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Från redaktionen 

 
 
Här kommer årets tredje nummer, SveGuiden nr 
48. I numret finner ni viktig information rörande 
SveGuides kommande årsstämma 2009 i Umeå. 
 
Årets värd är Umeå Guideförening och ansvarig kon-
taktperson i SveGuides styrelse för årsstämman är 
umebon Lars Flodström. Som han beskriver i inbju-
dan kommer våra dagar i Umeå förutom själva års-
stämman ägnas dels Märkesåret av tvåhundra år av 
obruten fred i Sverige dels Berättandets konst. 
 
Nu har vi äntligen den nya ordningen i SveGuide 
med ett verksamhetsår, som följer kalenderåret, vil-
ket nog alla upplever positivt.  Konsekvensen av 
ändringen blir givetvis att vår årsstämma kommer att 
hållas på våren i stället för på hösten. Umeåstämman 
kommer nu i månadsskiftet februari/ mars, en placer-
ing som styrelsen i fortsättningen kommer att hålla 
sig till för att inte kollidera med påsken, IGC och 
guidesäsongen. 
 
I den här tidningen medföljer också en anmälnings-
blankett till årsstämman. Jag ber er observera att 
sista anmälningsdag för det lägre priset är 15 
dec.! 
 
Med tanke på att det förekommer sportlov litet var-
stans i Sverige under tiden för årsstämman, gäller det 
nog att boka resan till Umeå i god tid. Själv har jag 
tillsammans med mina kamrater i styrelsen bokat 
sovplats på nattåget till Umeå. 
Väl mött i Umeå!    Hans Berglund 

 
 

Technical Visit guider visar klimatsmarta 
anläggningar 
 
Östersund är första kommun i landet som miljöcer-
tifierats enligt ISO 14001. Kommunen har bedrivit 
aktivt miljöarbete sedan början av 1990-talet och 
det är intressant att visa resultat av detta medvetna 
arbete.  
 
Turist- och Kongressbyrån i Östersund har därför 
på uppdrag av kommunen utbildat Technical Visit 
guider. Detta skedde under våren 2008. Tre 
”gamla” guider och fem nya personer deltog. Kurs-
planen omfattade 11 kvällar x 120 – 240 minuter. 

Tyngdpunkten låg på studiebesök på anläggning-
ar. Till det kom en stor mängd material att läsa 
in och diskussionskvällar med fokus på röstvård, 
talteknik och mikrofonträning mm.  
 
Upprinnelsen till Technical Visit guider är ett 
samarbetsprojekt med Costa Rica. Utbytesstu-
denter därifrån har varit här och studerat hållbar 
turism. Östersund har flera klimatsmarta anlägg-
ningar inom ett begränsat avstånd från stadskär-
nan. Anläggningar som är intressanta att visa 
både för jämtar och tillresta besökare.  
 
Östersund profilerar sig som en miljövänlig och 
grön stad och aspirerar på att eventuellt bli en 
Slow City. Detta ligger i tiden och det behövs 
kunniga guider som är beredda att ta hand om 
intresserade besökare.  
 
Nu kan alltså Östersund, i miljöns tecken, erbju-
da guidade besök på anläggningar som arbetar 
med förnyelsebar energi. Lära hur metangas från 
reningsverk och återvinningsanläggning blir 
bränsle till biogasbilar samt värme till bostäder. 
Se en modern vattenkraftstation vid Indalsälven. 
Besöka kraftvärmeverket som ett normalår pro-
ducerar ca 200 GWh el och 470 GWh fjärrvär-
me. Kraftvärmeverket kompletteras av den stora 
ackumulatortanken Arctura som rymmer 26 mil-
joner liter varmvatten. Tanken har en diameter 
på 30 m och är 65 m hög. Från restaurangen på 
55 m höjd har man en härlig utsikt över staden, 
Storsjön, Frösön och fjällvärlden. Arctura ligger 
vid Östersunds skid- och skidskyttestadion och 
är stadens nya landmärke.  
 
Hittills har endast ett litet antal Technical Visit 
uppdrag genomförts. Bl a för allmänheten under 
den Europeiska trafikantveckan i september. 
Men ämnet är matnyttigt att ta med i alla guide-
uppdrag. Det gäller att inte bara berätta om allt 
intressant som hänt längre tillbaka. Det gäller 
som guide att veta mycket om samtiden och det 
som ligger i framkanten inom teknologi och lo-
kal utveckling. En blandning av gammalt och 
nytt ger större behållning för deltagarna.  
 
Vill ni se upplägg av turer och förslag på inne-
håll så finns det hos Turist- och Kongressbyrån i 
Östersund. www.turist.ostersund.se / turistby-
ran@ostersund.se 
 
När utbildningen startade skrev en av lokaltid-
ningarna om hur framtidens turister skall guidas 
på soptippen! Sic… 
 
Hälsning från Republiken Jamtland  
Gunilla Nilsson Edler, gunilla.ne@telia.com, 
070 - 371 61 04   
Technical Visit Guide  

www.turist.ostersund.se
mailto:ran@ostersund.se
mailto:gunilla.ne@telia.com
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Northern Light. Under den mörkaste tiden skall de nordiska kulturtraditionerna inom film,  dans, scen-
konst, musik, bildkonst och litteratur lyftas fram. 
 
Stories of the North – Ears for Europe. Ska lyfta fram och stärka berättartraditionen, både den muntliga 
och den skriftliga. 
 
She´s got the Beat – the Gendered city. Kvinnliga perspektiv ska lyftas fram och traditionella könsmöns-
ter ska undersökas och genom olika kulturformer brytas 
 
Talking Architecture – Speaking Design. Kulturen ska användas för att driva på stadsplaneringen. Det 
nya konstnärliga campus blir ett nav för detta tema. 
 
Tresures in Leisures. Idrotten som vår största folkrörelse uppmärksammas. Tanken är att flera av de nya 
arenor som planeras ska stå färdiga till 2014. 
 
Growth of Identities. Mångfald i bred bemärkelse; från barnkultur, mångkulturfestival med etniska för-
tecken, pridefestival och kulturen som folkhälsa. 
 
Burning Snow – Melting Ice. Ljuset lyfts fram som kontrast till vinterns mörker. Ledord är nyskapande 
och gränsöverskridande kultur. 
 
Sämij bivddieme – Sami Invitation. Ge plats och stärka den samiska kulturen och samverkan mellan sa-
miska institutioner, museer och kulturföreningar. 
 

 
Välkommen till Umeå 
 
SveGuides årsstämma 2009 kommer att  
avhållas i Umeå 27 februari - 1 mars 2009  
med Umeå Guideförening som värd. 
Umeå är idag en de mest dynamiska städerna i 
Sverige. Hela staden sjuder av liv, Botniabanan 
kommer att stå klar om två år, det byggs ett helt 
nytt konstnärligt campus som inte bara ska hysa 
konst- och designutbildningarna utan även en helt 
ny och unik arkitektutbildning. Umeå är med i 
konkurrensen om att bli europeisk kulturhuvud-
stad 2014. Det planeras för evenemangsarenor och 
en helt ny gestaltning av Umeås framsida, Staden 
mellan broarna. 
Dagarna i Umeå kommer att ägnas åt två teman,   
Märkesåret 1809 – 200 år av fred i Sverige samt 
ett spännande projekt om berättandets konst som 
också kommer att vara en del av kulturhuvud-
stadsprojektet. 
                                                                                                                                                
Umeås ansökan som europeisk kulturhuvudstad 
har det nordliga rummet som utgångspunkt, målet 
är mänsklig tillväxt och bygger på åtta sinsemellan 
olika teman: 
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Den 17 september 1809 slöts äntligen freden. Sverige 
var tvunget att avträda Finland och den nya gränsen 
drogs vid Torne älv. Enligt sägnen hade ryssarna 
släppt kravet på gränsdragning i Kalix älv på grund 
av att tsar Alexander ansåg att det mellan dessa två 
älvar bara fanns några eländiga lappkojor och ett 
obrukbart järnberg. 
 
Sveriges Östersjövälde hade kommit till ett slut. Fin-
land, en del av Sverige under 700 år, som först eröv-
rats av Erik den helige på mitten av 1100-talet och 
sedan inlemmats i det svenska samhället under Birger 
jarl 100 år senare, hade blivit ett ryskt storfurstendö-
me. 
Från kungen utgick nu ett påbud att den norra armén 
skulle upplösas och att alla officerare och soldater 
skulle samlas i Umeå. 
 
Söndagen den 8 oktober, en gråkall och mulen höst-
dag, efter gudstjänsten, ställde alla bataljoner upp sig 
i fyrkant på den äng som nu är Döbelns park. Till 
soldaternas hurrarop red general von Döbeln in, klädd 
i sin smutsiga och blodiga fältuniform. Han själv 
hade varit officer vid Savolaxsbrigaden sen 1789 och 
skulle nu ta farväl av sina stridskamrater: 
 
”Soldater,  kamrater, bröder. 
Det är till Eder jag bör och jag skall med upprört hjärta förlämna Konungens, Riksens ständers, Svenska 
folkets, Svenska arméns, mina medbröders, min egen – det är allas uppriktiga tacksamhet… 
Ack ni Finnar. När ni återvänder till Fosterbygden, så framfören Svenska Folkets tacksamhet till Eder Na-
tion. 
Veten att I återvänden med utslitna kläder, avstympade eller genomskjutna lemmar, men I medfören en 
krigsmans själs synbara prydnad… 
Finnar – bröder – kunde mina ord beseglas med blodstårar från mina ögon skulle de strömma och varje 
droppe försäkra Eder om min vänskap – min vördnad.” 
 
Den 14 oktober lämnade de sista finska trupperna Umeå. 
 
År 2009 är ett Märkesår, vi uppmärksammar då att Sverige har varit förskonat från krig här hemma i 200 år. 
Arbetet leds nationellt av en kommitté med Carl Bildt i spetsen. I Umeå, som kommer att vara centrum, 
ligger ansvaret på högsta politiska nivå. 
 
Här kommer bl.a. att hållas Fredskonferens, fredskonserter. Slaget i Sävar kommer att återuppspelas med 
hjälp av Föreningen för Interaktiv Historia. Oravais historiska förening och Sävar hembygdsförening delar 
ett projekt ”Ett krig, två slag, många minnen”. 
 
Många minnen, många berättelser finns från krigssommaren 1809 och just berättandet kommer att stå i 
centrum under utbildningsdagen. 
 
Berättarantikvarie (Sveriges enda) Marianne Folkedotter, från Västerbottens museum, kommer att leda oss i 
ett seminarium om berättandets konst. 
Marianne arbetar med ett projekt som ska finna nya samverkansformer för kulturinstitutioner, teatrar, muse-
er, bibliotek, arkiv, studieförbund, skolor och turistaktörer i Västerbotten som i slutänden ska göra länets 
kultur- och turistutbud rikare, tack vare berättandet 
 
Muntligt berättande har ett starkt fäste i Västerbotten. Här finns en rikedom av berättande, en strävan att 
dokumentera bygden och levandegöra historien i en konstform som har sin bas i vardagslivet 
 
Även nationellt och internationellt har man mer och mer börjat inse den muntliga berättelsens betydelse – 
Corporate Storytelling – har blivit ett viktigt begrepp för många stora företag och organisationer. Vem kän-
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ner inte till historierna om Ingvar Kamprad och 
IKEA? Och vilken betydelse för bilden av IKEA 
de har! Det är Corporate Storytelling i sin prydno. 
 
Välkomna, inte till Fablernas värld, utan till Berät-
tarnas län – Berättarnas Umeå. 
 
Lars Flodström 
Umeå Guideförening 
 
p.s. 
Gastronomiutbildning – smaka på ordet. Den har 
gjort mycket gott för Umeå. 
 

 

                                                                                                                         
 
 
 
PROGRAM FÖR SVEGUIDES ÅRSMÖTE I UMEÅ  
2009-02-27 – 2009-03-01  
 
Fredag 27/2 
 
 9 – 11     Incheckning och registrering  

 11:30 Guidad promenad till Länsresidenset,   

 12 – 13 Lunch hos landshövding Chris Heister  

 14 – 17 SveGuide Forum, seminarium: Guiden som berättare, om berättarkonst,  
  Berättarantikvarie Marianne Folkedotter, Västerbottens läns museum  
  Kommunfullmäktigesalen,  
 
 18..45 Promenad till Ringstrandska villan 

 19 -  22 Middag på Ringstrandska villan (Druidgården)  

 
Lördag 28/2 
 
  9 -12 SveGuides årsstäma, Kommunfullmäktigesalen   

        12 -13 Lunch på Hotell Aveny 

        13 – 14:30 Egen tid för shopping m.m.   

        14:30 – 15:15 Information om Umeå, Kommunfullmäktigesalen (prel)   

        15:30 – 17:30 När kriget kom, seminarium om 1809 i Västerbotten, Kommunfullmäktigesalen  

        18.30 Vi går gemensamt till Regementsmuseet   

19:30 – 22 Festmiddag på Officersmessen 

 
Söndag 1/3 
 
  09 – 14 Bussutflykt till krigsskådeplatsen i Sävar Fältmässig lunch   
  
 
 
  OBS  VARMA KLÄDER OCH SKOR ÄR NÖDVÄNDIGT 

NORDISK STATISTISK ÅRSBOK  
 
Är du kalenderbitare och vill veta mer statistik om 
Norden? 
 
Att svenska män oftare är pappalediga än i övriga 
länder i Norden?  Att Sverige är det land som har 
högsta abortfrekvensen, fast räknar man Grönland 
som eget land så är abortfrekvensen än högre där.  
De flesta asylsökande föredrar att söka asyl i Sve-
rige. 
 
Och det allra bästa, gå in på http:www.norden.org/ 
så kan du gratis ladda ner en databas med massor 
av siffror som speglar de nordiska samhällsförhål-
landena! 

www.norden.org/
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Namn…………………...................................... 
 
Adress………………………………………… 
 
 
………………………………………………… 
 
 
Tel………………Mobil……………………….. 
 
 
@......................................................................... 
 
 
Förening……………………………………….. 
 
Deltagaravgift 
 
1.900:- betalning senast 2009-12-15 
2.200:-  betalning  senast  2009-02-01.  
I deltagaravgiften ingår konferensavgift, samtliga 
måltider samt söndagsutflykten. 
                      
Deltagaravgiften insättes i samband med anmälan 
på Umeå Guideförenings Bankgiro 5397-1602. 
 Anmälan registreras, när anmälningsavgiften är 
betald. 
Vid avbokning senast 2009-01-31 återbetalas 50% 
av deltagaravgiften. Efter detta datum krävs läkar-
intyg för återbetalning. 
All avbokning skall ske skriftligt.  
 
Anmälan 
 
Anmälan skickas till: 
 
Umeå Turistbyrå 
Renmarkstorget 15 
903 26 Umeå 
Märk kuvertet SveGuides årsstämma 
 
Information 
tuula.asplund@umea.se 
 
Speciella önskemål 
 
Om du har speciella önskemål beträffande kost 
eller annat, vänligen ange det här. 
 
………………………………………………….. 
 
Till måltider: alkoholfritt alternativ  ja  / nej  
 
 

Hotell Aveny Rådhusespl 14,  090 134100 
www.profilhotels.se 

Enkelrum /natt    675:-  
27/2 – 28/2                    28/2 – 01/3       
Dubbelrum /natt 725:-   
27/2 – 28/2                    28/2 – 01/3      
 
Jag vill dela rum med 
 
................................................................................ 
 
STF Umeå Vandrarhem V:a Espl. 10,  
090 771650 
www.umeavandrarhem.com 
 
27/2 – 28/2                28/2 – 01/3     
27/2 – 28/2                28/2 – 01/3   
 
Jag vill dela rum med: 
 
................................................................................ 
 
Rum finns i en- eller flerbäddsrum. Fru-
kost 50kr ingår inte, kök finns. 
 
Prisexempel: 
 
Dubbelrum med wc, dusch: 460kr 
 
Dito enkel : 330 kr 
 
Dubbelrum med wc: 420kr 
 
Dito enkel : 310kr 
 
Medlemmar nedsättning  50kr /natt. 
 
 
Jag anländer  ………………….....................  
 
 kl…………………......................................    
   
 med        bil    tåg     flyg     buss 
 
Och  
avreser  
 
……………………………………………… 
 
Kl. .…………................................................ 
 

Anmälan till SveGuides årsmöte i Umeå 2009-02-27 – 2009-03-01 

mailto:tuula.asplund@umea.se
www.profilhotels.se
www.umeavandrarhem.com
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Boende 
Logi bokas genom oss och betalas direkt 
till respektive hotell 
 
Resor    
(Med reservation för ändringar) 
SAS,  www.sas.se 
Från Arlanda  27/2: 08.15    
Från Malmö 27/2: 06.50 anländer 12.20 
Från Göteborg 27/2: 9.35 anländer 12.20 
Från Umeå 1/3: 16.15 och 19.30  
 
Malmoe Aviation 
www.malmoeaviation.se 
Från Stockholm/Bromma 27/2: 08.00 och 
09.50 
Från Göteborg 27/2: 6:40 och 8.20  
Från Malmö 27/2: 8.30 
Från Umeå 1/3: 15.55 och 19.25                 
(Åter endast till Stockholm) 
 
Norwegian, www.norwegian.se 
Från Arlanda 27/2: 08.30 
Från Umeå 1/3: 16.10 och 18.40 
 
Umeflyg, www.umeflyg.se   (säljer flyg-
stolar) 
 
SJ, www.sj.se 
Från Stockholm C 26/2: 22.40 
Från Göte borg C 26/2: 17.00 
Från Umeå C 1/3: 21.05 
 
Y-buss, www.ybuss.se  (preliminärt) 
Från Stockholm/Cityterminalen 26/2: 
21.00 
Från Umeå Busstation 1/3: 20.20 
 
Linje 63, Östersund Umeå 
Från Östersund 27/2: 7.40 ankommer 
14.00 
Från Umeå 1/3: 16.05 
 
 
Flygbussen avgår från flygplatsen 15 min 
efter ordinarie ankomsttid. Avstigning på 
Järnvägstorget, ca 1 min promenad från 
hotell Aveny.  Pris 35kr 
      

Till Flygplatsen från Järnvägstorget  
15:05, 15:20, 16:45, 17:20, 18:30. 
 
Därutöver finns flygtaxi. Pris ca 120 kr. 
 
Adresser 
Hotell Aveny 
Rådhusesplanaden 14, 090 – 134100 
 
STF:s vandrarhem 
Västra Esplanaden 10, 090 – 771650 
 
Kommunfullmäktigesalen 
Rådhusesplanaden 6A 
 
Länsresidenset 
Storgatan 58 
 
Ringstrandska villan (Druidgården) 
Storgatan 67 

Riksdagsmotion: Nationell certi-
fiering av guider 
 
FSAG:s  (Föreningen Stockholms Auktoriserade 
guider) representanter uppvaktade i våras riks-
dagsmannen Patrik Forslund, som visat sig ha ett 
särskilt intresse för turistfrågor. Denna uppvakt-
ning bidrog till att Patrik Forslund senare under 
året lade en motion i riksdagen om en nationell 
certifiering av guider. ö 

Motion  2008/09 N 284 Nationell certifiering av 
guider 

Cecilia Lagersvärd, talesperson för FSAG, Gunilla Eng-
lund, Rune Lemon, riksdagsman Patrik Forslund, Gabriella 
Cerchiari, Susie de Ciutis, Anita Lalander. 
För vidare information kontakta Cecilia Lagersvärd 
cecilia@lagersvard.com 

www.sas.se
www.malmoeaviation.se
www.norwegian.se
www.umeflyg.se
www.sj.se
www.ybuss.se
mailto:cecilia@lagersvard.com
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Utbildningsdagar i Skåneland  
 
Föreningen SkåneGuide inbjöd i oktober till 
utbildningsdagar, som kretsade kring händel-
serna runt 1658 och dess konsekvenser för Skå-
ne och Sverige i övrigt. Totalt samlades tjugo-
sju kollegor till en spännande och omväxlande 
helg. 
 
 
Freden i Roskilde 
  
Lördagen inleddes med en engagerande föreläsare, 
Göran Larsson, historiker och chef för Malmöhus 
museum, som med en medryckande framställning 
beskrev bakgrunden till vad som föregick tåget 
över Bält och segern över Danmark. Och freden 
1658, som snart bröts och strider som sen fortgick 
med en tyngdpunkt i det Skånska Kriget 1676-
1679. Sedan en historikers syn på snapphanarna 
och deras situation och anseende. 
 
Efter lunch en rundvandring i det soliga höstvädret 
i centrala dansk-svenska Kristianstad - förr och nu, 
med avslutning på kvällen med middag i Kippers 
källare, en krog som redan Christian IV gästade. 
 
Snapphanar i Göingebygden 
 
Söndagen bjöd på ett intensivt lågtryck men inne i 
bussen var det högtryck. En trivsamt guidad resa 
förde oss från det öppna slättlandskapet upp i den 
skogklädda Göingebygden i nordöstra Skåne. Vi 
fick slå oss ned inne i Sporrakulla Gård, en 
välbevarad miljö från 1600-talet, som undgick 
nedbränning under krigsåren på 1600-talet. Med 
levande ljus, smörgås och en liten gammeldansk 
fick man lyssna till vacker sång med tyngdpunkt 
på kvinnans situation i bondesamhället och inte 
minst under snapphanetiden. 
 
 
Så småningom hamnade vi på magnifika Hovdala 
slott utanför Hässleholm, där lunch intogs, som 
markerade avslutningen på utbildningsdagarna i 
Skåne. 
 
 
Ett givande arrangemang, bra disponerat och 
ekonomiskt tilltalande. Ett prov på vad samarbete 
”över guidegränserna” kan betyda och ge i 
upplevelse. 
 
 
Hans Berglund, som även fotograferade 
 

 

Interiör från Trefaldighetskyrkan, 
Kristianstad 

Hovdala slott 

Sporrekulla 1600/talsgård 

Skåneguiden Kerstin Helander berättar i 
regnet 
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En tidning blir vad dess läsare vill läsa.  Vad vill 
just du läsa om i SveGuiden? 
 
Vill du få tips som du kan använda i din egen 
guidning?  Tips vad ni kan göra i er förening?  
Dramatiserade vandringar? 
 
Arbetsförhållanden inom guideyrket (fast då kan-
ske ni måste gå in på ”guide till guide-sidorna”!) 
 
Kommande guideutbildningar på olika orter? 
 
För mycket av detta måste vi ha DIN hjälp. Det är 
du som vet vad ni önskar i er förening och det är 
du som kan tipsa hur ni gör hos er. 
 
Hjälp oss göra en bättre, ännu mer läsvärd tidning! 
 
Du får gärna skicka in material till 
info@sveguide.com och gärna bifoga bilder från 
era aktiviteter (JPG-format).     Tack på förhand!  

 
 

VIKTIGA DATA 2008—2009 
 
 
Styrelsemöten 
Stockholm   17/1   2009 
Umeå   26/2   2009 
 
 
Reiseliv, Oslo  8/1 —    11/1 2009 
 
SveGuide 2009, Umeå 27/2 —    1/3 2009 

TUR-mässan 2009 19/3 — 22 /3 2009 

IGC Köpenhamn  24/4 —    6/4 2009 

 
 

 
Linköpings Guideklubb (LGK) har i projektform 
genomfört en förenklad och mycket kort variant av 
”guideutbildning” för lärarna inom SFI (Svenska 
för invandrare) i Linköping.  
 
Projektet finansierades av Linköpings kommun 
och SFI och genomfördes under våren 2008. Bak-
grunden var att skolan inte hade pengar att köpa 
stadsvandringar av Guideklubben (som hos oss 
består av egna företagare). Samtidigt ville SFI-
lärarna att eleverna skulle få ökade kunskaper om 
staden och dess historia. Grundtanken var att lärar-
na med utökad kunskap skulle göra egna vand-
ringar med eleverna. Dessa kunde då vara ett in-
slag i elevernas SFI-utbildning samtidigt som lä-
rarna fanns tillgängliga för fortsatta frågor (en 
guide försvinner ju efter guidningen).  
Lärarna var också de som kunde anpassa informa-
tionen rent språkmässigt till de olika grupperna.  
 
Utifrån detta togs gemensamt fram ett kurspro-
gram som innehöll både föreläsningar, stadsvand-
ringar och en bussguidning.  
Programmet avkortades något efter skolledningens 
beslut.  

Utvärdering skedde genom enkäter, dels till lärar-
na om utbildningen, dels till eleverna som bedöm-
de de stadsvandringar som lärarna genomfört efter 
utbildningen.  
Lärarna uppskattade utbildningen och ser gärna en 
kommande uppdatering.  
Även eleverna var mycket positiva och tyckte att 
stadsvandringarna hade givit mycket och visat på 
platser och byggnader man inte kände till. Majori-
teten av dessa var också intresserade av fler stads-
vandringar för att öka den egna kunskapen.  
 
LGK och SFI anser att resultat är bra; lärarnas 
ökade ”guidekunskaper” är ett effektivt sätt att lära 
SFI-eleverna mer om den stad man bor i, LGK 
har, via elevenkäten, fått information om vad man 
som guide ska tänka på vid guidning av grupper 
med begränsade språkkunskaper i svenska. 
 
Jorunn Antonsen 
Ordförande Linköpings Guideklubb 
 
Mer information kan du få genom att kontakta 
Jorunn via e-post  jorunn.antonsen@telia.com 
 

Samarbetsprojekt: Förenklad och anpassad ”guideutbildning” för SFI-lärare. 

 
Det finns fortfarande SveGuide halsdukar i lager..  
Priset är oförändrat 140:- per styck vartill kommer 
porto/emballage med ca 10:-.    
SveGuide-nålar med stopp finns också, 65:-/st + 
porto/emballage. 
Maila din beställning till info@sveguide.com eller 
sara.classon@telia.com.    

Till sist ... 
Styrelsen har till alla kontaktpersoner skickat ut ett 
förslag till stadgeändringar i SveGuide.  
Vi ber alla medlemmar ta del av förslaget och vill 
ha kommentarer senast 2009.01.10, gärna som e-
post till undertecknad. 
Hans Berglund, ordf. 
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