Palm 
som sverigeskildrare. 

— Författaren och litteraturkritikern Mathias Rosenlund, Helsingfors,  om 
Susanna Alakoski och Göran Palm. 

 

 

 

 



JF-DAGEN  

Fredag 17 maj 10:00 – 13:00 

kl. 10 - 12 JF-dagen för deltagare och besökare. Loppmarknad, fika, löptävling och 
firande av IDAHOT-dagen. 

kl. 12-13 Musikalisk överraskning 

kl. 12.30 – 15.00 Jubileumsseminarium nr 3 (se nedan) 

 

 

JAKOBSBERGS FOLKHÖGSKOLA 100 ÅR 

I år fyller Jakobsbergs folkhögskola 100 år och det ska vi fira på olika sätt. Vi kommer 
genomföra seminarier, föreläsningar och en stor fest 16 oktober och ni medlemmar är 
våra viktigaste gäster och deltagare! 

JF 100 år! - så fortsätter folkhögskolan vara relevant i 100 år till – 
tre seminarier om framtiden 
 

Seminarium nr 1 onsdag 20 mars 15:30 – 17:30  

Det första seminariet kring folkbildningen och folkhögskolans framtid. Medverkande: 
representanter från Katalys, Järfälla hembygdsförening, Arena, Tillitsverket, RFSU, 
Coompanion och Socialdemokraterna. 

 
Seminarium nr 2  onsdag 3 april 15:30 – 17:30  

Det andra seminariet kring folkbildningen och folkhögskolans framtid  

Medverkande: representanter från PRO, Företagarna Järfälla, Kurage, Make Equal, 
Cirkus Cirkör och Vänsterpartiet i Järfälla. 

 
Seminarium nr 3 fredagen den 17 maj kl. 12.30-15.00 

Det tredje seminariet kring folkbildningen och folkhögskolans framtid. Medverkande: 
Gerhard Holmgren, RIO; Ola Segnestam-Larsson, Ersta Sköndal Bräcke högskola; 
Maria Graner, generalsekreterare Folkbildningsrådet; med flera. 

 
100-årsfest! 

Onsdag  16 oktober 10:30 – 16:30  

Mat, musik och minnen! En stor fest arrangeras onsdagen den 16 oktober. Då blir det 
också boksläpp av en omfattande skrift om skolans historia och framtid. Deadline för 
skolans nya mål- och visionsdokument. 



HEMSIDAN 

Gå in på hemsidan http://www.jakobsbergsfolkhogskola.se/ Där får du information om 
det mesta, om föreläsningar och möten. Har du synpunkter eller saknar något hör av 
dig till Bengt Jönsson,  bengt.jonsson@jakobsbergsfolkhogskola.se 

 

 

Många hälsningar 

 

Göran Hillman, ordförande                     Ola Larsson, rektor 
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