
 

Verksamhetsberättelse 2020 
Skelleftebygdens Berättarförening 

Det här året var ett mycket speciellt år. Från och med mars förändrades våra 
liv med Covid-19, och många kulturaktiviteter avbröts eller skjuts upp. Trots 
dessa utmanande stunder kunde Skelleftebygdens Berättarförening göra 
följande aktiviteter: 

JANUARI 
Vi startade året med en Story Sharing Café - 14:e Januari. Publik: 20 st. 
I samarbete med Kultur Skellefteå. 
Ansvarig: Malin Åberg & Jan Sehlstedt 

 



FEBRUARI 

7:e Februari. 
Ansvarig: RM Lindfors & Jennie Samuelsson. 

Tisdag 11:e Februari. Publik: 16 st. 
Under PRIDE veckan hade vi en Story Sharing Café. Där vi tillsammans med 
RFSL Skellefteå skapade en speciell serie frågor till kaféet. 
I samarbete med Kultur Skellefteå och RFSL. 
Ansvarig: Karin L. Rawden & Marina Georgescu. 



Avery C32011

Presentera sig med namn 
pronomen (han, hon, hen).


Introduce yourself with the name 
pronoun (he, she, neutral). 

Berätta om första gången du blev 
kär.


Tell us about the first time you fell 
in love. 

Berätta om första gången du kom 
i kontakt med HBTQ.


Tell us about the first time you 
came into contact with LGBT+. 

Berätta om någon gång du 
reagerat på orättvisa.


Tell me about any time you 
reacted to injustice. 

Berätta om någon gång du stått 
upp mot orättvisa.


Tell me about any time you have 
faced injustice.

Berätta om olycklig kärlek du 
eller någon annan upplevt.


Tell us about the unhappy love 
you or someone else 

experienced. 

Berätta om då du varit 
avundsjuk på det motsatta 

könet.


Tell us when you have been 
jealous of the opposite sex. 

Berätta en historia där du har varit 

nöjd med dig själv.


Tell a story where you have felt  
good with yourself. 

Berätta när du har känt dig bedömd 

Tell us a story where you have felt 
judged. 

Berätta om en situation där du har känt 
att du måste agera på ett visst sätt. 

Tell us a situation where you have felt that 
you have to act in a certain way. 



12-13 Februari. Vi föreslog till halva priset våra medlemmar att delta i 
konferensen "Lärande med berättande”.  3 medlemmar har fått stöd.  

Under Vintersim (14-15 Februari): 

Fredag 14:e i samverkan med 
Mörkrets och kylans glada vänner 
håller Skelleftebygdens 
Berättarföreningen i Isvakspoesin. 
I samarbete med NBC. 
Ansvarig: Berith Juvonen, RM 
Lindfors. 



På kvällen vi bjöd våra medlemmar till föreställningen (NBC): 
Being salmon, being human. 7 medlemmar deltog.  

Tillsammans med NBC står vi som värdar för BNS (Berättarnätet Sverige) 
årsmöte: 

Fredag 14 på  Västerbottensteatern i Blå rummet hade vi en samtal med alla 
medlemmar (RM Linfors & Marina Georgescu), och på kvällen hade vi en 
mingelfest med alla deltagare (RM Lindfors & Ulrica Rauhala). 

Lördag 15 Vintersimning, kl. 15.00 - 
var “Berättelser vid elden” med 
BNS: Marinella Rolfart, Solja Krapu 
& Anna Lundqvist. Publik: 20st. 
Ansvarig: Marina Georgescu. 



MARS 

Den 4-8 mars anordnades berättardagar i Ammarnäs av Urban Berglund på 
Vindelåforsens stugby samt lokala arrangörer och i Samarbete med 
Skelleftebygdens Berättarförening. 
Fredag 5 mars berättade Jan Sehlstedt om en nybyggarfamiljs vedermödor 
på 1800 talet inför en publik på 15 personer. I samarbete med 
berättarföreningen anordnades även under dessa dagar ett Story sharing 
café, eller Annvara café som de kallade det, utifrån berättarkort. 

 



Då, tyvärr kom Covid-19 ... Och vi var tvungna att skjuta upp våra aktiviteter 
(Story Sharing Cafeér). Vi tog en “lite paus” för att förstå bättre vad som 
hände. Vi byggde upp mod och energi och tog på nytt våra aktiviteter under 
sommaren med utomhus aktiviteter: 

JUNI - JULI 

 

 



21:e juni - Erikslid / Publik: 17 st. 

21 juni bjöd Berättarföreningen på berättarvandring ibland gator och kvarter. 
Gator och kvarter som fått namn från västerbottniska författares verk. 17 
glada personer i publiken denna väldigt varma dag. 
Anna-Mia berättade om Vattenbärerskan, Karin berättade om Himlaharpan, 
Kerstin och Ulrica berättade om Katarina Taikons anknytning till Västerbotten 
och om Sara Lidmans författarskap. 
Ansvar: Kerstin Andersson, Karin Häggmark, Anna-Mia Johansson & Ulrica 
Rauhala.  



26:e juli - Finnforsrövarna / Publik: 20 st.  

 

Söndagen den 26 juli var det återigen dags för 
Finnforsrövarna. P.g.a pandemin hade vi färre 
biljetter 20 st. Alla som hade köpt biljett kom och 
vädret var perfekt inte för varmt och inte för kallt. 
Både publiken och vi berättare var nöjda med 
arrangemanget men vi hoppas att 2021 att vi kan 
ha fler i publiken och att vi alla kan genomföra 
berättarföreställningen. 

Ansvariga: Katarina Kling Löfbom & Jan Sehlstedt  



OKTOBER 

 
Som vanligt har Skelleftebygdens Berättarförening organiserat olika 
aktiviteter under Berättarfestivalen: 

MÅNDAG 12 

BERÄTTARLEK – BYSKE 
Kl. 10.00 – Byske Bibliotek. 
Karin Häggmark & Marina Georgescu 
Publik: 20 barn från åk 1  

BERÄTTELSER VID ELDEN – INVIGNING 
Kl. 18.00 
Linda Marklund & Jan Sehlstedt 

https://berattarfestivalen.se/program/programpunkt/1275/
https://berattarfestivalen.se/program/programpunkt/1329/


TISDAG 13 
STORY SHARING CAFÉ - Kl. 16.00 – Nordanå Caféscenen 
Ansvarig: Karin Häggmark & Marina Georgescu. 
Karin Rawden skapade en speciell serie frågor till kaféet om Skellefteå 175 
årsdag. Musiker: Julia Lundmark. Publik: 11 st. 
 

https://www.facebook.com/events/680520489514627/


Avery C32011

Mitt bästa/värsta möte i Skellefteå 
under de senaste 175 åren


My best/worst encounter in 
Skellefteå the last 175 years

Mitt bästa minne från Skellefteå 
under de senaste 175 åren


My best memory from Skellefteå 
during these last 175 years 

Original i Skellefteå som jag minns från 
de senaste 175 åren


Extraordinary people/art I remember in 
Skellefteå during these last 175 years 

Djur jag minns i Skellefteå under 
de senaste 175 åren


Animals I remember in Skellefteå 
during these last 175 years 

Mitt bästa/värsta möte i Skellefteå 
under de senaste 175 åren


My best/worst encounter in 
Skellefteå the last 175 years

Mitt bästa hemester-upplevelse 
under de senaste 175 åren


My best staycation experience 
during these last 175 years 

Mitt bästa köpupplevelse i 
Skellefteå under de senaste 

175 åren


My best shopping experience 
in Skellefteå during these last 

175 years.  

Mitt bästa minne från Skellefteå under 
de senaste 175 åren


My best memory from Skellefteå 
during these last 175 years 

Original i Skellefteå som jag minns 
från de senaste 175 åren


Extraordinary people/art I remember in 
Skellefteå during these last 175 years 

Mitt bästa hemester-upplevelse under 
de senaste 175 åren


My best staycation experience 
during these last 175 years 



 

VI SKULLE SEGLA RUNT JORDEN 
Kl. 18.00 – Nordanå Caféscenen 
Ulrica Rauhala  
Publik: Slut såld! (30 st) 
I samarbete med NBC. 

Från gårdagens festivalprogram. 
Ulrica Rauhala som medverkade med Vi skulle segla runt jorden som fick 
detta omdöme: 

 

"Hon trollband publiken med den starka 
berättelsen om Agnes som försöker förstå 
vuxenvärldens sätt att hantera det man inte får 
prata om, och brottas med hur hon som barn 
ska kunna hantera sorgen efter pappans död. 
Skulle jag säga tre ord som summerar hela 
föreställningen så skulle det kanske vara: ärlig, 
humoristisk och ljus”. 

https://berattarfestivalen.se/program/programpunkt/1306/


TORSDAG 15 
KALLRAS 
Kl. 21.00 – Nordanå Caféscenen 
Love Ersare. 
(föreställningen köpt av föreningen). 
Publik: Slut såld! (30st). 
I samarbete med NBC. 

FREDAG 16 
BERÄTTARLEK! 
Kl 12.30 & 14.00 – Stadsbibliotek 
Karin Häggmark, Marina Georgescu (pass 1) & Jan Sehlstedt (pass 2) 
Publik: 30 barn åk 1 (pass 1) & 10 barn plus föräldrar (pass 2). 

https://berattarfestivalen.se/program/programpunkt/1317/
https://berattarfestivalen.se/program/programpunkt/1270/
https://berattarfestivalen.se/program/programpunkt/1271/


 

Skelleftebygdens Berättarförening har 
funnits representerad i Ursinnig Festival 
i Jörn under juni månad, i 
planeringsmöte i oktober inför 
festivalen 2021 och i 
Midvinterkalendern i december. 
Samtliga arrangemang anordnades av 
Lyssna på oss i Jörn/JESS Jörns 
Evenemang och Samhälls Service och 
bidragen finns att ta del av på http://
ursinnig.nu/ 
Midvinterkalendern: http://ursinnig.nu/
ursinnigfestivalstart/
midvinterkalendern/ 

Ansvarig: Jennie Samuelsson 

http://ursinnig.nu/
http://ursinnig.nu/
http://ursinnig.nu/ursinnigfestivalstart/midvinterkalendern/
http://ursinnig.nu/ursinnigfestivalstart/midvinterkalendern/
http://ursinnig.nu/ursinnigfestivalstart/midvinterkalendern/


Under 2020 har vi haft 3 story sharing caféer & 15 arrangemang trots 
Covid-19! 
Vi har skapat medlemmarnas Facebook-grupp för att förbättra 
kommunikationen och hållit både den offentliga Facebook-sidan och 
webbsidan uppdaterad (www.berattarforeningen.se) 
Styrelsen har migrerat all kommunikation till plattformen: Basecamp. Att 
kunna diskutera och hantera information lättare. 
Föreningen har haft 10 styrelse möten, 3 medlemsmöten och 1 årsmöte. Vi 
har 22 medlemmar.  
SBF är medlemmar i BNS- Berättarnätet Sverige samt FEST- Federation for 
European Storytelling. Vi har samarbetat med NBC- Nordiskt 
Berättarcentrum.  
Föreningen har haft stöd och samverkat med Kultur Skellefteå och 
studieförbundet Bilda. 

Sittande styrelse 2020: Marina Georgescu (ordförande), Jan Sehlstedt 
(sekreterare), Margaretha Sobota (kassör), Anna-Mia Johansson, Jennie 
Samuelsson (ledamöter), Karin Häggmark (suppleant), Kerstin Andersson 
(suppleant).  
Revisor: Berit Juvonen 

http://www.berattarforeningen.se


Tack till er alla! 
Skelleftebygdens Berättarförening vill  

återigen tacka alla er som tagit del av vår verksamhet,  
alla ni som samarbetat med oss,  

alla ni som medverkat under det gångna året  
och delat era berättelser och alla er,  

ni som burit en berättelse med er hem efter  
att ha lyssnat!   

/Styrelsen 
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