MEDLEMSBREV NR 28, SEPTEMBER 2018
Bäste medlem i Föreningen Jakobsbergs Folkhögskola!
VÄLKOMMEN TILL FÖRENINGSMÖTET
Måndagen den 1 oktober kl. 17.30, samling Röda Längan,
Vi inviger den ”nya” RÖDA LÄNGAN, som under sommaren genomgått en rejäl
upprustning invändigt. Ny färgsättning och ommålning, nya golv, allmän uppfräschning som tagits fram av arkitekten Kerstin Skeppstedt. Efter nästan 40 år
försvinner 1970-talslooken. Hur blev det? Kom och se!
Vi informerar också om aktuella frågor, berättar om jubileumsåret 2019 då skolan
fyller 100 år!
Kl. 18.30 blir det i Höga salen en högintressant föreläsning då Stefan Jonsson,
professor och kritiker i Dagens Nyheter berättar om sin bok om SVEN LINDQVIST –
”Sanningskonst, samtal om ett författarskap” som kom ut i våras. Lindqvist är en av
våra viktigaste författare alltsedan debuten på 1950-talet: inträngande analyser av
Kina och Latinamerika, böcker om gräv där du står, om rasismen, förintelsen och om
bombernas århundrande. Men också titlar som ”En älskares dagbok”, ”Bänkpress” och
”Livstidsmänniskan”.
Ny personal
Skolans kock Senarath Weerarathna lämnade sin tjänst som kock för pension i somras
efter 17 år. Hans efterträdare är Gunilla Sikehag Smedberg som hälsas välkommen.
JF 100 ÅR!
Hela 2019 kommer att präglas av Jakobsbergs folkhögskolas 100-årsjubileum:
seminarier om folkhögskolans framtid och folkbildningens utmaningar, en ny bok om
skolans spännande historia, om personligheter och inriktningar och om framtiden.
Under hösten 2019 blir det också en jubileumsfest. Datum släpps på föreningsmötet.
Missa inte.

FÖRELÄSNINGAR UNDER HÖSTEN
Redan den 25 augusti ägde den första kvällsföreläsningen rum kring den
landsomfattande demokrati-kampanj som folkbildningen bedriver, #vimåsteprata.
Kvällens tema var hur vi får ett jämlikt demokratiskt samhälle. Medverkade gjorde
Vesna Prekopic och Tjia Torpe från styrelsen samt Ibn Rushd förbundsrektor Omar
Mustafa. Vesna talade om skolan, Tjia om kulturen och Omar om samhälle och
integration.
Den 19 november fortsätter vi vår demokratisatsning med en middagsbjudning
kl 17.30 och en föreläsning kl 18.30.
Kristina Wiksell från Make Equal kommer och berättar om hur man kan konkret kan
arbeta för ett mer jämlikt och demokratiskt samhälle. Innan föreläsningen är du via
föranmälan välkommen att dela en middag och ett demokratisamtal tillsammans med
någon du inte känner. Anmälan görs via länken nedan. ”Demokratimiddag på
Jakobsbergs folkhögskola”. Middagen är gratis men anmälan görs via denna länk och
är bindande: https://goo.gl/forms/CNfDFfWD1xmd1TUx2
Måndag 1 oktober föreläser Stefan Jonsson om Sven Lindqvist (se ovan).
Alla föreläsningar börjar kl. 18.30.
MEDLEMSAVGIFT 2018
Fortfarande finns en del medlemmar som inte betalat medlemsavgiften för innevarande år. Genom byte av bank gick aviseringen ut först i samband med kallelsen till
årsmötet i mars, vilket kan ha gjort att en del förmodligen missat det hela.
Kolla gärna att du betalat!
Många hälsningar,
Göran Hillman, ordförande Ola Larsson, rektor
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